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Voorwoord
Ik heb me altijd al afgevraagd wat er allemaal omgaat in de mens en wat zijn diepste
motieven zijn. Zo vroeg ik me bijvoorbeeld af hoe het kan dat zoveel mensen geloven in
zaken die niet letterlijk waar zijn. Ook in de filosofie spelen dergelijke zaken een rol.
Sommige filosofen willen god bewijzen, anderen willen de goddelijke rede bewijzen, anderen
zien het hun missie om god dood te wanen en weer anderen vinden dat de werkelijkheid niks
anders is dan een opeenhoping van materie die ook op die manier uit te drukken is. Ik had het
gevoel dat er altijd een proces voorafgaat aan alle religies, filosofieën en menselijke
gedragingen. Dat zag ik niet altijd terug in de filosofie, maar moet daarom misschien gezocht
worden in een psychologie. Is het namelijk niet zo dat, voordat iets in taal gevat kan worden,
er al een innerlijk proces aan voorafgegaan is?
In deze scriptie wil ik me verdiepen in de diepe lagen van de menselijke geest. Die lagen die
voorafgaan aan onze bewuste uitingen en die tegelijkertijd de bron vormen van allerlei
filosofieën en religies. Althans, dat is wat Carl Gustav Jung beoogde te bereiken en waar hij
in zijn latere werk mee verder zou gaan. Wandlungen und Symbole der Libido zou de opmaat
zijn van een levenslange missie, wat velen hebben bekritiseerd, maar waarin ik een
interessante poging zie om door middel van psychologische inzichten mogelijke verklaringen
voor religieuze ‘wonderen’ en filosofische systemen te geven.
Mijns inziens stuit ik in deze scriptie op bevindingen die het waard lijken te zijn op kritisch te
worden bekeken. Jung voldoet misschien niet alleen aan de oorspronkelijke definitie van
‘philosophia’ als een begeerte naar wijsheid, maar onderzoekt vervolgens de bron van die
begeerte zelf.

‘’Die Natur ist nur schön vermöge der Sehnsucht und der Liebe, die ihr der Mensch gibt’’
‘’Nature has first claim on man; only long afterwards does the luxury of intellect come’’
‘’The secret of the development of culture lies in the mobility of the libido, and in its capacity
for transference’’
-

Carl Gustav Jung
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Samenvatting
In 1912 schreef Carl Gustav Jung zijn Wandlungen und Symbole der Libido, oftewel de
'Transformaties en symbolen van de libido'. Jung werkt daar zijn vernieuwde definitie van de
libido uit die hem in staat stelt om te gaan graven in archaïsche bronnen. In die bronnen van
oude mythes en religies vindt hij patronen van denken die overeenkomen met de
(auto)suggestieve fantasieën van 'Miss Miller', die hij via Théodore Flournoy had verkregen.
De idee dat Jung ontwikkelt, dat er in de psyche van de mens patronen te vinden zijn die
overeenkomsten vertonen met lang vervlogen tijden, heeft iets weg van de theorie die in de
evolutionaire biologie opkomt, namelijk de herhaling van de fylogenese in de ontogenese. Om
een beeld te krijgen van hoe Jung die theorie gebruikt, kijk ik eerst naar de geschiedenis van
die theorie en hoe het zich ontwikkelde in de evolutionaire biologie. Daarna onderzoek ik de
manier waarop deze theorie gestalte krijgt in Jungs vroegere werk en dan met name in
Wandlungen und Symbole der Libido. Het zal blijken dat deze theorie bij Jung nog
springlevend was en op een unieke manier gebruikt werd in zijn poging om meer te weten te
komen over de menselijke psyche en zijn (on)bewuste projecties van de libido.
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Inleiding
Carl Gustav Jung is in onze tijd vooral bekend door begrippen als ‘archetypen’ en ‘collectief
onbewuste’ en waar velen die termen horen, weten weinigen wat ze echt betekenen. De
begrippen zijn ook niet altijd eenvoudig te begrijpen en wellicht ontbreekt het wel eens aan de
fundering van die termen. Want hoewel Jung soms het stigma mee lijkt te krijgen van een
mysticus of iemand die meer religieus is dan wetenschappelijk, noemde Jung zichzelf
voornamelijk een empiricus.3 Iemand die zich louter wilde bedienen van waarneembare
‘feiten’. Jung gaat op een interessante manier met dat begrip om. Volgens hem is de innerlijke
wereld, namelijk die van gedachtes, dromen en fantasieën, een wereld van feiten. Het zijn
feitelijke, innerlijke vormen van energie.4 De ‘feiten’ waar Jung mee in aanraking kwam,
waren vooral geesteszieken en dan met name patiënten met psychoses. De centrale vraag die
Jung zichzelf stelde toen hij met zulke mensen in aanraking kwam tijdens zijn stage in het
psychiatrisch ziekenhuis Burghölzli was: wat gebeurt er intern bij zulke patiënten? De
patiënten hadden zulke vreemde ideeën die niet overeenkwamen met de werkelijkheid.5 Jung
moest zich dus bedienen van de ‘feiten’ van zulke patiënten, oftewel de ideeën en
waanbeelden waar zij mee kwamen.
Een van de grote pijnpunten bij het begrijpen van ‘archetypen’ en ‘collectief
onbewuste’ lijkt de manier te zijn waarop het mogelijk is dat inhouden of vormen overgeërfd
worden, waardoor zelfs onbewuste inhouden collectief kunnen zijn. Dat is immers
noodzakelijk als het geen inhouden of vormen zijn die we opgedaan kunnen hebben door de
wereld te observeren en ervan te leren. Als men deze begrippen accepteert, dan doet men
automatisch een beroep op de evolutionaire biologie die zo’n manier van overerven mogelijk
zou moeten maken. De vraag is of deze theorieën er zijn en welke dat dan zijn. Dat zal het
eerste doel zijn van deze scriptie: nagaan welke evolutionaire, biologische theorieën Jungs
bevindingen van het overerven van psychisch materiaal kunnen ondersteunen en of ze tegen
andere geaccepteerde theorieën ingaan. Om deze vraag te beantwoorden zal gekeken worden
naar Peter Bowlers boek: Evolution the history of an idea en Stephen Goulds Ontogeny and
Philogeny.
Naast het onderzoeken van het biologische fundament, is het ook noodzakelijk om een
gedeelte van Jungs werk te onderzoeken waar deze begrippen uit lijken te zijn ontstaan. Toen
3
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(New York: Routledge, 2015), 122.
4
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Series XCVII, (New Jersey: Princeton University Press, 1991), 302.
5
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Jung nog werkzaam was in de kliniek Burghölzli, was hij dagelijks bezig met experimentele
psychologie, namelijk het onderzoeken van patiënten door verschillende soorten proeven,
waaronder associatieproeven. Deze proeven waren een geaccepteerde, wetenschappelijke
manier van testen om meer te weten te komen over de innerlijke blokkades van een patiënt.
Door deze ervaringen vormde Jung zijn begrip van het onbewuste, wat voor deze scriptie van
belang is, omdat het onbewuste de drager zou moeten zijn van de collectieve vormen en/of
inhouden. Op welke manier evolueert Jungs notie van het onbewuste, zodat hij de theorie van
het collectief onbewuste kan gaan hanteren? Welke vak- en tijdgenoten hebben hem
beïnvloed? Om deze vragen te beantwoorden zullen we gaan kijken naar de ontwikkeling van
Jungs begrip van het onbewuste in het vroegere werk, tussen 1905 en 1912. Ook zullen we
kijken welke personen er van invloed zijn geweest op zijn denken in die jaren. Hiervoor wordt
voornamelijk Patrick Vandermeersch boek over Freud en Jung gebruikt: Over psychose,
seksualiteit en religie: Het debat tussen Freud en Jung. Daar schetst Vandermeersch namelijk
een erg gedetailleerd beeld van de context van dat debat. Ook zullen twee artikelen van Jung
uit die periode behandeld worden: Kryptomnesie en Die Bedeutung des Vaters für das
Schicksal der Einzelnen.
In 1912 kwam zijn eerste echte boek uit: Wandlungen und Symbole der libido. Jung
probeerde in Wandlungen aan te tonen dat de libido niet alleen een bron van seksuele energie
is, maar een soort oer-energie, die op verschillende manieren gekanaliseerd kan worden door
de mens. Hij wilde ook aantonen dat de libido religieuze, mythische en/ of archaïsche
symbolen kan projecteren. De projecties zijn afkomstig uit het onbewuste die de potenties tot
die projecties reeds in zich droeg. Hier zien we een wending in het denken van Jung over de
rol van het onbewuste. Voorheen was Jung een ‘kroonprins’ van de psychoanalyse en een van
de meest veelbelovende collega’s van Sigmund Freud.6 Wandlungen und Symbole der libido
zou daar verandering in brengen, omdat het onbewuste nu een status krijgt die Freud niet kon
accepteren. Het onbewuste is niet een gevolg van een bewustzijn wat bijvoorbeeld verdringt,
zoals bij Freud voornamelijk het geval was, maar eerder andersom: het bewustzijn is een
product van het onbewuste. Zoals gezegd moet Jung een theorie hanteren die zijn notie van
het onbewuste ondersteunt. De theorie die Jung lijkt te hanteren is een vorm van een
recapitulatietheorie, namelijk de idee dat een individu in zijn leven op verkorte wijze een
evolutionaire lijn herhaalt. Dit wordt de herhaling van de fylogenese in de ontogenese
genoemd en hoewel het concept al voor Jungs tijd bekend was, krijgt het bij Jung een
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opmerkelijke dimensie. Het reikt nu niet alleen tot het individuele en het fysische, zoals dat
met veel biologische theorieën het geval was, maar ook tot het collectieve en het psychische.
Het leidt tot een theorie die bijvoorbeeld de religies en mythes van de wereld aandoet en kan
verklaren vanuit die psychische processen. Als die grote narratieven namelijk projecties zijn
van de libido en als ze dus iets zeggen over, of iets weerspiegelen van het onbewuste van de
mens, heeft het implicaties die men wellicht voorheen niet had kunnen voorzien. Aan de hand
van Jungs bevindingen over de libido bevinden we ons dus automatisch in een gebied wat
verder lijkt te reiken dan alleen het veld van de psychologie, namelijk de religieuze,
maatschappelijke en/ of filosofische consequenties. Dat is waarom Jung in zijn latere werk
zoveel schrijft over religie, maatschappij en zelfs alchemie. Voor hem zijn het creatieve
uitingen die voortkomen uit het onbewuste en die dus nog steeds een onzichtbaar, onbewust
fundament kunnen zijn van ons leven en zich continu herhalen. De eerste aanzet en fundering
van de begrippen ‘archetypen’ en ‘collectief onbewuste’ is in dit werk te vinden, al wordt het
nog niet zo genoemd.7 Op welke manier hanteert Jung de evolutionaire biologie die hem in
staat stelt om het onbewuste een universele en transgenerationele status te geven? Doet Jung
een beroep op die evolutionaire biologie? Hierin wordt vooral Wandlungen und Symbole der
Libido bestudeerd die een mogelijk antwoord op die vraag zou moeten kunnen geven.
Tot slot is het belangrijk om aan te geven dat de patiënt die de hoofdrol speelt in het
boek Wandlungen, niet een patiënt van Jung zelf was, maar van een vriend en collega van
hem: Théodore Flournoy. Hij publiceerde haar fantasieën in de Archives de Psychologie en
Jung zou die gebruiken voor zijn boek. In een interview met Richard Evans in 1957 gaf Jung
aan dat hij normaal gesproken bang was om dromen en/ of verhalen van zijn patiënten als
voorbeeld te nemen voor zijn theorieën, omdat mensen hem dan misschien niet serieus
zouden nemen. De publicatie van de fantasieën van Miss Miller door Flournoy, die in die tijd
een autoriteit was op dat gebied, gaf hem het zelfvertrouwen om het wel te doen. Hij kende de
patiënt niet en had op geen enkele manier invloed op haar uitgeoefend.8

7
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8
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Hoofdstuk 1: Geschiedenis van de evolutionaire biologie
Filosofische omwentelingen
Als reactie op het materialisme van de verlichting ontstond aan het begin van de 19e eeuw een
filosofie die we zouden gaan kennen als de Romantiek. In Duitsland kreeg dit, onder andere
door Goethe, een enorme toevlucht. Deze filosofie wilde zich op een andere manier naar de
natuur richten. Waar de verlichting geen ruimte meer liet voor een natuur zonder de
menselijke rede, daar gaf de Romantiek de hele natuur een goddelijk plan mee waar de mens
maar een klein onderdeel van was. Men vond het materialisme harteloos of zielloos en
postuleerde in de natuur zelf een ‘spirit’ of een ziel. De natuur zoals die is zal altijd een
onbereikbare werkelijkheid blijven waarnaar de mens zich moet schikken.9 Kant noemde het
‘Ding an sich’, namelijk datgene wat we niet kunnen kennen, omdat het buiten onze macht
ligt om het te kennen.10 Dit idealisme werd overgenomen door Friedrich von Shelling die de
wil als ultieme werkelijkheid zag. Schelling stelde vervolgens de individuele wil gelijk met de
universele, natuurlijke wil. Het is de drijvende kracht van de natuur die alles voortbrengt en
diezelfde kracht is dus aanwezig in de mens zelf die de wereld van de verschijningen zo in
zekere zin schept: ‘’Nature is visible Spirit, Spirit is invisible Nature’’.11
Dezelfde wetten die aanwezig zijn in de zichtbare natuur, zijn aanwezig in alles wat
niet direct zichtbaar is; het spirituele. Dezelfde ‘wereldziel’ gaat vooraf aan beide gebieden
van de werkelijkheid. De interesse die de romantici voor het onbewuste hadden is in dit
opzicht logisch. Net zoals het onbewuste de onzichtbare kracht is in het bewustzijn van een
individu, zo is Natuur, de kosmos, de zichtbare kracht die alles, dus ook de mens, regeert. Het
onbewuste beantwoordt aan dezelfde wetten als die van de natuur. Kennis vergaren over het
onbewuste staat daarom gelijk aan het vergaren van kennis over de natuur.12 Vergelijkbaar
met al het voorgaande was de definitie van de wil bij Schopenhauer. Net als bij Kant maakte
Schopenhauer een onderscheid tussen de wereld van de voorstellingen en de onkenbare
wereld die daaraan voorafgaat. Het onbewuste zou die onkenbare wereld zijn en
Schopenhauer maakt daar de wil van. Die wil is een irrationele, onstuimige en blinde kracht
die niet alleen de natuur regeert, maar ook de mens zelf.13 De wil bij Schopenhauer is daarom

9

H. F. Ellenberger, The Discovery of the Unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry, vol. 1
(New York: BasicBooks, 1970), 199,200.
10
Ellenberger, The Discovery of the Unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry, 1, 208.
11
Ellenberger, The Discovery of the Unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry, 1, 202.
12
Ellenberger, The Discovery of the Unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry, 1, 202,03,04.
13
Ellenberger, The Discovery of the Unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry, 1, 208.
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niet hetzelfde als de wil zoals we die misschien gewoonlijk kennen, als een vrije,
weloverwogen en bewuste keuze. Veeleer is het een overkoepelende en driftige kracht waar
we aan onderhevig zijn.
De zojuist geschetste filosofie kan natuurlijk niet als de oorzaak gezien worden van de
evolutionaire biologie, maar het is wel zo dat veel evolutionaire biologen in de 19e eeuw
dezelfde soort ideeën verwerkten in hun theorieën. We zagen dat iedere verschijning van de
natuur een soort spirituele lading kreeg. Er is een onderliggende eenheid te vinden in de
veelzijdigheid van de natuur en het is de taak van de mens om zich te schikken in de
wetmatigheid en doelgerichtheid van die eenheid. Het kan zich niet buiten die eenheid stellen,
het kan zich alleen bewust worden van die hogere eenheid waar het aan moet beantwoorden.14
In dit idealisme ontstaat een soort monisme wat kenmerkend is voor de Romantiek. Het is
namelijk de wil, de ‘wereldziel’ of een andere eenzijdige kracht of grond die aan de basis ligt
van alles.15 De mens ontdekt de overkoepelende eenheid en doelgerichtheid waar het in
zekere zin aan onderhevig is. Op welke manier komen deze ideeën dan terug in de
evolutionaire biologie?

De evolutionaire biologie
In het denken over de evolutie van al het leven op aarde zou het voorgaande kunnen
betekenen dat ieder organisme een ‘logische’ schakel is van de hogere eenheid van de natuur.
Ieder organisme draagt dat vooraf bepaalde doel in zich en streeft er instinctief naar. Deze
gedachte nam men over in de embryologie, waar men zelfs in een embryo deze teleologische
eenheid probeerde te ontdekken. De verschillende fases in de groei van het embryo zouden
parallel lopen met de verschillende soorten organismen: ongewervelden, vissen, reptielen en
zoogdieren. De ontwikkeling van het menselijke embryo loopt dan het pad af die de evolutie
al heeft afgelegd. Wanneer het menselijke embryo de verschillende ontwikkelingsfases
doorloopt, herhaalt het historische ontwikkelingen van organismen in een verkorte vorm.16 Bij
de mens zou dat betekenen dat de groei van het embryo alle verschillende fases doorloopt van
de soorten organismen die vooraf zijn gegaan aan de mens. Het lijkt dan al snel dat de
ontwikkeling naar een perfect punt streeft, alsof er een wetmatigheid of finaliteit in valt te

14

Peter Bowler, J, Evolution, the history of an idea. Revised Edition (California: University of California Press,
1989), 126.
15
Ellenberger, The Discovery of the Unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry, 1, 200.
16
Bowler, Evolution, the history of an idea. Revised Edition, 126,27.
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ontwaren. De eenheid en finaliteit die men hier denkt te kunnen zien, is in te denken als je die
parallellen ziet tussen de ontwikkelingen van het embryo en de ontwikkelingen van de soort.17
Deze theorieën klinken voor de hedendaagse mens zeer vreemd in de oren, daar we zo
gewend zijn geraakt aan de evolutietheorie van Charles Darwin die deze recapitulatietheorie
niet accepteerde. Volgens Darwin herhaalde het embryo niet op een versnelde wijze de gehele
evolutie en hij zag er al zeker geen teleologie in. De evolutie was veeleer een toevallige
selectie zonder eindplan of doel.18 De idee dat de ontogenie de fylogenie herhaalt was dus
vooral een idee waar anderen mee aan de haal gingen, zoals (neo-)Lamarckisten19 en Ernst
Haeckel20.

Psycholamarckisme
Jean-Baptiste de Lamarck werd aan het begin van de 19e eeuw bekend met zijn theorie van de
overerving van eigenschappen. De mate waarin een organisme bepaalde eigenschappen wel of
niet gebruikte, had invloed op de evolutie ervan. Het bekende voorbeeld is die van een
giraffe; de giraffe beseft dat het zich in een omgeving bevindt met hoge bomen en past zich
daarop aan door lichaamsdelen te ontwikkelen, een lange nek, die het bemachtigen van
voedsel vergemakkelijken. Door de veranderingen van de leefomgeving is een organisme
genoodzaakt om eigenschappen te veranderen die vervolgens over verloop van tijd overgeërfd
worden.21 Het Lamarckisme was echter nooit een eenduidige theorie en er waren veel
vertakkingen ervan. Lamarck zelf ging alleen uit van de ontwikkelingen en overerving van
lichamelijke eigenschappen die enkel door de mate van gebruik beïnvloed werden. Die
theorie is dus functioneel en doelmatig en is niet gericht op instinctieve of driftmatige
psychische inhouden.22 Sommigen vertakkingen van het Lamarckisme stonden wel toe dat er
een onbewuste, instinctieve gedragsverandering plaats kon vinden door veranderende
omstandigheden, terwijl anderen erbij bleven dat het een bewuste handeling moest zijn na een
perceptie van de buitenwereld.23
Onder andere in Amerika ontstonden er aan het einde van de 19e eeuw vertakkingen
van het Lamarckisme, zoals het psycholamarckisme. Deze neo-Lamarckisten gebruikten een

17

Bowler, Evolution, the history of an idea. Revised Edition, 128.
Bowler, Evolution, the history of an idea. Revised Edition, 180.
19
Bowler, Evolution, the history of an idea. Revised Edition, 180.
20
Bowler, Evolution, the history of an idea. Revised Edition, 201.
21
Bowler, Evolution, the history of an idea. Revised Edition, 257.
22
Herman Westerink en Philippe van Haute, Verleiding, drift en herhaling: Freuds metafysica van het trauma
red. M. Wondergem, Tychon, P. ( Amsterdam: Boom uitgevers, 2022), 170.
23
Bowler, Evolution, the history of an idea. Revised Edition, 257,58.
18
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vorm van de recapitulatietheorie: de groei van een embryo herhaalt de evolutionaire
geschiedenis van de soort. Bij de evolutie van nieuwere soorten, worden de voorgaande
volwassen soorten teruggedrukt in een vroegere fase van de groei van een organisme. De
nieuwe soort moet die teruggedrukte fase versneld doorlopen, voordat het volwassen is.24
Voor sommigen was het een goddelijke kracht die achter de evolutie zat, waardoor het op een
harmonieuze wijze zich ontvouwde. Voor anderen was deze goddelijke, harmonieuze kracht
niet acceptabel en zochten daarom naar andere verklaringen. Een van de mogelijke
verklaringen was dat het bewustzijn die vage kracht zou zijn die tot evolutionaire
veranderingen aanzet. De mens zou een voorbeeld zijn van het product van de evolutie, omdat
het een organisme is wat is gaan beschikken over een buitengewone hoeveelheid bewustzijn.
Alle organismen zouden hetzelfde patroon volgen van een wereld van toenemend bewustzijn,
waarin de organismen door bewuste keuzes veranderingen aanbrengen in gedragingen die
vervolgens overgeërfd kunnen worden. Op die manier lijkt het alsof organismen door hun
mate van bewustzijn, de evolutie zouden kunnen ‘sturen’.25 Doordat de evolutie zo in teken
staat van de ontwikkeling van de geest of het bewustzijn, krijgt het een spiritueel karakter,
wat toch iets van het Idealisme en de Romantiek weg heeft. Het leven lijkt zo haar eigen
bestemming aan te sturen.26
Net al het Lamarckisme zelf, was het niet zo dat de psycholamarckisten allemaal
eensgezind waren. Sommigen zagen bewustzijn niet als de hoogste vorm van activiteit, waar
anderen dat wel deden. Men kon bijvoorbeeld denken aan instinctieve, onbewuste
gedragingen die ooit wellicht bewust waren, maar na verloop van tijd instinctief werden en zo
de gedragingen van organismen gingen beheersen. Door veranderende omstandigheden moest
een organisme bewuste keuzes maken die daardoor een gewoonte werden, maar later werden
het instinctieve gedragingen die het bewustzijn niet meer nodig hadden om de ‘nieuwe’
activiteiten tot uitvoer te brengen. Het lichaam zou die instincten dan in zich dragen en
overerven op nieuwe generaties.27 Een soortgelijke theorie werd even later ook bekend door
de psycholoog James Mark Baldwin met het ‘Baldwin-effect’.28 Deze instincten lijken dus
geen inhouden te zijn, maar eerder instincten die worden overgeërfd. Een manier waarop een
organisme ertoe geneigd is om bepaalde gedragingen uit te voeren, wordt als een soort
blauwdruk meegegeven aan de afstammelingen die, als ze in soortgelijke situaties komen,
24
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alsnog de keuze hebben, maar steeds instinctiever kiezen voor een bepaalde gedraging. Dit
soort Lamarckisme had eigenlijk steeds minder weg van het originele Lamarckisme, waar
juist het overerven van verworven, fysieke eigenschappen centraal stond.29 Wel is het
interessant om te zien dat het de weg vrijmaakt voor de idee van het overerven van psychische
‘inhouden’.30 Met name de idee van het overerven van instincten in plaats van volledige
inhouden, is wat Jung uiteindelijk lijkt te bedoelen met het begrip ‘archetypen’, maar daar
komen we later nog op terug. Voordat we verder gaan, kunnen we natuurlijk niet voorbijgaan
aan de persoon die toch vaak wordt gekoppeld aan de recapitulatietheorie: Ernst Haeckel.

Ernst Haeckel
Voor Darwins evolutietheorie was het belangrijk om causaliteit aan te tonen in de
transformaties van de organismen. Die transformaties zouden namelijk geleidelijk moeten
gaan, waarbij het ene organisme nog veel sporen in zich draagt van het organisme wat eraan
vooraf is gegaan. Door paleontologisch onderzoek te doen, de wetenschap van fossielen, zou
het voor Darwins theorie pleiten als die geleidelijke transformaties in de fossielen terug te
vinden waren. Dat was echter niet altijd het geval en Darwin gaf daarvoor de verklaring dat
niet alle organismen terug te vinden waren in de overgebleven fossielen. De fossielen die
gevonden worden zouden maar een klein gedeelte zijn van alle organismen die geleefd
hebben. Ook was het kenmerkend van Darwins theorie dat de natuurlijke selectie op toeval
berustte en geen finaliteit of wetmatigheid erkende. Deze ‘tekortkomingen’ in Darwins
evolutietheorie gaven anderen de kans om met aanvullende theorieën te komen. Het zou niet
waarschijnlijk zijn dat er zoveel gaten in de keten van de evolutie waren zonder een gedegen
verklaring en bovendien zou het mogelijk moeten zijn om ten minste van enkele soorten
organismen een langere causale keten van geleidelijke evolutie aan te tonen.31
Ernst Haeckel was een bekende zoöloog die de evolutieketen door middel van
fossielenonderzoek opnieuw wilde reconstrueren. Hij combineerde Lamarcks theorie van de
overerving van verworven eigenschappen met Darwins idee dat er verwantschappen
aangetoond moesten worden tussen verschillende organismen. Biologische ‘rassen’ werden
gevormd door een relatie met de buitenwereld en ze moesten zien te overleven. Volgens
Haeckel was de evolutie progressief, dat wil zeggen dat er een natuurlijke tendens is tot

29

Bowler, Evolution, the history of an idea. Revised Edition, 262,63.
Bowler, Evolution, the history of an idea. Revised Edition, 259.
31
Bowler, Evolution, the history of an idea. Revised Edition, 199,200.
30

12

vervolmaking, waarin de mens het voorbeeld is van de hoogste vorm van die evolutie.32
Hoewel Haeckel aanvankelijk een materialist was, werd hij later een pleitbezorger van een
soort monisme, waarbij hij geest en materie onderbracht in dezelfde universele substantie. 33
Dit monisme doet ons weer denken aan die kenmerken van de Romantiek die we eerder
beschreven.
De theorieën van Haeckel werden niet klakkeloos overgenomen en, zoals we weten, is
het vooral Darwin geweest die een stempel heeft gezet op de evolutietheorie zoals we die
kennen. Toch zou het onterecht zijn om Haeckels recapitulatietheorie daarom in zijn geheel
overboord te gooien. Het kan namelijk zo zijn dat er wel degelijk een verband bestaat tussen
ontogenie en de fylogenie.34 Evolutionaire veranderingen uiten zich noodzakelijkerwijs in
individuele organismen, de ontogenie, dat daarmee altijd fylogenetische patronen moet
bezitten. Vooral heterochronie, een theorie die inhoudt dat mutaties in genen kunnen optreden
die de ontwikkeling van het organisme beïnvloeden en daarbij bijvoorbeeld een vertraging of
versnelling veroorzaken van een of meer onderdelen van het lichaam, kan alsnog worden
gehanteerd.35 De theorie van Haeckel zou namelijk vooral over de snelheid van veranderingen
in de ontogenetische ontwikkeling gaan. Het gaat om de herhaling van volwassen
eigenschappen van organismen die zich ofwel versneld, ofwel vertraagd ontwikkelen en
vervolgens overgeërfd worden. Dat gedeelte van de recapitulatietheorie lijkt niet geheel
verlaten te zijn.36 We zagen het al eerder dat het neo-Lamarckisten waren die met een
soortgelijke theorie, het Baldwin-effect, de recapitulatietheorie wilden hanteren. Ook Haeckel
hanteerde een soort mengeling van Darwinistische en Lamarckistische componenten wat
aangeeft dat het niet het één of het ander is. Mutaties in genen of het overerven van instincten
zijn beiden een manier om het overerven van psychische, onzichtbare inhouden te verklaren.
Voor nu is het voldoende als we duidelijk hebben wat de recapitulatietheorie inhoudt
en op welke manieren het opgevat kan worden. Nadat we deze biologische theorieën hebben
bestudeerd, waarin we ook psychische inhouden of instincten op het spoor zijn gekomen die
overgeërfd kunnen worden, kunnen we wellicht dat spoor volgen. We lijken nu op een
belangrijk punt gestuit te zijn van bijvoorbeeld de psychoanalyse. Die gaat er namelijk van uit
dat er traumatische gebeurtenissen in de oertijd hebben plaatsgevonden die als ‘heriditaire
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disposities’ worden herhaald in neuroses. Zo is een mythisch oercomplex (Oedipus) een
voorbeeld van een emotionele nalatenschap van die oerervaringen die als psychische reacties
worden overgeërfd. Er is daar dus een parallel te vinden tussen de fylogenie, in dit geval de
cultuurgeschiedenis, en de ontogenie.37 Op welke manier kan men de cultuurgeschiedenis
gelijkstellen met de fylogenie?

Recapitulatie van de cultuur
Sigmund Freud haalde op verschillende momenten biologische theorieën aan om zijn eigen
theorieën kracht bij te zetten. Hij deed dat zelden door specifieke theorieën en auteurs te
noemen, maar het was duidelijk dat hij Haeckels biogenetische wet van de recapitulatie
verschillende keren gebruikte.38 Haeckels recapitulatietheorie maakte het voor hem mogelijk
om de verschillende fases die een individueel mens moet doorlopen, te herkennen en te
voorspellen. Het gaat namelijk niet alleen om het herhalen van de fylogenetische stadia, maar
ook om het opgeven van de stadia waar al voorbij gegroeid is. Men kan een overzicht krijgen
van grote evolutionaire lijnen, waarbij die veranderingen in het individu nog moeten komen
of al geweest zijn. Het is tegelijkertijd zo dat de herhaling van fundamenteel menselijke
aspecten, de fylogenie, terug te zien is in andere organismen van dezelfde lijn, dus ook in
andere mensen. Dat maakt het vervolgens mogelijk om te zien dat dezelfde kenmerken die
worden geobserveerd bij een individu terug te zien zijn bij een heel volk. Hoewel het unieke,
contingente eigenschappen lijken te zijn van een individueel mens zouden het noodzakelijke
herhalingen kunnen zijn van de soort.39
Haeckel ging nooit zo ver om in de menselijke cultuur dezelfde recapitulatietheorie te
hanteren als in de biologische, organische aspecten. Hij leek zijn theorie te beperken tot de
paleontologie, de wetenschap van fossielen, en de embryologie. Waar Haeckel zich dus ver
hield van de cultuur als fylogenie, daar deinsden personen als Freud en Jung er niet voor terug
om dat wel zo te zien. Als we accepteren dat de mens onderdeel is van de natuur en dat
dezelfde wetten gelden voor de mens als voor de natuur, dan is alles wat de mens schept en
creëert onderhevig aan diezelfde recapitulatie. Dit ligt niet ver weg van de natuurfilosofieën
zoals we die eerder zagen. Het idee dat de cultuur onderdeel is van de natuur, lijkt in het
verlengde ervan te liggen. De manier waarop men samenleeft en welk patroon van
gedragingen daarmee samenhangt, is een gevolg van de natuur van een soort. Iedere schakel
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in de cultuur is onderhevig aan dezelfde natuur en eruit voortgekomen. Wellicht is juist het
onderscheiden van ‘cultuur’ van de natuur al typisch een menselijke aangelegenheid. Een
vorm van antropocentrisme, omdat het zo lijkt alsof de menselijke cultuur de natuur
overstijgt.
De cultuurgeschiedenis kan dus niet los gezien worden van de organische
geschiedenis. Zou men dan dezelfde recapitulatietheorie toepassen op de cultuurgeschiedenis,
dan herhaalt de mens in zijn psychische ontwikkeling die cultuurgeschiedenis. Alles wat in
een cultuur gecreëerd werd en het psychische leven van de soort weerspiegelde, zou versneld
herhaald worden in de ontogenie.40 Vooral dit laatste brengt ons op het spoor waar we naar op
zoek waren, omdat we nu gaan kijken naar hoe de recapitulatietheorie gehanteerd wordt door
Jung. De reden waarom personen als Freud en Jung geïnteresseerd waren in psychische
stoornissen, was niet alleen omdat het iets kon zeggen over het individu en mogelijke
pathologieën, maar ook omdat het een inzage geeft in de geest van een oermens en dus in de
menselijke conditie in zijn geheel. Als een individu bijvoorbeeld stagneert door een
psychische stoornis, zou dat een herhaling kunnen zijn van een psychische constellatie van de
oermens. Er zouden parallellen kunnen zijn tussen de oermens en de neuroticus. Dat wat de
oermens creëerde, bijvoorbeeld mythes of religies, geeft ons een beeld van wat er omging in
diens psyche en is tegelijkertijd van enorme relevantie voor kennis van de hedendaagse
psyche. Door de kruimels van de symbolen uit de oertijd te volgen, komen we te weten wat
zich afspeelt in het duister van onze hedendaagse psyche.41 Het zegt ons iets fundamenteels
over de menselijke conditie en wat zich in het diepste van hem roert. We zagen al eerder dat
het Baldwin-effect ervan uitging dat bepaalde patronen van gedragingen stapsgewijs
instinctiever kunnen worden. Dit idee lijkt in overeenstemming te zijn met de idee dat cultuur
niet los gezien kan worden van de natuur. Is een cultuur namelijk niet een geheel aan
gedragsregels en/ of patronen die de gewoonten en gebruiken van een groep mensen
karakteriseert? We hebben nu een goed beeld gekregen van de manier waarop theorieën uit de
evolutionaire biologie gebruikt konden worden in de psychoanalyse en door een psychiater als
Jung.
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Hoofdstuk 2: Carl Jung en zijn denkmodel
Het denkmodel
Carl Gustav Jung werd in 1879 geboren in Zwitserland en was geïnteresseerd in
wetenschappen als zoölogie, paleontologie en geologie, maar ook in de geesteswetenschappen
en religie.42 Al snel ging de jonge Carl Gustav botten en fossielen verzamelen, zonder dat hij
wist waarom. Hij dacht dat ze allemaal een verborgen betekenis hadden.43 Uiteindelijk koos
hij ervoor om medicijnen te studeren, zodat zowel de wetenschap als de menselijke biologie
aan bod zouden komen. Aan het einde van de studie medicijnen kreeg Jung de mogelijkheid
om een professor te volgen naar München, waar hij assistent zou kunnen worden. Hoewel
deze academische carrière in de medicijnen voor hem in het vooruitzicht lag, koos Jung, tot
grote verbazing van zijn professor en zijn vrienden, voor psychiatrie. Tijdens het lezen van
Kraft-Ebings leerboek van de psychiatrie, werd hij geconfronteerd met de vragen en
antwoorden die ook in zijn hoofd zaten, maar nergens echt beantwoord werden. Dat boek
zorgde voor een soort openbaring voor Jung, en volgens hem kwamen daar de natuur en de
geest eindelijk samen.44
Jung begon tijdens zijn studie medicijnen ook met het lezen van verschillende
filosofen als Goethe, Nietzsche, Schopenhauer en Swedenborg. Al deze denkers zouden vanaf
het begin van grote invloed zijn op Jungs denken en zijn werk. Nietzsches Zarathoestra,
Schopenhauers Wil, Swedenborgs zoektocht naar een andere interpretatie van het religieuze
en Goethe’s Faust die luistert naar de figuur van de duivel45, zijn allemaal facetten die we
terug zullen zien in zijn werk, bijvoorbeeld in Wandlungen.46 Naast deze filosofische
inspirators, heeft Jung tijdens zijn studie psychiatrie vooral veel gehad aan personen die zich
bezighielden met de menselijke psyche, zoals Pierre Janet, Theodore Flournoy en Eugen
Bleuler. Voordat we naar hen gaan kijken, lijkt het zinvol om te beginnen bij het model van
waaruit Jung vertrekt en wat zijn hele verdere denken zal blijven beheersen: een
natuurfilosofie waar de Romantiek in doorklinkt. We zullen zien dat die filosofie ook
doorwerkt bij personen al Janet en Flournoy.
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De hoofdgedachte van deze natuurfilosofie hebben we in het vorige hoofdstuk al kort
behandeld. De idee is dat de hele kosmos, de mens en de natuur, onderdeel is van een
organisch geheel of eenheid dat op elkaar afgestemd is en instinctief streeft naar een hogere
finaliteit. Deze natuurfilosofie staat dus lijnrecht tegenover het rationalisme van de
Verlichting, waar de natuur op een materialistische manier wordt onderzocht door een
rationeel subject wat daarbuiten kan staan, als een punt van Archimedes. Sommige
evolutietheorieën, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, zagen aansluiting in deze
opkomende natuurfilosofie. Doordat de mens ontwikkeld is uit het animale leven, is ook de
psyche daaruit ontstaan en kan het niet zo zijn dat ons intellect, dat waarmee we ‘kennen’,
primair was. Er moet iets zijn wat voorafgaat aan ons bewustzijn, wat in het verlengde ligt
van de natuur die we proberen te kennen. Het onbewuste ontstond zo logischerwijs vanuit het
natuurlijke leven en zorgde voor de ontwikkeling van de psyche en het latere bewustzijn in de
mens. De finaliteit van deze natuurfilosofie zit hem in de idee dat alle organismen zich
volgens een bepaalde wetmatigheid moeten ontwikkelen, waarbij die potentiële ontwikkeling
al vervat zit in de kiem of het zaadje van het organisme. De kosmos is hier dus een organisch
groeiproces waarbij de evolutionaire ontwikkeling zich volgens een innerlijke wetmatigheid
manifesteert.47
Het menselijke lichaam is een voorbeeld van zo’n ontwikkeling. In het lichaam
zouden sporen te vinden moeten zijn die getuigen van de verschillende stadia van de evolutie.
Dat geldt hier dus niet alleen voor lichamelijke sporen, maar ook voor psychische resten die
de ontwikkelingen van de menselijke psyche in zich dragen. Het onbewuste werd gezien als
een lagere, primitievere vorm van het jongere bewustzijn en alles wat zich afspeelt in het
onbewuste zou dus kunnen getuigen van lang vervlogen tijden, mits het op een of andere
manier kenbaar zou kunnen worden gemaakt.48 Men zal proberen om dat op verschillende
manieren te doen. Vooral aan het einde van de 19e eeuw doet men wetenschappelijk en
psychologisch onderzoek naar vormen van spiritisme, hypnose, magnetisme en
parapsychologie onder andere door Flournoy, Janet en Freud, omdat er van uit werd gegaan
dat het onbewuste ‘sprak’ op zulke momenten.49 Hoewel wij dat in deze tijd niet zouden
verwachten, waren het wetenschappelijke, serieuze onderwerpen en men hoopte er meer door
te kunnen leren over de menselijke psyche.50 In die tijd ontstond dus de interesse voor het
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onbewuste als belangrijk onderdeel van de psyche in zijn geheel. Laten we nu kijken naar
enkele personen die belangrijk zijn geweest in het denken van Jung. Volgens hemzelf zijn de
namen die hier worden behandeld, de belangrijkste inspirators voor zijn denken geweest, nog
voordat hij Freud had ontmoet.51

Janet
Het onbewuste deed zijn intrede als een moeilijk fenomeen in de biologie, en zal dat nog
steeds zijn, mede door het feit dat onbewuste inhouden vaak onbewust blijven of doordat ze
als symptomen bewust worden en daardoor moeilijk inhoudelijk te duiden zijn. Hoewel het
dus moeilijk te bepalen is wat het is, werd men het in de psychiatrie en geneeskunde er
ruimschoots over eens dat het er is.52 Wat vervolgens de status ervan is, kan dan natuurlijk
wel verschillen. Pierre Janet zag het onbewuste als het gebied waar alles wat niet door het
bewustzijn kan worden opgenomen is verzameld en is gedissocieerd van het bewustzijn.53
Janet heeft veel invloed gehad op de psychologie in het algemeen, maar zeker op Jung. Jung
heeft zelfs een periode gestudeerd onder Janet toen hij werkzaam was op de beroemde
universiteit in Parijs: Collège de France.54 Volgens Janet bestaat de menselijke psyche
hoofdzakelijk uit twee functies: een synthetiserende en een behoudende functie. De
synthetiserende functie zorgt voor het scheppen van een eenheid tussen nieuwe percepties en
de bewustzijnsinhouden in het geheugen: de behoudende functie. Door die creatieve,
synthetiserende functie kan men spreken van een individu, doordat het een orde schept tussen
de bewustzijnsinhouden. Op het moment echter, dat de synthetiserende functie tekortschiet en
dus geen eenheid meer kan scheppen, ontstaan er ‘psychologische automatismen’ wat kan
leiden tot psychopathologieën als catalepsie en hysterie. Dit wilde Janet op een empirische
wijze vaststellen. De gedissocieerde bewustzijnsinhouden, die wellicht ooit wel
gesynthetiseerd konden worden maar door verscheidene oorzaken niet meer opnieuw
geordend kunnen worden in het nieuwe bewustzijnsveld, leiden een autonoom bestaan onder
de bewustzijnsdrempel. De naam die Janet gaf aan het proces waarbij het synthetiseren deels
of geheel faalt is psychologische insufficiëntie.55 Belangrijk is hierbij om op te merken dat de
bewustzijnsinhouden die slachtoffer zijn geworden van de psychologische insufficiëntie,
dezelfde type bewustzijnsinhouden zijn als die inhouden die wel gesynthetiseerd konden
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worden. Hoewel ze dus een autonoom, onderhuids, bestaan kunnen krijgen als gevolg van de
psychische automatismen, hebben ze verder geen speciale status. Janet wilde zich liever niet
inlaten met de meer Romantische visie op de psyche, maar het lijkt er alsnog mee in lijn te
zijn. Het Ik is namelijk een gevolg van iets wat er al was. In dit geval is het de synthetiserende
functie die al aanwezig was; een verder onbepaalde kracht die eenheid, oftewel de
persoonlijkheid schept. Zo is er alsnog een onduidelijke kracht aanwezig in het onbewuste die
iets nieuws schept, net als dat er volgens de Romantische natuurfilosofie een kracht aanwezig
is die volgens een teleologische wetmatigheid functioneert voordat er überhaupt bewustzijn
is.56

Flournoy
Naast Janet, speelt Flournoy meer dan een belangrijke rol in het denken van Jung. Volgens
Sonu Shamdasani had Jung Flournoys boek, Van India naar de planeet Mars, bestudeerd.57 In
dat werk onderzoekt Flournoy het innerlijke leven van een medium, Hélène Smith, die in een
somnambulante toestand, een soort trance, en door middel van spiritistische middelen
verschillende soorten verhalen vertelt. Het onbewuste van Smith produceert dus allerlei
persoonlijkheden, waanbeelden en fantasmas en het gaat zelfs zo ver dat ze eigen talen
ontwikkelt die verbazingwekkend consistent door haar gebruikt worden met een eigen
vocabulaire en alfabet.58 De vraag hoe dergelijke fantasieën ons iets kunnen zeggen hebben
we wellicht eerder al beantwoord toen we het hadden over de parallellen tussen de oermens
en de neuroticus. De recapitulatietheorie zoals Freud die hanteerde liet al zien dat de
pathologieën wellicht een inkijkje geven in de donkere hoekjes van de menselijke psyche.
Datgene wat in het onbewuste opkomt, of het nu van een ‘gezond’ of ‘ziek’ persoon is, kan
ons iets vertellen over de psyche van de mens in het algemeen. Dat is even ‘natuurlijk’ als al
het andere wat de mens voortbrengt. Hoewel het dus beelden zijn die in zekere zin niets van
doen hebben met de werkelijkheid, vinden ze wel plaats in de werkelijkheid van de psyche
van Smith en komen ze dus ergens vandaan.59 Waar ze precies vandaan komen is nog
onduidelijk, maar het blijft wel een belangrijk punt in deze scriptie.
De beelden of ‘geesten’ die opkomen bij Smith lijken een autonoom bestaan te leiden
en niet bestuurd te worden door een bewuste persoonlijkheid. Dit komt overeen met wat we
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zagen bij Janet, maar bij Flournoy komt er de idee bij dat er in de psyche conflicterende
neigingen of driften werkzaam zijn die het gevolg zijn van de ontwikkelingsstadia van de
mens. Bij Janet leek het louter toeval te zijn dat de synthetiserende functie sommige
bewustzijnstoestanden wel of niet kon verenigen met de behoudende functie.60 Bij Flournoy
zijn de, vanuit het onbewuste opkomende, beelden of persoonlijkheden niet toevallig, maar
beantwoorden ze aan de neigingen die voort zijn gekomen uit de fylogenese en worden
herhaald in de ontogenese. Zoals we zagen ligt dit precies in lijn met een interpretatie van de
recapitulatietheorie zoals we die in hoofdstuk 1 zagen en het is waarschijnlijk ook deze
gedachte die Jung zo kon bekoren. Dat wat door het onbewuste geproduceerd wordt, of het nu
in pathologieën of onder andere toestanden is, waarbij het bewustzijn tijdelijk, dan wel
structureel is uitgeschakeld, zou niet anders kunnen dan teruggrijpen op datgene waar het al
bekend mee is en herhaalt dat vervolgens.61
Zowel bij Janet als bij Flournoy is het ik-bewustzijn een gevolg van iets wat eraan
voorafging. Bij Janet is het de niet verder gespecificeerde synthetische kracht die voorafgaat
aan de orde van de persoonlijkheid en bij Flournoy zijn het pre-existente neigingen die dus
werkzaam zijn in het onbewuste. Beiden vallen zo terug op dispositionele elementen. Vooral
Flournoy beantwoordt daarmee aan de idee dat de ontogenese de fylogenese herhaalt, wat een
onderdeel is van een Romantische natuurfilosofie zoals Jung die later uitwerkt en zoals we die
al meerdere keren tegen zijn gekomen in ons onderzoek.

Bleuler
Janet en Flournoy zijn twee personen die Jung vanaf het begin van zijn carrière hadden
beïnvloed, maar voordat we verdergaan naar het vroege werk van Jung, kunnen we niet
voorbijgaan aan zijn vroegere baas, iemand onder wie Jung werkzaam was in de
psychiatrische kliniek Burghölzli: Paul Eugen Bleuler. Bleuler was hoogleraar psychiatrie en
de directeur van de kliniek Burghölzli op het moment dat Jung er na zijn dissertatie als
assistent werkzaam zou worden. Volgens Vandermeersch is het vooral Bleulers artikel uit
189462 dat waarschijnlijk indruk heeft gemaakt op de jonge Jung.63 Als we later in deze
scriptie termen als ‘ik-complex’ zien bij Jungs theorieën, dan moeten we er niet aan
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voorbijgaan dat ze afkomstig kunnen zijn van Bleulers werk. In dat artikel is het doel van
Bleuler, het aantonen van fysiologische processen die ten grondslag zouden liggen aan de
persoonlijkheid en het bewustzijn. Alles wat psychisch is, zou uiteindelijk verklaard kunnen
worden in fysiologische termen en zou daarmee metafysische of ‘geestelijke’ termen
tenietdoen.64 De manier waarop men deze fysiologische processen hoopte op te sporen was
door middel van associatieproeven, waar we laten nog meer over zullen zien. Bij Bleuler
ontstaat voor het eerst de term ‘ik-complex’ die we ook bij Jung nog zullen aantreffen.
Bleuler formuleert het ik-complex als datgene waar alle blijvende elementen van iemands
leven in geassocieerd worden. Dat betekent dat alle indrukken die de persoonlijkheid
uitmaken, oftewel de verschillende rollen die we aannemen in de maatschappij, behoren tot
het ik-complex. Het ik-complex heeft hier dus vooral betrekking op de betekenis en de status
die de maatschappij ons verleent. Naast alleen de maatschappelijke rollen, hebben we
natuurlijk ook privé rollen en zijn we vader, moeder, zoon of dochter die functioneren in de
huiselijke sferen. Zo zijn er nog meer inhouden die deel zouden kunnen hebben aan het ikcomplex wat uiteindelijk stabiliteit construeert tussen al die inhouden en ze samen probeert te
brengen. Zelfs het metabolisme van het lichaam en de prikkels die daarvan uitgaan vinden
hun plek in dit ik-complex.65
Bewuste processen zijn processen waarvan de associaties door het ik-complex zijn
opgenomen. Onbewuste processen zijn associaties uit inhouden die niet bij het ik-complex
behoren en dus niet bewust worden. Hoewel het ik-complex een resultaat is van een proces
van associaties, net als bij Janet, heeft het alsnog een geprivilegieerde positie tegenover alles
wat er niet in is opgenomen. Het ik-complex ‘kiest’ ervoor sommige associaties niet op te
nemen en heeft dus de leiding over wat wel of niet bewust is. Het stuurt onze aandacht naar
gelang de wensen van het ik-complex.66 Het is interessant om te zien op welke manier Bleuler
van invloed is geweest op Jungs denken. In het gebruik van associatieproeven en het gebruik
van bijvoorbeeld de term ‘ik-complex’, lijkt Jung niet ver van Bleuler af te liggen, terwijl hij
aan de andere kant ver wegblijft van diens conclusies als het gaat om de status van het
onbewuste en zijn doel om alle psychische processen op een fysiologische manier te willen
verklaren. We lopen hiermee echter vooruit op ons onderzoek. Voor nu is het belangrijk om
in te zien wie Bleuler was onder wie Jung werkzaam was in de Burghölzli kliniek in de
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vroege fase van zijn carrière. Als we zo gaan kijken naar voorbeelden van het vroege werk
van Jung komen we wellicht enkele termen en/ of methodes opnieuw tegen.

22

Hoofdstuk 3: De ontwikkeling van het onbewuste
In de periode voordat Jung zijn Wandlungen publiceert is hij een gewaardeerde kracht in de
psychoanalytische vereniging waar hij, onder andere met Freud, vanaf 1909 jaarlijks
meerdere artikelen zal publiceren in het ‘Jahrbuch für psychoanalytische und
psychopathologische Forschungen’67. Jung wordt door Freud aangewezen als de redacteur
van dit blad, terwijl Freud en Bleuler de andere belangrijkste personen zijn. Jung geeft in het
voorwoord van de eerste editie in januari 1909 aan dat het Jahrbuch bedoeld is om meer
interesse te wekken voor de psychologie die door Freud is ontwikkeld en zo een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van de psychologie in het algemeen.68 In de eerste editie van dit
jaarboek zal ook Freuds bekende verhaal over ‘kleine Hans’ gepubliceerd worden. In het
verhaal over kleine Hans bespreekt Freud onder andere de kinderlijke seksualiteit en het
‘probleem’ van de vader in die familierelatie. Mede doordat Jung Freuds manuscript daarvan
al in 1908 had verkregen, was hij wellicht geïnspireerd geraakt voor het schrijven van ‘Die
Bedeutung des Vaters für das Schiksal des Einzelnen’69 wat eveneens in de eerste editie van
dat jaarboek gepubliceerd zal worden.70 Voordat Jung tot dat artikel kwam was hij al enkele
jaren onder Bleuler werkzaam in de psychiatrische kliniek Burghölzli en in die periode
ontstond de experimentele psychologie waarbij men door middel van associatieproeven
allerlei onderliggende psychische processen hoopte te ontdekken.71 Voordat we de periode
bereiken waarin dat eerste jaarblad verscheen en Jung zijn artikel erin publiceerde, lijkt het
me goed om stil te staan bij het soort werk wat Jung verrichtte vanaf 1900 tot 1909 en dan
met name zijn associatieproeven. Het geeft ons een inkijkje in de ontwikkeling van het
onbewuste, zodat we, als we later gaan kijken naar Wandlungen und Symbole der Libido,
bekend zijn met deze periode.

De periode van de associatieproeven
In de associatieproeven gaf de proefleider een triggerwoord aan een proefpersoon die zo snel
mogelijk het eerste woord wat hem te binnen zou schieten, moest opnoemen. Het bleek
afhankelijk te zijn van de psychische conditie van een proefpersoon op welke manier hij of zij
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zou reageren en daarmee correleerde dus de soort associaties.72 Dat betekende dat de
associatieproeven ervoor zouden kunnen zorgen dat er een correlatie kon worden aangetoond
tussen soorten associaties en corresponderende psychische stoornissen. Jung ging samen met
Riklin, in opdracht van Bleuler, hier mee verder door te proberen de aandacht van de
proefpersoon te beïnvloeden om zo te kijken hoe de associaties er mee zouden correleren.
Jungs visie hierop was dat het psychische domein een verzameling bewustzijnsinhouden is die
alle kanten op, en met elkaar, kunnen worden geassocieerd. Datgene wat die
bewustzijnsinhouden ‘stuurt’ is de aandacht. Alle associaties waar de aandacht niet op is
gericht, vallen weg. Alleen het nuttige, dat waar de aandacht op is gericht, wordt door een
persoon geassocieerd. In de soorten associaties werd onderscheid gemaakt tussen innerlijke en
uiterlijke associaties. Bij innerlijke associaties lagen de associaties in het verlengde van de
betekenis van het triggerwoord (bijvoorbeeld: broer – zus). Bij uiterlijke associaties lag de
associatie niet in het triggerwoord besloten, maar werd er door de proefpersoon bij
geassocieerd (boek – bureau). Sommige associaties hadden echter te maken met de klank van
het triggerwoord, waarbij de associatie dus die klank overnam in een ander woord (snijden –
rijden).73
Volgens Jung denkt de hedendaagse mens vooral in betekenis, wat een hogere vorm
van associatie veronderstelt. Klankassociaties komen in dat geval niet snel naar voren. Dat wil
niet zeggen dat deze associaties nooit een functie hebben gehad, want vooral in de kindertijd,
bij het aanleren van een taal, waren deze associaties gemeengoed. Als het echter gaat om het
gerichte denken, komen ze amper nog aan bod. Totdat de aandacht op een manier verstoord
raakt waardoor de ‘lagere’ vormen van associaties, zoals klankassociaties, weer de ruimte
krijgen in het bewustzijn.74 Dus normaal gesproken krijgen de klankassociaties geen ruimte in
het gerichte denken, omdat de aandacht gefixeerd is het bewustzijn er geen ruimte voor heeft.
Op het moment dat de aandacht en het gerichte denken verstoord wordt, komt er ruimte voor
het ‘primitievere’ denken, oftewel de klankassociaties.
Dit sloot duidelijk aan bij de richting van de leermeester van Jung, Bleuler, die
gelijksoortige ideeën ontwikkelde. Bleuler onderzocht met name de rol van de affectiviteit op
de aandacht.75 Volgens hem zorgt het affect ervoor dat een subject in zijn geheel in beslag
genomen kan worden door bepaalde associaties die in lijn liggen met het desbetreffende
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affect, terwijl alle associaties die juist zijn affect tegenspreken of zouden afremmen, worden
weggedrukt. Ontstaat er bijvoorbeeld een noodsituatie, die logischerwijs het subject
affecteert, dan krijgen alle associaties die te maken hebben met het vluchten of het zich
redden vanuit die situatie de overhand. Alle associaties die niet in lijn zouden liggen met het
ontkomen aan die noodsituatie zouden dan niet eens opgemerkt worden.76 Dit geldt echter niet
alleen voor noodsituaties, maar gebeurt continu in ons leven. Als er bijvoorbeeld een bepaalde
plek voor iemand affectief beladen is, zal men er overeenkomstig een hekel aan hebben of
juist positieve gevoelens erbij krijgen op momenten als hij of zij wordt geconfronteerd met de
aanblik van die plek of als er over gesproken zou worden. Bleuler noemde dat proces de
overdracht van het affect, waarbij het affect dus wordt overgedragen op neutrale
voorstellingen. Belangrijk hierbij is dus dat er in de menselijke psyche een complex
werkzaam kan zijn wat ervoor kan zorgen dat bepaalde affectief beladen associaties de
aandacht van het subject opslokken en het gerichte denken kunnen tegenwerken.77 We zagen
ook dat Jung en Riklin hadden ontdekt dat lagere, primitievere associaties, zoals
klankassociaties, de boventoon gingen voeren op het moment dat de aandacht van de
proefpersoon om wat voor reden dan ook werd verstoord. Zowel Bleuler als Jung
onderzochten door middel van associatieproeven het bewustzijn en het object ervan. Wat is
het dat werkzaam is op momenten dat de aandacht niet gericht is? Wat speelt zich af buiten
het bewuste denken? Welke complexen worden ‘geraakt’ en waarom?

De complexiteit van het complex
Het belangrijkste complex in de menselijke psyche was volgens Jung het ik-complex die in
wezen de persoonlijkheid van een individu bepaalt en het associatieproces van de persoon
bestuurt. Dat wil zeggen dat, zoals we gezien hebben, de associaties gericht zijn op die
voorstellingen die nuttig voor ons zijn. Het ik-complex maakt hierdoor het bewuste karakter
van het denkproces uit.78 Naast dit ik-complex kunnen er echter andere complexen werkzaam
zijn die juist het ik-complex tegen kunnen werken en de vorm aannemen van een ‘tweede
bewustzijn’. Het zijn deze verstorende complexen die de aandacht van het ik-complex
wegnemen en het voor zichzelf opeisen. Op het moment dat het ik-complex niet meer de
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volledige aandacht heeft, is het mogelijk dat bijvoorbeeld die klankassociaties ongestoord hun
doorgang kunnen vinden en niet meer geremd worden door het ik-complex.79
Jung stelt dat zulke ‘gedissocieerde’ complexen de kern zijn van een neurose. Een
affectief geladen voorstelling verstoort de synthetiserende kracht van het ik-complex,
waardoor een autonoom complex de psyche overstroomt. Het is daarom aanneembaar dat
zo’n tegenwerkend complex bij voorbaat al autonoom was, omdat het anders door het ikcomplex had moeten worden opgenomen of ‘gesynthetiseerd’ om met een term van Janet te
spreken. De reden waarom dat niet gebeurt vooronderstelt een autonoom functionerende
kracht wat aanwezig is naast het ik-complex. Hoewel het ik-complex het bewustzijn van een
individu lijkt te bepalen en daarmee het belangrijkste lijkt, is er ook een andere kracht
aanwezig waar het ik-complex soms voor moet zwichten. Het is deze concurrerende kracht
die in wezen voorafgaat aan het ik-complex.80 Jung denkt dus de oorzaken van de neurose
steeds meer te kunnen vinden in een kracht die al aanwezig is in de constitutie of dispositie
van het individu. In het onbewuste is een affectieve kracht aanwezig die tegenwerkende
complexen creëert en het gaat dus vooraf aan het ik-complex, die blijkbaar niet het alleenrecht
heeft in de psychische constellatie.81
In het onbewuste huizen talloze associaties die niet direct zijn opgenomen door het ikcomplex. Die ‘lagere’ associatievormen, zoals de klankassociaties, maar ook overeenkomstige
beeldgelijkenissen of verbindingen tussen begrippen, bevinden zich volgens Jung in dat
gebied. Hij noemt dit het symbolische gebied.82 Op momenten dat het ik-complex tijdelijk
wegvalt, bijvoorbeeld in de slaap, dan komt juist het onbewuste, het gebied van alle
associaties en het symbolische, op de voorgrond. Het zijn die associaties vanuit het onbewuste
die bijvoorbeeld onze slaap ‘verstoren’ in de vorm van dromen. In plaats van droomarbeid,
zoals Freud het formuleerde, komen die onbewuste associaties op als het ik-complex juist niet
werkzaam is; niet arbeidt.83
Wellicht zijn we hier al op een spoor gekomen van een denkwijze van Jung die aan
verandering onderhevig is. Aan de ene kant is duidelijk te zien dat Jung denkt in de traditie
van de Romantiek, omdat hij ervan uitgaat dat er al een kracht aanwezig is wat voorafgaat aan
het ik-complex. Het ik, oftewel het bewustzijn, is een product van het onbewuste. Aan de
andere kant gebruikt Jung begrippen die lijken te impliceren dat de associaties die zich
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bevinden in het onbewuste, louter ‘lage’ associaties zijn die een verstorende invloed hebben
op het ik-complex, bijvoorbeeld in de slaap. De status van het onbewuste is hier dus enigszins
dubbelzinnig. Het staat vast dat het voorafgaat aan het bewustzijn, maar treedt alleen in
werking als het bewustzijn tekortschiet.84

Cryptomnesie
Het is nu nog onduidelijk wat het onbewuste werkelijk is, behalve dat het een gebied is waar
vage, chaotische associaties zich bevinden die door een tekortschietend ik-complex op de
voorgrond treden. In een vrij onbekende tekst, Kryptomnesie85, schrijft Jung meer over waar
volgens hem het onbewuste toe in staat is. In de tekst uit 1905 begint Jung met een voorbeeld
wat het verschil moet illustreren tussen directe en indirecte herinneringen. Stel, je ziet een
huis en meteen herinner je je dat een goede vriend daar ooit woonde. Dat is een voorbeeld van
een directe herinnering, omdat je herinnering meteen wordt geassocieerd in het bewustzijn. Je
koppelt de waarneming meteen aan een concrete herinnering die zich bevindt in het
bewustzijn. Anders zou het zijn als je bijvoorbeeld in diepe gedachten het huis zou passeren
en na een tijdje, als je wellicht al lang voorbij het huis bent, je ineens een beeld voor ogen
hebt van een gesprek met die vriend van wie het huis ooit was, zonder dat je weet waarom je
eraan denkt. De associatie dat je vriend ooit in het zojuist gepasseerde huis woonde en dat je
daardoor die herinneringen had, komen niet meteen het bewustzijn binnen, maar moeten als
het ware geholpen worden door andere associaties. Hoewel het onbewuste dus wellicht het
huis van die vriend wel ‘waarnam’ had het nog geen plek gekregen in het bewustzijn en pas
later, nadat het geholpen is door een andere associatie (bijvoorbeeld door het gesprek te
herinneren wat je had met die vriend), treedt het binnen in het bewustzijn.86
In het onbewuste huizen dus talloze associaties die wachten om geactiveerd te worden,
wat vaak gebeurt door middel van bewuste waarnemingen en directe herinneringen. De
indirecte herinneringen vinden plaats op het moment dat je een onbewuste waarneming hebt,
die wellicht ooit in het bewustzijn op een zeer geaffecteerde manier werd beleefd, maar het
bewustzijn heeft verlaten en daarmee blijft bestaan in het onbewuste. Het heeft alsnog de
energie (Gefühlston) om toe te slaan in het bewustzijn als een associatie het om wat voor
reden dan ook opnieuw aanwakkert. Dit is iets wat op iedere dag, bij ieder persoon kan
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gebeuren en bovendien op ogenschijnlijke willekeurige en nietszeggende momenten. Hier is
goed te zien wat de status van het onbewuste wordt voor Jung. Waar we normaal gesproken
waarnemingen plaatsen onder de noemer van het bewustzijn, is het onbewuste hier in staat om
waar te nemen en om op een autonome en spontane manier het bewustzijn te beïnvloeden. Het
functioneert op die manier onafhankelijk van de wil en het herbergt talloze psychische
complexen die doorgaans worden tegengehouden door het bewustzijn, maar die op sommige
momenten de barrière doorbreken.87
Opvallend genoeg is voor Jung het onbewuste hier niet alleen de bron van het
bewuste, maar ook van al het creatieve: ‘’all new ideas and combinations of ideas are
premeditated by the unconscious. And when our own consciousness approaches the
unconscious with a wish, it was the unconscious that gave it this wish. The unconscious
brings the wish and its fulfilment’’88 Jung stelt daarom dat ‘geniale’ mensen, zoals
kunstenaars, artiesten en dichters juist beschikken over een diepe put van het onbewuste die
ze eerder dreigt te overstromen, dan dat ze er zonder gevaar uit kunnen putten. Genialiteit en
waanzin liggen hier dicht bij elkaar. Net als dat de hysterici vaak overspoeld worden door hun
onbewuste, zo geldt hetzelfde voor die kunstenaars, die de tsunami vanuit een onbewust,
psychisch complex moeten leren weerstaan. Als dat lukt, is het een gift, maar als het niet lukt,
kan het hen overspoelen en moet men meevaren naar die plekken waar het hen meevoert.89
Het onbewuste heeft de kracht om ieder individu mee te sleuren naar de plekken waar het wil:
‘’ Tapping the depths of the psyche, the instinctively functioning complex sends up from its
unknown and inexhaustible treasury countless thoughts to its ‘slave’ consciousness, some old
and some new, and consciousness must deal with them as best it can. It must ask each
thought: Do I know you, or are you new? But when the daemon drives, consciousness has no
time to finish its sorting work, the flood pours into the pen—and the next day is perhaps
already printed’’90 Het bewustzijn is tot slaaf gemaakt van een instinctief functionerend
complex, het onbewuste, die een schatkamer is van al het creatieve van het ik. Als het
onbewuste iets wil, moet het bewustzijn plichtmatig volgen, al zou het niet het idee hebben
dat er in zijn onbewuste iemand aan de touwtjes trekt. In deze tekst lijken we dus getuige te
zijn van een evolutie van Jungs denken. Zonder dat het geheel verandert, lijkt het onbewuste
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langzaam aan status toe te nemen. Het is de bron van al het creatieve en een schatkamer die
het bewustzijn in zijn greep heeft.

De betekenis van de ouders
Als we nu terugkeren naar ons doel, kijken of er een recapitulatietheorie terugkomt in het
vroege werk van Jung, dan lijkt het voorgaande belangrijk te zijn geweest, al blijft er nog een
belangrijke factor achterwege. Hoewel het zo is dat het onbewuste een opslagplaats is van
vergeten herinneringen uit de geschiedenis die onbewust opnieuw worden beleefd of worden
‘herhaald’ in het bewustzijnsleven van een individu, lijkt het geenszins het geval te zijn dat
het vergeten herinneringen zijn van het leven van, bijvoorbeeld, iemands voorouders. Veeleer
zijn het herinneringen die wel degelijk zijn opgedaan in iemands leven, al zijn het onbewuste
herinneringen geweest en niet herinneringen die voorafgaan aan iemands leven.
Wellicht is het nu mogelijk om, met al het voorgaande in acht nemend, een sprong te
maken naar het artikel Die Bedeutung des Vaters für das Schiksal des Einzelnen91 uit 1909.
Aan het begin van het artikel beschrijft Jung zijn definitie van ‘libido’ als een energie van het
willen of als een neiging.92 Volgens Jung heeft Freud aangetoond dat kinderen een diepe,
emotionele band kunnen hebben met hun ouders wat ervoor kan zorgen dat, als het kind later
in het leven op moeilijkheden stuit, hij geneigd is om terug te vallen op de psychische
constellatie vanuit zijn kindertijd: ‘’this relationship is indeed the infantile channel along
which the libido flows back when it encounters any obstacles in later years, thus reactivating
the long-forgotten psychic contents of childhood.’’93 Waar normaal gesproken de libido steeds
meer naar de buitenwereld gericht zou moeten worden, omdat het individu zichzelf
ontwikkelt, ontplooit en zich in de wereld manifesteert, daar wordt de infantiele constellatie
opnieuw geactiveerd op het moment dat het individu voor moeilijke keuzes in het leven staat:
‘’the energy stored up for the solution of the task flows back and the old river-beds, the
obsolete systems of the past, are filled up again.’’94 We zullen zo zien op welke manier Jung
dit kan koppelen met de gangbare theorieën uit de psychoanalyse van die tijd.
Verder in dit artikel stipt Jung het belang aan van de ouders, en met name de vader, in
het leven van een individu. Zijn collega, Dr Emma Fürst, had associatieproeven gedaan in 24
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families om zo verschil of overeenkomsten te kunnen zien in reactietype. Jung stelt dat, op het
moment dat iemand reageert op een manier die blijk geeft van een sterk affect-geladen
associatie, ervan uit kan worden gegaan dat er een conflicterende relatie bestaat met het object
of triggerwoord. Als het triggerwoord namelijk een ogenschijnlijk neutraal woord is, zoals
‘plant’ zou zo’n persoon met een subjectief, affectief-geladen (Gefühlston) woord
antwoorden, zoals ‘lelijk’. Zo’n reactietype zou de verstopte wens verraden van de
proefpersoon om een reactie te ontlokken van de experimentator. Volgens Jung is dit vaak
kenmerkend voor verbitterde, oudere mensen die al het een en ander meegemaakt hebben.95
Hij beschrijft vervolgens een geval waarbij dit zowel voor de moeder als voor haar dochter
gold. Beide lieten dezelfde mate van affectief-geladen reactietypen zien. Jung gaat ervan uit
dat de reden daarvoor te vinden is bij de moeder, die dus al een leven erop heeft zitten met
onvervulde verlangens en wensen. In die zin is het niet verwonderlijk dat de moeder
dergelijke reactietypen laat zien. Haar dochter van 16 echter, heeft haar hele leven nog voor
zich en is nog niet getrouwd, maar reageerde op dezelfde wijze als haar moeder, alsof ze al
veel tegenslagen gehad had.96
De dochter neemt hier het patroon van haar moeder over die mede is gevormd door
diens huwelijk met haar vader. Ze treedt de wereld op dezelfde manier tegemoet als dat haar
moeder doet. In de mate waarin het gedrag van de moeder het gevolg is van een
problematisch huwelijk, wat hier het geval leek te zijn, in dezelfde mate zal het gedrag van de
dochter dus problematisch worden. Voordat de dochter de overgenomen patronen herkent, zal
ze zich continu op een bepaalde manier naar de wereld en andere personen toe verhouden, wat
ervoor zorgt dat ze haar lot op dezelfde manier dreigt in te vullen als haar moeder, zonder dat
ze zich daarvan bewust hoeft te zijn:’’The glossing over of the family problem and the
development of the negative of the parental character may take place deep within, unnoticed
by anyone, in the form of inhibitions and conflicts which she herself does not understand. Or,
as she grows up, she will come into conflict with the world of actualities, fitting in nowhere,
until one stroke of fate after another gradually opens her eyes to her own infantile, unadapted
qualities.’’97 Voordat ze eraan toekomt werkelijk zichzelf te ontplooien en haar potenties te
vervullen, zal ze zich bewust moeten worden van die ouder-constellatie, het aangewende
patroon van denken en doen. Als ze dat niet doet is de kans groot dat ze een huwelijk zal
krijgen die overeenkomt met het huwelijk van haar vader en moeder. De belangrijkste periode
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waarin dergelijke patronen worden overgeheveld op de kinderen is in de periode voor het
vijfde levensjaar, dus er is in feite niet aan te ontkomen.98
Als we dit plaatsen in de theorie van de complexen, waar ik hierboven over sprak, dan
is het ik-complex gevormd door de ouder-constellatie en volgt het die patroon van associaties.
Om de rest van het artikel te verduidelijken, zullen we nu een casus beschrijven die de
hoofgedachte van het artikel weerspiegelt en die ons in staat stelt de psychoanalyse, waar
Jung nog toe behoorde, te verduidelijken. Jung beschrijft een casus van een nette, vrome
vrouw van 55 die voor depressies en angstdromen bij Jung in therapie ging. Haar vader, een
nobele, nette en statige man, stierf op jonge leeftijd aan een hartaanval. Tot die tijd voelde zij
zich zijn lieveling terwijl haar enige zus, de lieveling van haar moeder was. De moeder
hertrouwde nooit meer omdat ze haar overleden man wilde blijven herdenken. De vrouw was
alleen geïnteresseerd in oudere mannen die verdacht veel op haar vader leken. Na een
stukgelopen relatie trouwde ze relatief laat op 24-jarige leeftijd met een weduwnaar met twee
kinderen die wederom op haar vader leek. Zelf kreeg ze geen kinderen met de man en zijn
kinderen overleden alle twee aan een infectie. Vervolgens overleed haar man, net als haar
vader, plotseling aan een hartaanval. Net als haar moeder bleef ze toen lange tijd weduwe. Net
voordat de overgang haar van haar seksualiteit zou beroven, voelde ze nog de drang voor een
relatie en trouwde met een 62-jarige man. Die mishandelde haar vervolgens 5 jaar lang. Toen
pas scheidde ze van hem waarna meteen de neurotische klachten begonnen.99 Maar wat kan
deze opmerkelijke casus ons zeggen? In welke zin moeten we seksualiteit hier opvatten? Hoe
sluit dit aan op de theorieën van de psychoanalyse en waarom is dit voor ons belangrijk?

Uitstapje naar Freud
Het is wellicht handig om even op een rijtje te zetten welke begrippen Jung hier introduceert
en wat ze betekenen in lijn met Freuds bevindingen in de psychoanalyse. Op welke manier
speelt seksualiteit hier een rol en waarom is dat belangrijk? In de psychoanalyse werd ervan
uitgegaan, in navolging van Freud, dat het Oedipus-complex een terugkomend en universeel
fenomeen was in het psychische leven van de mens. In zijn Drie verhandelingen over de
theorie van de seksualiteit werkt Freud die visie verder uit. In zijn visie is de libido het
seksuele instinct wat zich als een energie manifesteert in de psyche.100 Freud had eerder al
zijn traumatheorie uitgewerkt waarin hij stelde dat niet het trauma zelf traumatiserend hoefde
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te zijn voor iemand, maar herinneringen aan dat trauma. Hij kwam op dat idee omdat hij niet
uit het verhaal van patiënten diens symptomen kon verklaren; ze correspondeerden niet met
het verhaal. Voor een trauma moet er toch tenminste een oorzaak zijn die die symptomen kan
verklaren. Freud ontwikkelde toen zijn traumatheorie: de verhalen en symptomen van de
patiënt zijn enkel ‘schakels in een langer keten’. Als men maar lang genoeg die keten zou
volgen, zou men uiteindelijk stuiten op belangrijke, seksuele herinneringen uit de puberteit.
En zelfs die herinneringen uit de puberteit zijn nog niet de bron van het trauma, maar lokken
(passief) verdrongen, afgeweerde, infantiele seksuele herinneringen op die een
traumatiserende werking hebben op het individu, omdat ze als onwenselijk en onacceptabel
worden ervaren door het bewustzijn. De periode van die infantiele seksuele herinneringen
lijkt overeen te komen met de periode voor het vijfde levensjaar, waarvan we het belang net
zagen.101
Wat belangrijk is bij die seksuele herinneringen is de Oedipus-mythe. Het is een
mythisch verhaal waar volgens de psychoanalyse de bron van de verdringing te vinden lijkt te
zijn: het incestverbod. Het is de verdrongen wens van een jongen om zijn moeder voor
zichzelf te hebben, maar moet zich daarvoor van de vader ontdoen omdat hij als een rivaal
wordt ervaren. Tegelijkertijd is de jongen bang om gestraft te worden voor zijn incestueuze
wens en houdt zijn geheim voor ‘altijd’ verstopt in het diepste van zijn onbewuste. Het
incestverbod is hier dus de oorzaak van de eerste grote verdringing die op een latere leeftijd
de bron kan zijn van trauma’s, zonder dat het individu zich bewust is van die oorspronkelijke
bron. Latere ervaringen kunnen die latente verdringing opnieuw activeren in de vorm van de
symptomen in een neurose.102 We zagen in het eerste hoofdstuk al dat Freud de
recapitulatietheorie heeft kunnen gebruiken om aan te tonen dat het trauma van die
oerervaring, in dit geval het incestverbod, zich herhaalt in een individu in de vorm van een
neurose. In zijn Drie verhandelingen werkt Freud verder aan de verschillende fases van
seksualiteit en het liefdesobject. Freud stelt dat kennis van de Oedipus-complex essentieel is
voor een gezonde ontwikkeling van een individu, omdat het zijn liefdesobject bepaalt en
tegelijkertijd zijn bestemming vormgeeft.103 Het is belangrijk om deze theorie van de
psychoanalyse in ogenschouw te nemen, zodat we, als we straks Jungs bevindingen verder
gaan bekijken, we een referentiepunt hebben. We kunnen nu de begrippen die we hebben
gezien wat beter plaatsen. Bovendien is de Oedipus mythe volgens Jung het eerste en enige
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archetype wat ontdekt is door Freud. Jung ziet het verhaal van Oedipus slechts als een van de
vele mogelijke soorten archetypen, namelijk een typisch patroon van menselijke gedragingen
die gesymboliseerd is in de mythe.104

Het lot
Vooral de idee dat kennis hebben van de oermythe tegelijkertijd een inzage geeft in de
liefdesobject en de bestemming van het individu, brengt ons weer terug bij het artikel van
Jung: Die Bedeutung des Vaters für das Schiksal des Einzelnen. Jung wil daar namelijk
aantonen dat het de patronen vanuit de oudersituatie zijn die een individu zo in zijn greep
kunnen hebben, dat hij passagier wordt van zijn eigen onbewuste, oftewel het (nood)lot. De
casussen die Jung beschrijft zijn neurotische patiënten en de bron van hun neurose lijkt te
vinden te zijn in de vroegste fase in de ontwikkeling en de seksualiteit die in die periode
wordt verdrongen. Hier lijkt libido voor Jung louter seksuele of erotische energie te zijn, maar
we hebben gezien dat hij aan het begin van het artikel aangeeft dat het tegelijkertijd een soort
instinct is of een neiging. Het is voor ons belangrijk om die ruimere definitie te onthouden,
hoewel hij hier dus al enigszins nonchalant om lijkt te springen met de, doorgaans in de
psychoanalyse gehanteerde, Freudiaanse definitie van de libido. We lijken al te maken te
hebben met een ontwikkeling en verruiming van het begrip libido, waarvan het wellicht later
duidelijk wordt wat Jungs visie erop wordt.
Door gevangen te zitten in de ouderconstellatie verdringt het individu zijn eigen
seksualiteit en dus zijn libido. De ‘verdrongen’ libido leeft voort in het onbewuste waar het op
mysterieuze wijze de bestemming van het individu bepaalt doordat het, afhankelijk van die
libido, zijn omgeving zo inricht dat het die verloren ouderconstellatie wil herhalen. Het wil
continu terug naar die infantiele seksualiteit, omdat het om wat voor reden dan ook wordt
geconfronteerd met zaken in de wereld die hem dwingen tot het onder ogen komen van die
verdrongen libido. Liever wil het individu de wond niet openkrabben maar het leven inrichten
naar die ‘incestueuze’ wens; hij probeert de verdrongen libido in zijn omgeving te
sublimeren: ‘’The energy stored up for the solution of the task flows back and the old riverbeds, the obsolete systems of the past, are filled up again.’’De analogie van de libido met een
rivier komt meermaals terug en is hierin treffend als men praat over die energie. In dit geval
stroomt de libido terug naar de bron, de ouder-constellatie en herhaalt dus zijn oude gang. We
hebben eerder gezien dat iemand onbewuste herinneringen kan hebben, maar het zijn alsnog
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geen herinneringen die voorafgaan aan iemands leven. Of ze nou bewust of onbewust zijn
herinnerd en/ of herhaald, het heeft in principe niets te maken met zijn ouders, grootouders of
voorouders. Wel komt natuurlijk het onbewuste naar voren als bepalend en als bron van het
ik-complex of van het bewustzijn. Het dispositionele element speelt daar een belangrijke rol
maar het is nog niet het geval dat er patronen in zitten die door overerving herhaald worden
door een individu.
Na ons gericht te hebben op de betekenis van de ouders, komen die wel in beeld als
bepalend in de bestemming en lotsbeleving van het individu. Daarmee maken we een
belangrijke stap, omdat het niet alleen een bepalend gewicht legt op het onbewuste als een
autonome factor, maar dat het tegelijkertijd ouderlijke patronen herhaalt, zonder dat iemand
zich daar bewust van hoeft te zijn. Iemand beleeft het lot als passief gegeven, terwijl de
oorzaak van dat lot gelegen kan liggen in een contingente ouder-constellatie waaruit het
individu niet kan ontsnappen. Het denkt de teugels in handen te hebben, maar herhaalt oude,
ingeslepen patronen en vormt zijn leven naar dat patroon, zelfs als dat betekent dat het
individu meer lijdt als gevolg daarvan.

34

Hoofdstuk 4: Symbolen van de Libido
We zijn nu aangekomen bij het werk waarin we de kern van Jungs gedachten kunnen vinden.
We bevinden ons nu in augustus 1911 wanneer Jung zijn eerste deel van Wandlungen und
Symbole der Libido publiceert in het Jahrbuch van dat jaar.105 We hopen in dit werk een
antwoord te vinden op onze vraag hoe bij dit werk van Jung de ontogenese de fylogenese
herhaalt in de menselijke psyche. Volgens Vandermeersch is de basisgedachte van dit werk
vooraf al aangekondigd in de briefwisselingen tussen Jung en Freud, zonder dat die laatste
zich er altijd van bewust was dat er een groot meningsverschil uit zou ontstaan. Die gedachte
is namelijk de idee dat de menselijke psyche alleen begrepen kan worden in het licht van de
geschiedenis van de soort. De ontogenese is afhankelijk van de fylogenese en dat betekent dat
de waarde van seksualiteit aan waarde afneemt, terwijl het toch een fundamentele rol speelde
in de psychoanalyse.106 Het lijkt me nuttig om de belangrijkste bevindingen in Wandlungen
langs te gaan om zo duidelijk te krijgen op welke manier Jung de recapitulatietheorie gebruikt
voor zijn theorie van de psyche.
In de inleiding van het boek begint Jung met het aanhalen van de studie van Freud
over de Oedipus-mythe uit zijn boek Traumdeutung en de implicaties van die ontdekking.
Jung geeft aan dat we in het dagelijkse leven ons niet bewust zijn van de samenhang tussen de
geschiedenis en het heden, waardoor we het grotere plaatje volledig missen. In het bestuderen
van de individuele mens, kan men ineens tot de ontdekking komen dat de individuele psyche
met zijn symptomen en karakteristieken, overeenkomsten vertoont met een oud mythisch
verhaal, namelijk het verhaal van Oedipus.107
Om dit werk te kunnen begrijpen is het volgens Jung noodzakelijk om de
gemeenschappelijke band tussen het verhaal van een oermens en die van de hedendaagse
mens te omarmen. Er wordt voorondersteld dat de psyche van de mens van toen hetzelfde is
opgebouwd als die van het heden. Door de menselijke psyche te onderzoeken hoopt Jung
overeenkomsten te vinden met historische analogieën die de constellatie van de psyche uit die
tijd weergeven.108 De hoop die hij uitspreekt over dit onderzoek is allesbehalve bescheiden.
Hij hoopt een objectief punt te bereiken van waaruit we tijdsgeesten en stromingen zouden
kunnen bekijken en beoordelen. De studie van de onderliggende structuren van de menselijke
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psyche zou ons dat punt moeten opleveren.109 Het lijkt overbodig om hier te benadrukken dat
dit al elementen in zich heeft van een vorm van een recapitulatietheorie. We hebben al eerder
gezien, in hoofdstuk 1, hoe de recapitulatietheorie hier opgevat kan worden, toen we keken
naar de cultuurgeschiedenis als resultaat van de fylogenie.

Twee wijzen van denken
Jung is geïnteresseerd in dromen omdat die uit een gedeelte van de psyche lijken te komen
waar het subject niet direct controle over heeft. Het is daarom een psychisch proces wat
ergens vandaan komt en Jung vooronderstelt dat het een doel dient.110 De taal van de dromen
is vaak symbolisch in tegenstelling tot de taal van het bewustzijn. Het is daarom niet
makkelijk te interpreteren, omdat het niet voldoet aan de wetten van de realiteit.111 Eerder
zagen we al bij de associatieproeven dat op het moment dat de aandacht van de proefpersoon
afneemt of verstoord wordt, er bepaalde associaties worden gemaakt die voort lijken te komen
uit een onbewust complex. Dit heeft daarmee te maken in de zin dat Jung hier twee manieren
van denken uiteenzet, waarbij de ene manier een hogere, bewustere functie is dan de andere
manier die juist opkomt als de ‘hogere’ functie niet actief is. Het bewuste denken vindt
volgens hem voornamelijk plaats in woorden waar we op allerlei manieren mee
communiceren. Dit is een logische en gerichte vorm van denken die overeenstemt met de
realiteit. De psychische activiteit van dit logische denken is volgens Jung een hogere
lichamelijke functie die het lichaam vermoeit.112
Eerder hadden we het al over cultuur en natuur en de manier waarop die met elkaar
samenhangen. Gesteld werd dat cultuur behoort tot de natuur en we zagen hoe dat Freud in
staat stelde om de cultuurgeschiedenis als fylogenie te hanteren. Jung volgt hier hetzelfde pad
doordat hij het gerichte denken met taal als product ziet van natuurgeluiden. Het gerichte
denken kon in de eerste plaats ontstaan door de ontwikkeling van taal, maar dat kon alleen
maar gebruikt worden doordat men het gaandeweg ontwikkelde door natuurgeluiden te
imiteren, zoals rivieren, onweer, wind of dierengeluiden. Dit werd vervolgens gebruikt om
verschillende emoties, zoals angst, boosheid of liefde te communiceren. De tekens en
symbolen die vandaag de dag onze taal uitmaken zijn niets anders dan getuigenissen van
echte natuurlijke gebeurtenissen in een ver verleden die hun afdruk hebben achtergelaten. Het
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gerichte denken vindt hierdoor zijn oorsprong in de wensen en angsten van de kudde waar we
toe behoorden.113
We keren nu terug naar het fantasie-denken, omdat dit, net als de klankassociaties,
vooral onbewust lijkt plaats te vinden. Dit soort denken vindt namelijk plaats op het moment
dat gerichte denken stagneert. Jung spreekt van een ‘ontogenetische weerklank van de
fylogenetische psychologie in kinderen’.114 Daarmee bedoelt hij dat kinderen eigenschappen
vertonen die getuigen van die archaïsche, mythevormende laag. Het stelt ze in staat om
fantasie voor realiteit te zien. De moeilijkheid daarvan is dat die fantasieën zich niet goed
laten definiëren. Ze bestaan immers uit inhouden die ‘niet echt’ zijn. Het materiaal van die
fantasieën, afbeeldingen en gevoelens kan nergens anders vandaan komen dan uit het
verleden, omdat het zich niet bedient van de actuele realiteit. Het lijkt spontaan op te komen
op momenten dat het gerichte denken geen plek meer heeft, zoals in dromen, maar ook
overdag als het gerichte denken om wat voor reden dan ook op de achtergrond is geraakt. Het
wordt gevoed door inhouden uit het onbewuste. Dit soort denken is minder vermoeiend,
omdat het, in tegenstelling tot het gerichte denken, niet gericht is op uitvinden, aanpassen en/
of imiteren.115
Hoewel het gerichte denken ons voorspoed heeft gebracht, is het fantasie-denken nog
steeds het fundament van het latere denken en is het nog steeds aanwezig in ons allemaal.
Jung haalt Nietzsche aan: ‘’in slaap en droom werken we nogmaals de hele taak van de
vroegere mensheid door. Ik bedoel: zoals nu nog de mens in zijn dromen redeneert, zo
redeneerde de mensheid duizenden jaren lang ook in de waaktoestand’’ en: ‘’aan deze
processen kunnen we zien hoe laat het scherpere logische denken, het streng onderscheiden
van oorzaak en gevolg is ontwikkeld, aangezien onze intellectuele functies thans nog
onwillekeurig teruggrijpen naar deze primitieve vormen van redeneren, en we vrijwel de helft
van ons leven in deze toestand doorbrengen.’’116 Waar men in de Oudheid dus ook in de
waaktoestand, dromend redeneerde, daar stoppen we nu onze energie in het causale denken en
moeten we daarvan in de nacht bijkomen, waarop het denken weer teruggrijpt naar de
archaïsche manier.117
Waar het ene soort denken verbaal en logisch is, is het andere passief en verbeeldend.
Het fantasie-denken is een denken wat een stem krijgt in mythologie, waarin men dat
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prefereerde boven het gerichte denken. Jung stelt: ‘’we see the antique spirit create not
science but mythology’’.118 Alle energie die in deze tijd uitgaat naar het gerichte denken, ging
volgens Jung in de Oudheid vooral naar het fantasie-denken, waardoor alles in de wereld
geanimeerd en antropomorf werd gemaakt. Dat betekent dat de energie die werd gestopt in
dat soort denken een energie is die wordt getypeerd op een symbolische manier. Dat is terug
te zien in de enorme hoeveelheid mythes die er in die tijd konden ontstaan. De ontwikkeling
van de cultuur hangt samen met de manier waarop de psychische energie wordt
gekanaliseerd: ‘’The secret of the development of culture lies in the mobility of the libido, and
in its capacity for transference.’’119. Jung ziet in de verschillende mythes een uiting van
psychische energie waarbij de libido niet alleen de energie is die aanzet tot een fantasiecreatie, maar zelf ook gesymboliseerd wordt. We zullen later zien hoe Jung dat doet. Jung
noemt deze methode van het antropologisch vergelijken en analytisch interpreteren van
verschillende mythologieën op de wereld, amplificatie.120
Hier lijken we een belangrijk punten op het spoor gekomen te zijn waar de
recapitulatietheorie in terug komt. De infantiele fase komt namelijk ook terug in dromen, dus
als men geen controle heeft over het denken, en heractiveert door deze regressie het materiaal
uit die kinderlijke fase. Ooit was het zo dat dat soort denken, fantasie- of primitief denken, het
enige soort denken was. Nu herhaalt dat soort denken zich in het denken van kinderen of in
onze dromen. Jung schrijft: ‘’this train of thought is not a strange one for us, but quite
familiar through our knowledge of comparative anatomy and the history of development,
which show us how the structure and function of the human body are the results of a series of
embryonic changes which correspond to similar changes in the history of the race’’.121 Op die
manier kan men volgens Jung stellen dat, psychologisch gezien, de ontogenese de fylogenese
herhaalt en dat het infantiele denken, net als dromen, echo’s zijn uit de prehistorie en de
Oudheid. Op het moment dat het fantasie-denken zijn weg vindt in de psyche, doordat het
gerichte denken om wat voor reden dan ook is gestagneerd of afgedwaald, dan zijn de
inhouden van dat denken herhalingen uit de fylogenese, oftewel uit de cultuurgeschiedenis.
De psychische energie, de libido, ging normaal gesproken naar dit soort fantasie-denken,
maar kan nu alleen daarnaartoe stromen op het moment dat het gerichte denken ophoudt. Dat
juist verhalen uit sprookjes kinderen zo aan kunnen spreken kan daarom wellicht niet
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toevallig genoemd worden, daar het beantwoordt aan de oeroude fantasie-neiging van
kinderen.122 Dit zou moeten betekenen dat het vroeger niet alleen verhalen voor kinderen
waren, maar ook voor volwassenen.
Hoewel we dus in de maatschappij het gerichte denken met veel succes zijn gaan
hanteren, is onze psyche de drager van archaïsche inhouden en zoekt het nog naar vervulling
van die oude impulsen. We zijn er volgens Jung geenszins in geslaagd, als dat het doel al was,
om het fantasie-denken uit ons leven te elimineren. Het zoekt nog steeds naar bevrediging
door zich te laten gelden op ieder moment dat het gerichte denken ophoudt. Hoeveel we ook
in de maatschappij het symbolische en/of mythische domein onderdrukken door bijvoorbeeld
de wetenschap en de taal, we zouden daarmee alsnog niet slagen in het vernietigen van die
archaïsche neigingen die hun voldoening willen vinden. Het fantasie-denken wordt zo
gelijkgesteld met een soort instinct. Een onbewuste kracht die naar voldoening zoekt en waar
men in zekere zin machteloos tegenover staat.123

Miss Miller
Bij het vertellen van fantasieën of dromen komen niet alleen de belangrijkste of meest intieme
geheimen naar boven, maar bijna altijd ook, misschien onbedoeld, de meest pijnlijke.124 Op
het moment dat Miss Frank Miller haar fantasieën vertelt, is er altijd iets in te ontwaren,
omdat iets bijvoorbeeld haar complex heeft ‘geraakt’ en daardoor iets in beweging brengt. Dit
kan versterkt worden als een persoon enorm empathisch is ingesteld, wat zo lijkt te zijn in het
geval van Miss Miller. Ze vertelt in haar eerste verhaal verschillende voorbeelden waarbij ze
zich zo met iets of iemand identificeerde, dat het leek alsof ze het zelf beleefde. Een
belangrijk voorbeeld dat ze geeft is van het toneelstuk: Cyrano de Bergerac. Op het moment
dat Christian gedood wordt door een zwaardslag in de borst, voelt ze een stekende pijn in de
borst. De oorzaak van deze identificatie is te vinden in haar complex, waardoor ze zich
onbewust identificeert met iets of iemand uit het toneelstuk. Volgens Jung is dat de reden
waarom men geniet van tragedie; het ziet het noodlot toeslaan bij de ander en niet bij zichzelf.
Het theater is zo, naast de esthetische waarde, een instituut wat beantwoordt aan de
complexen van de massa. Het genot bij het zien lijden van een ander, kan tegelijkertijd ook
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het lot van zichzelf betreffen, al is dat onderdrukt. Het is daarom nog niet zeker waar ze zich
mee identificeert 125 Deze en andere voorbeelden, zullen onderwerp zijn van Jungs analyse.
Hoewel het schijnbaar nikszeggende fantasieën zijn, zijn ze volgens Jung
psychologisch gezien heel interessant, omdat ze een inkijkje geven in de ‘ziel’ van Miss
Miller. We hebben al eerder aangegeven waarom dat ons interesseert. De identificatie van
Miss Miller, waar zojuist over is gesproken, krijgt zijn kracht doordat de libido, de bron van
energie, geconcentreerd of gekanaliseerd wordt door een onderliggend, affectief geladen
complex. De libido is dus de energie die ervoor zorgt dat Miss Miller geaffecteerd raakt door
de indrukken uit de werkelijkheid, zoals het toneelstuk. Hiermee is echter nog niks gezegd
over het onderliggende complex en waarom Miss Miller zich identificeert met verschillende
zaken.126

De hymne van de schepper
In dit hoofdstuk komt een nieuwe fantasie van Miss Miller naar voren, waarvan Jung stelt dat
het een fantasie is die voort is gekomen uit een introvert moment. Veel psychopathologieën
zijn te herkennen doordat een individu aanvankelijk bovenmatig in zichzelf gekeerd is
waardoor de libido dus naar binnen is gericht. De waarde die aan de omgeving wordt
onttrokken, wordt aan de binnenwereld gegeven. Als iemand zich bewust wordt van die
introversie, is het doorgaans zo dat diegene zich ook bewust wordt van die afsplitsing van de
werkelijkheid en daardoor ‘panisch’ wordt. De relatie met de werkelijkheid moet dan weer op
een ‘ziekelijke’ wijze hersteld worden. Volgens Jung is dit zelfs een psychologische regel die
in meer of mindere mate geldt voor alle neuroses.127
De libido is inmiddels een dynamische energie, die blijkbaar ongemerkt bepaalde
interne of externe objecten kan bezetten. Op het moment dat het object de persoon zelf is,
spreekt Jung van introversie, maar de idee was al langer bekend onder ‘auto-erotisme’ en
‘narcisme’.128 In zo’n fase, waarin het materiaal van de gedachtes voornamelijk uit het
onbewuste lijkt te komen, lijken er fantasieën te ontstaan die putten uit een bron die
collectiever en rijker is dan het bewustzijn zelf: ‘’the unconscious content is to an infinitely
greater degree common to all mankind than the content of the individual consciousness. For
it is the condensation of that which is historically the average and ordinary’’.129 Dit zou Jung
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in later werk het ‘collectief onbewuste’ noemen, maar dat is op dit moment nog niet het
geval.130 Het onbewuste is de drager van fylogenetische patronen die wachten om geactiveerd
te worden. Nu, de fantasieën die Miss Miller creëert, waarin ze Paradise Lost van Milton
aanhaalt, maar ook de Bijbelse Job, Anaxagoras en Leibniz, getuigen volgens Jung van een
zekere verdringing.131 Dat wat het bewustzijn niet onder ogen wil of durft te komen, vindt zijn
weg in het onbewuste, desnoods in symbolische taal. Introversie kenmerkt zich namelijk
doordat de libido compensatie zoekt in de binnenwereld, omdat het geen voldoening meer
vindt in de buitenwereld, de realiteit.132
De verdringingen van Miss Miller zijn volgens Jung vooral van erotische aard. Hij
trekt die conclusies omdat Miss Miller die erotische impressies lijkt te omzeilen in haar
fantasieën, terwijl het wel evident is dat ze er zijn. Op het moment dat ze iets laat blijken
ervan, verandert ze van onderwerp en zegt bijvoorbeeld dat ze ziek werd. Deze verdringing
leeft dus voort in haar onbewuste en de libido moet zich op een indirecte manier gaan laten
gelden.133 De verdrongen liefde is alsnog een creatieve, scheppende kracht, ondanks dat het
aan zijn lot wordt overgelaten. Jung stelt dat dit ook geheel in overeenstemming is met het
verhaal van Job, die de goddelijke, scheppende kracht van de natuur over zich heen krijgt.134
Jung stelt vervolgens dat die god psychologisch gezien in het onbewuste leeft. Dat is
bijvoorbeeld de bron van angsten en voor andere ‘verschrikkingen’. Het heeft het bewuste
individu in zijn macht en laat zien dat zowel een goedaardige kracht als een kwaadaardige
kracht voort kan komen uit het onbewuste.135 Dit komt overeen met wat we eerder zagen, toen
we spraken over het onbewuste als zowel een schatkamer als de bron van waanzin.
Het godsbeeld is volgens Jung psychologisch gezien dus een libidoprojectie. Dat wil
zeggen dat het voortkomt uit het onbewuste, waar het, onder andere, de ouderconstellatie
tegenkomt en die opnieuw wil activeren in het heden. De libido in introversie is hier de
energie die naar binnen is gekeerd, in de binnenwereld complexen tegenkomt en die in de
buitenwereld projecteert.136 Het vader-imago en/ of het moeder-imago zijn dus voorbeelden
van de libidoprojectie, waarbij bijvoorbeeld een kwaadaardige vader in het oude testament of
een goedaardige vader in het nieuwe testament, naar voren kunnen komen als libidoattributen.
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Het incestverbod, waar we eerder over spraken, zou de bron zijn van die oorspronkelijke
verdringing, die wellicht van het bewustzijn is verdrongen, maar alsnog in het onbewuste de
bron is voor religieuze projecties.137 Verschillende tijdsgeesten zijn verantwoordelijk voor
verschillende soorten verdringingen en als gevolg daarvan, voor verschillende soorten
libidoprojecties. Toen we eerder spraken over de cultuurgeschiedenis als fylogenie, die dus
herhaald wordt in de ontogenie, is het voorgaande een voorbeeld daarvan.

Het lied van de mot
Waar het verhaal van Oedipus misschien een weerspiegeling kan zijn van de psychische
constellatie van de mens van toen, daar lijkt Jung Goethes Faust aan te wijzen als
weerspiegeling van de geest van ‘nu’. Volgens hem is daar goed in te zien dat de mens voor
een onmogelijke keuze lijkt te staan. De christelijke boodschap legde alle waarde in het
hiernamaals en daarmee ontnam het dit leven van alle waarden. Het ascetische ideaal wat
ermee gepaard ging, stond voor Faust gelijk aan de dood. In zijn strijd tot vrijheid en het
leven, moet hij zichzelf overgeven aan het kwaad. Volgens Jung weerspiegelt dit verhaal een
intens verlangen naar een verloren wereld. Een wereld die men is kwijtgeraakt sinds de
Verlichting, maar die sindsdien met dezelfde mate van libidineuze energie een bestaan leidde
in het onbewuste in de vorm van een complex.138 Dat verlangen naar een wereld die verloren
is gegaan met de Verlichting doet ons denken aan het Romantisch denkbeeld zoals we die
eerder al beschreven. Het complex staat aan de oorzaak van een projectie die zijn weg vindt in
kunstuitingen, zoals bij Goethe, die er blijkbaar volgens Jung in slaagde om een tipje van de
sluier van het onbewuste op te lichten.
In een nieuwe fantasie van Miss Miller spreekt ze over een mot die tegen een lamp
aanvloog.139 Het gedicht gaat over een verlangen naar bewustwording, naar de bron van
schoonheid, warmte en licht en volgens haar maakte het gedicht veel indruk op haar. De
inspiratie voor het gedicht blijkt te komen uit een filosofisch werk wat ze had gelezen. Daar
stond namelijk de zin in: ‘’la même aspiration passionnée de la mite vers l’étoile, de l’homme
vers Dieu’’140 oftewel: hetzelfde hartstochtelijke verlangen van de mot naar de ster, van de
mens naar god. De reden waarom dit gedicht zo veel indruk op haar maakte is volgens Jung
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opnieuw te vinden in de identificatie van haarzelf met, in dit geval, de mot. Het lijkt erop dat
Miss Miller verlangt naar een god.141
Jung stelt echter dat dit intense verlangen naar een god kan wijzen op een projectie
van Miss Miller zelf, zoals we dat eerder al aangaven. Dat wat lijkt op een intens verlangen
naar een god, hoeft niks anders te zijn dan een verlangen naar liefde, wat wellicht onderdrukt
wordt. Hoewel het object van het verlangen dus anders lijkt te zijn, namelijk een god of een
concreet liefdesobject, maakt het psychologisch gezien geen verschil. Beide zijn een object
van een liefhebbend begeren, de libido, en bij beide is het innerlijke proces hetzelfde. Op
welke manier er begeerd wordt is in dit geval belangrijker dan wat er begeerd wordt. De
esthetische en morele waarde van het begeerde is afhankelijk van de manier waarop het wordt
begeerd.142 Hier komt ook het citaat vandaan uit het voorwoord: ‘’Die Natur ist nur schön
vermöge der Sehnsucht und der Liebe, die ihr der Mensch gibt’’: de natuur is alleen mooi
door het verlangen en de liefde die de mens haar geeft.143
De wijze waarop men liefheeft is dus afhankelijk van de libido die het de voeding
geeft van het begeren. De vereenzelviging van religieuze ideeën met de vader of met god is in
dit opzicht niet verrassend. De libido verlangt terug naar de tijd waarin men zich nog bevond
in een participation mystique met de wereld: de kindertijd waarin het individu nog niet
voldoende gedifferentieerd was en waarin, onder de vleugels van ouderfiguren, de wereld
hem overkomt.144 Die tijd wordt nieuw leven ingeblazen door het gebruik van symboliek en
fantasieën. Dezelfde soort symboliek is terug te vinden in veel mythes en religies en daarin
komen ook de analogieën van de zon, vuur en ster voor, wat ook niet onbegrijpelijk is als men
bedenkt dat het die krachten zijn die scheppen, aanwakkeren of tot leven wekken, net als dat
de libido een object zijn glans kan geven.145
Libido is nu die energie die de natuur haar glans geeft en is de bron van religieuze
projecties. De oorzaak van de fantasieën van Miss Miller, waarin ze dus dergelijke projecties
hanteert, zijn te vinden in haar staat van introversie wat een gevolg is van haar onvermogen
om in haar bewuste leven die libidineuze eisen in te richten. Daarentegen ziet de libido geen
andere keus dan het heractiveren van de oude paden van de ouderconstellatie, waarbij die
projecties zich niet zelden bedienen van een mythisch of religieus symbool, zoals
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bijvoorbeeld een zon of een godsbeeld. Dat laatste is volgens Jung een gevolg van het feit dat
het proces van het begeren psychologisch relevanter is dan het begeerde object zelf. Dat
betekent in dit geval dat Miss Miller eerder begeert naar het hervinden van de ‘verloren
libido’ dan daadwerkelijk het hervinden van de ouders als concreet object van de verloren
liefde. Dit betekent ook dat het incestverbod, waar we eerder over spraken, bij Jung een
andere betekenis gaat krijgen. Het is niet alleen een concreet verbod op incest met
bijvoorbeeld de moeder, maar een heimwee, een intens verlangen, naar een verloren situatie:
de moederschoot.

Libido in beweging
Libido heeft voor Jung nu een betekenis die hem in staat stelt om talloze archaïsche bronnen
te presenteren waarbij de libido steeds naar voren komt als die drijvende kracht in onze ‘ziel’.
Hij maakt bijvoorbeeld een analogie met de zon, zoals we die eerder al maakten. Daarnaast
maakten we ook de vergelijking met het onbewuste en een god. Net als dat die goedaardig en
kwaadaardig kunnen zijn, zo is de zon bevruchtend en verwoestend.146 Jung stelt dat, of we nu
kijken naar primitievere volkeren of naar hedendaagse wetenschappers; de zon is voor beide
de veroorzaker van het leven, de schepper en de bron van onze energie. De zon beantwoordt
aan geen enkele menselijke conventie en is onafhankelijk van onze moraliteit. Het kan ons
verbranden, maar ook gelukkig maken en het schijnt net zo fel op de onrechtvaardigen als op
de rechtvaardigen. Als de mystici zeggen dat de zon te vinden is in het diepste van ons wezen
of in ons hart dan is dat misschien op die manier te begrijpen, dat daar de bron van onze
energie, de libido, is te vinden.147 Zo schaart hij ook het fallussymbool onder hetzelfde soort
symbool, dat van een universele, creatieve kracht die in talloze archaïsche bronnen naar voren
komt. Hoewel ’fallus’ en ‘libido’ woorden zijn die hun bestaan te danken hebben aan de
seksuele sfeer, gaat Jung ze gebruiken om alle manifestaties van die creatieve, verwekkende
kracht te benoemen en maakt de vergelijking met de wil van Schopenhauer.148 Schopenhauer
schrijft: ‘’De wil is dus het ding-op-zichzelf voorzover het voor de kennis toegankelijk is.
Bijgevolg is hij datgene wat zich in elk ding van de wereld op een of andere manier moet
uitdrukken; want hij is het wezen van de wereld en de kern van alle verschijningen.’’149. Zo is
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het mogelijk om de woorden ‘fallus’, ‘zon’, ‘hart’ ‘wil’150 en ‘god’ als symbolische
manifestaties te zien van de kracht ‘libido’. Het is namelijk iets wat zich op verschillende
manieren wil uitdrukken en niet alleen op de seksuele manier.
De eerste transformatie van ‘libido’ is dus de verandering van de definitie zelf, die niet
alleen maar in de seksuele sfeer te vinden is, maar breder wordt getrokken als die
onderliggende, scheppende en creatieve kracht in onszelf. Daarnaast maakt de vergelijking
met de zon het mogelijk om diezelfde kracht werkzaam te zien in de gehele natuur, zodat we
weer die natuurfilosofie hebben genaderd waar we het in eerdere hoofdstukken over hadden.
Dezelfde kracht die werkzaam is in de natuur, is werkzaam in ons. Het is onmogelijk om de
talloze bronnen hier te noemen die Jung aanhaalt om die vergelijkingen te rechtvaardigen,
maar het is duidelijk dat hij niet de enige is geweest in de geschiedenis die een definitie van
die creatieve kracht ‘libido’ heeft genoemd en waarbij het meer betekende dan louter seksuele
energie.151 Ook wijst Jung op de etymologische context van het woord ‘libido’ die volgens
hem zijn ruimere definitie ondersteunt.152 Jung verstaat onder ‘libido’ dus een indifferente
energie die zich op verschillende manieren kan uiten. Toen we het in eerdere hoofdstukken
hadden over een affect-beladen complex, die dus onderhuids werkzaam kan zijn, zouden we
de energie die van dat complex uitgaat nu libido kunnen noemen.

De fylogenetische transformatie van de libido
De transformatie van de libido is echter niet alleen een transformatie van het begrip zelf, maar
heeft voor Jung ook betrekking op de manier waarop de libido verschillende uitwegen heeft
kunnen vinden in de loop van de geschiedenis. Eerder spraken we al over de manier waarop
een tijdsgeest verantwoordelijk kan zijn voor verschillende soorten verdringingen en als
gevolg daarvan, voor verschillende soorten libidoprojecties. De libido is namelijk dynamisch
en wordt door een individu op verschillende manier gekanaliseerd en geprojecteerd en zowel
naar buiten als naar binnen gericht. Op welke manier kan de libido zich dan transformeren?
Volgens Jung zijn er drie fases in de ontwikkeling van de mens. Allereerst is er een
pre-seksuele fase, die loopt tot ongeveer het 4e levensjaar. De libido is hier voornamelijk
geïnteresseerd in voeding en in groeien en vindt dat voornamelijk bij de moeder. De tweede
fase is de seksuele fase waarin de libido steeds meer geïnteresseerd raakt in genotsbeleving
van het lichaam. De derde fase is de volwassen fase, waarin het individu zich bedient van de
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libido voor het bouwen van een sterke persoonlijkheid.153 De libido kan in verschillende fases
gefixeerd raken of teruggrijpen op vroegere fases. Daarnaast volgen de beschreven fases
elkaar nooit plotseling op, maar veranderen gradueel of geleidelijk.154 Hoewel de libido dus
niet uitsluitend seksueel genoemd kan worden, is het wel een van de belangrijkste
manifestaties ervan, aangezien de voortplanting een essentieel onderdeel is van de natuur. Het
individu kan alleen maar bestaan doordat er een seksuele handeling heeft plaatsgevonden.
Deze voortplantingsfunctie staat aan de basis van de libido, waar het zijn naam aan
heeft te danken, maar volgens Jung is het niet zo dat er alleen maar seksuele libido bestaat. De
libido heeft zich namelijk gedifferentieerd tot andere functies, niet zelden onder de drang tot
zelfbehoud, die andere voorwaarde van de natuur. De afsplitsingen van de libido geven
bijvoorbeeld functies als verleiding en bescherming van het nageslacht meer waarde.155
Volgens Jung is de realiteitsfunctie op die manier veranderd, omdat de voortplantingsfunctie
gecompliceerder is geworden en gedifferentieerd is tot meerdere zaken dan alleen de seksuele
functie op zichzelf.156 Deze fragmentatie van de libido heeft tot gevolg dat een natuurlijke
tendens, seksualiteit, wordt onderdrukt. De libido wil zich alsnog tevreden stellen en
projecteert zijn oorspronkelijke waarde in symbolen en analogieën die dus het gezicht van
seksualiteit krijgen. We noemden eerder al de fallus en zon als de verwekker of schepper. Die
hoeven echter geenszins alleen seksualiteit te betekenen, daar de libido is gedeseksualiseerd.
De libido die in ieder van ons is te vinden, is niet alleen maar seksueel meer, maar is door
aanpassingen aan de realiteit gefragmentariseerd.157 Als een individu bijvoorbeeld een
weerstand ondervindt in de realiteit, zoals het onvermogen om van iemand te houden, zoekt
de libido naar een vorige manier van overdracht (transference).158 Jung stelt dat het verkeerd
zou zijn om alle toepassingsmogelijkheden van de libido seksueel te noemen. Dat zou in zijn
optiek hetzelfde zijn als de Dom van Keulen onder mineralogie te scharen.159 De
ontwikkeling van mythes, religies en andere archaïsche bronnen is volgens Jung dus te
verklaren door de manier waarop de mens heeft geleerd om analogieën te ontwikkelen als
reactie op de andere toepassingsmogelijkheden van de libido.
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De verdringing van de oorspronkelijke seksualiteit wordt weergegeven door het
incestverbod waar de eerste tekenen van moreel verzet tegen incest te zien zijn. Jung wil dat
op een psychologische manier interpreteren.160 Dat betekent dat hij het wil zien als een
logische ontwikkeling in het leven van een individu dat het afziet van incestueuze neigingen
met de vader of moeder. Het is belangrijk dat de zoon of dochter zichzelf in de wereld
ontplooit en het biologische doel van de voortplanting volbrengt. Als een individu op
weerstand stuit in de realiteit en hij niet bij machte is de voldoen aan de libidineuze eisen in
die realiteit, kan het in de binnenwereld naar compensatie en bevrediging zoeken:
introversie.161 De regressie van deze oorspronkelijke, seksuele libido vindt zijn weg naar de
pre-seksuele fase waar het zich zo thuis voelt, omdat het aanvoelt als de kindertijd. De libido
vindt hier echter geen concreet object, maar alleen surrogaten die dichtbij het oorspronkelijk
begeerde moeten komen.162 De psychologische betekenis van het incestverbod interpreteert
Jung op deze manier omdat het hem onwaarschijnlijk lijkt dat het ooit zo was dat het kind
daadwerkelijk seksuele lust voelde naar de ouders. Het is volgens hem daarom van veel meer
betekenis om het op een psychologische en symbolische manier op te vatten.163 Dat ziet er
dan als volgt uit: in de ontwikkeling van het kind is het noodzakelijk dat het zich aanpast. Dat
betekent dat het stapsgewijs afstand moet nemen van de moeder om volwassener te worden.
Hoewel de seksuele fase zich fysiek gezien al aandient en de pre-seksuele fase zou moeten
aflossen, kan het psychisch gezien eigenlijk nog niet zonder zijn moeder. Die weerstand tegen
een bewuste aanpassing in de werkelijkheid is afkomstig van het onbewuste waar de
moederschoot nog zo sterk in aanwezig is en het kind lokt. Iedere stap in de wereld is een stap
verder weg van de moeder. Hier zijn dus twee tendensen te zien. Aan de ene kant is er de
noodzakelijke tendens voor het opgroeien, volwassen worden en zich aanpassen aan de
wereld. Dit is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het individu en de drie beschreven fases
worden dan ‘probleemloos’ doorlopen. Aan de andere kant is er de tendens van het afwijzen
van die werkelijkheid en teruggrijpen op een vroegere realiteit, namelijk de infantiele fase
waar de archaïsche associaties zich bevinden. Hier lopen de ontogenese en de fylogenese
parallel. De regressie zorgt niet alleen voor het libidineus herbezetten van de ontogenetische,
pre-seksuele fase, maar ook de fylogenetisch verworven denkpatronen die daar mee gepaard
gaan worden geactiveerd.164
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De reis van de held
Deze reis van het leven probeert Jung te karakteriseren door de reis van de held. De held staat
in dit geval symbool voor de ontwikkeling van het individu, maar ook voor de libido van dat
individu.165 De reis van de zon is op deze manier een analogie van de reis van de held, van
geboorte tot de dood. Net als dat de zon opkomt ‘vanuit de aarde’ en de dag laat beginnen, zo
gaat het ook weer onder ‘in de aarde’ en luidt het de nacht in.166 Wellicht is het Franse woord
‘journée’ en het Engelse ‘journey’ overeenkomstig met deze analogie. De reis van de held
begint bij het opkomen van de zon, eindigt bij het ondergaan ervan, maar wordt opnieuw
geboren bij het opkomen zodat het eeuwig wederkeert. Dit opnieuw geboren worden kan
wederom symbolisch opgevat worden, namelijk als het verlangen om terug te keren naar de
moeder. We zagen net al dat de terugkeer naar de moeder niet per se letterlijk hoeft te zijn,
maar eerder het terugkeren naar een staat van onbekommerdheid en onverantwoordelijkheid.
Men wil zich weer kind voelen en de moeder staat symbool voor de natuur waar men uit is
voortgekomen.167 De twee tendensen waar we eerder over spraken zijn hierin terug te zien.
Aan de ene kant moet het individu zich aanpassen aan de werkelijkheid door het innerlijke,
onbewuste complex op een fatsoenlijke manier op de realiteit over te dragen. Aan de andere
kant wil het ontsnappen van de werkelijkheid door zich te verliezen in het oudercomplex in de
pre-seksuele, infantiele fase (introversie).
Deze terugkeer naar de moeder is echter nog niet genoeg voor de symbolische
wedergeboorte. Het zou er namelijk in kunnen wegzinken en nooit meer wederkeren,
waardoor het voortdurend nacht is en steeds meer nacht. In talloze mythes gaat de reis van
de held gepaard met een soort beproeving op of in het water waar het meestal een monster,
uitgebeeld als draak of walvis, moet verslaan. Dit staat symbool voor de regressie van de
libido naar de pre-seksuele fase: een wens om terug te keren naar de moederschot. De moeder
wordt dan meestal afgebeeld als een ‘terrible mother’, monster of ‘heks’, omdat ze het
individu dreigt te verslinden en voor zichzelf te houden.168 Daarnaast is het afdalen in de
‘onderwereld’ of de diepte in een toestand van introversie geen gevaarloze onderneming zoals
we al eerder zagen. De symbolische dood van de held wordt afgebeeld doordat de held
verslonden wordt door het (zee)monster, waarna het in de buik van het monster ofwel een
orgaan ervan vernietigt, ofwel een vuur maakt. Dit laatste staat symbool voor de
wedergeboorte, omdat de held in de diepte, in de buik van een monster, een moeilijk te
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bereiken schat moet vinden.169 De schat die de held wil vinden bij de moeder, is niks anders
dan de bron van zijn eigen natuur, zijn libido en dus datgene wat zijn leven glans kan geven
of kan overspoelen als een noodlot.170 De symbolische dood en wedergeboorte van de held is
dus een analogie voor het psychologische proces van de ontwikkeling van een individu die
zijn schat hoopt te vinden bij de moeder om haar daarna weer achter te laten.
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Hoofdstuk 5: Conclusie
Zo zijn we aan het einde van dit onderzoek wat een antwoord zocht op de vraag: ‘op welke
manier komt de recapitulatietheorie terug in Wandlungen und Symbole der Libido’?
Het was daarvoor noodzakelijk om duidelijk te hebben welke biologische theorieën een vorm
van recapitulatie hanteren. We kwamen achter een vorm van psycholamarckisme, het
Baldwin-effect en de manier waarop dat gebruikt kon worden in de psychoanalyse door
cultuur en natuur naast elkaar te gebruiken. Wat in een cultuur wordt voortgebracht, zoals
mythes en religies, zijn weerspiegelingen van een fylogenetische ontwikkeling die doorspelen
in een individu. De manier waarop Jung daarmee omgaat ontwikkelt zich vooral in
Wandlungen, maar het was noodzakelijk om een goed idee daarvan te krijgen door te kijken
naar de ontwikkeling van het onbewuste in enkele vroegere werken van Jung. We zijn
vertrouwd geraakt met de denkers en collega’s die Jung hebben geïnspireerd, met de
associatieproeven, de onderliggende complexen, de ouderconstellatie, de libido, het
incestverbod, de Oedipus-mythe en Freuds traumatheorie. Dit zou allemaal in Wandlungen
terugkomen en als we hier niet bekend mee zouden zijn geweest, dan hadden we geen begrip
gehad van de psychologische interpretatie van de diepgaande symboliek en analogieën die
Jung later in Wandlungen ontwikkelt.
Het antwoord op de gestelde vraag is hierin te vinden. Het onbewuste is een autonoom
functionerend gedeelte van de psyche en het moederbord voor het bewuste denken. In een
samenspel tussen het onbewuste en het bewuste is het onbewuste de doorslaggevende factor
in de recapitulatietheorie die Jung vooronderstelt, namelijk een vorm van psycholamarckisme.
De libido is de onbewuste energie die in dat samenspel aan de basis ligt van introversie,
projectie, overdracht en verdringing. De transformatie van de libido in de loop van de
geschiedenis, namelijk van een louter seksuele instinct naar ook voedingsinstinct en verdere
vertakkingen in bijvoorbeeld de ‘nestbouw’, wordt herhaald in de ontogenese. Als de libido
zijn oude gang herhaalt, vindt het oude manieren van libidoprojecties die het nieuw leven
inblaast. De seksuele symboliek die vaak terug te zien is in archaïsche bronnen is dan niet
alleen maar seksueel meer, maar een oude projectie op een nieuw fenomeen in de
werkelijkheid. De symbolische reis van de held zoals we die in het laatste hoofdstuk hebben
besproken is Jungs manier om een typisch, mythisch narratief op een psychologische manier
te duiden. Dit is wat Jung later archetypen zou noemen. De archetypen zijn de verschillende
manieren waarop de libido bepaalde projecties kan maken. De voeding van die projecties zijn
archaïsche kruimels die nog geen concrete vorm en inhoud hoeven te hebben, maar zich wel
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instinctief manifesteren. Het zijn de onstuimige en natuurlijke neigingen van de libido die zijn
dorst wil lessen in de buitenwereld en anders naar compensatie zoekt in de binnenwereld. Dat
betekent dat de neiging van de libido hetzelfde is, maar dat alleen de inhoud verschilt, omdat
de realiteit niet overal hetzelfde is. Op verschillende plekken in de wereld kan men zo
gelijksoortige symboliek zien, maar met andere, unieke inhouden. Is het in de ene mythe een
walvis die de held opslokt, daar is het in een andere een draak die de moeilijk te bereiken
schat bewaakt. Op die manier is het onbewuste een erfenis van de evolutie en het moederbord
voor het heden van ieder individu waarin het dezelfde soort projecties kan hanteren als de
archaïsche mens. Er moet dan wel voorondersteld worden dat deze libidineuze neigingen of
instincten worden overgeërfd en in opeenvolgende generaties evenzeer naar bevrediging
zoeken. We hebben gezien dat de enige manier waarop dat lijkt te kunnen, te vinden moet zijn
in een vorm van psycholamarckisme en het Baldwin-effect, waarin er dus instincten of
neigingen worden overgeërfd die pas gestalte krijgen door een aanpassing van een individu
aan de realiteit.
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