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a N. Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und Psychogenetische
Untersuchungen, Bd. 1, Wandlungen des Verhalten in den Weltlichen Oberschichten des
Abendlandes, 2e ed. 1969 (1939), Bern & München, Francke Verlag, p. viii.

Hoofdstuk 2 

 Het fundament van Rieffs cultuurtheorie

In Het Civilisatieproces (1939) stelt Norbert Elias dat de contemporaine
sociologie geen oog heeft voor ‘lange-termijntransformaties van maatschap-
pelijke structuren en daarmee ook van persoonlijkheidsstructuren (...).’a In dit
boek wil hij nieuwe theoretische wegen banen die het mogelijk maken om
dergelijke transformaties en hun onderlinge samenhang te onderzoeken. Er is een
grote verwantschap tussen Elias’ onderzoek en dat van Rieff, omdat Rieff met
behulp van zijn onderzoek theorie wil ontwikkelen over het verband tussen de
structuur van de moderne cultuur en de persoonlijkheidsstructuur van het
moderne individu in het Westen. Uit Rieffs vroege werk blijkt dat hij dit
Anliegen ook deelt met Herbert Marcuse en met de neo-freudianen Erich Fromm,
Karen Horney en Harry Stack Sullivan, op wier werk hij reageert. Rieff is het
met hen eens dat Freuds werk zeer belangrijke aanknopingspunten biedt voor
dergelijke cultuurtheorie, maar volgens hem gaat de essentie van Freuds
cultuurfilosofische inzichten verloren in hun revisies van Freuds werk. Het doel
van zijn eigen interpretatie van Freuds werk is dan ook om deze verloren gegane
noties opnieuw boven tafel te krijgen.

Rieff ontwikkelt voor zijn cultuurtheorie niet alleen een eigenzinnige
interpretatie van Freuds werk, hetzelfde doet hij met het werk van andere sociale
wetenschappers, filosofen en kunstenaars wier werk hij daarvoor relevant acht.
Al deze interpretaties zijn gebaseerd op een meta-standpunt van waaruit Rieff
analyseert, namelijk zijn visie op wat theorie is. Dat noemt hij een ‘theorie over
theorie’. Ze is richtinggevend, zowel voor zijn interpretaties van sociale en
filosofische theorieën en van kunstwerken, als voor de ontwikkeling van zijn
eigen cultuurtheorie. We volgen in dit hoofdstuk hoe Rieff die theorie over
theorie ontwikkelt en tevens hoe hij op daarop de uitgangspunten van zijn Freud-
interpretatie baseert. Die uitgangspunten zijn aan het eind van dit hoofdstuk
samengevat in de beschrijving van de leessleutel voor de lectuur van Freud: The
Mind of the Moralist die in hoofdstuk 3 wordt gepresenteerd.
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a Ph. Rieff (ed.), The Collected Papers of Sigmund Freud, vol. 1: The History of the
Psychoanalytic Movement, p. 10.
b Ibidem, p. 10.
c In Rieffs betoog is veel historische informatie over Freud en de psychoanalyse voorondersteld.
Dat maakt zijn betoog soms lastig te volgen. In de nu volgende tekstgedeelten is daarom Rieffs

(wordt vervolgd...)

2.1  Rieffs visie op de theoretische grondslag van de psychoanalyse 

Freud was volgens Rieff de grootste sociale theoreticus van de twintigste eeuw.
Freuds genie op dit terrein blijkt volgens Rieff het beste uit de manier waarop hij
de psychoanalyse onderbouwde met een theoretisch fundament. Freud was
volgens hem wel een groot theoreticus, maar geen systematicus, omdat hij zijn
theoretische verhandelingen nooit systematiseerde tot één sluitende theorie.
Freud verafschuwde een dergelijk dogmatisme, maar er is volgens Rieff in Freuds
werk wél een aantal concepten aan te wijzen die samen Freuds meest
fundamentele uitgangspunten vormen. Het beste punt in de canon van Freuds
geschriften om een onderzoek naar die uitgangspunten te beginnen, is volgens
Rieff Zur Geschichte der Psychoanalytischen Bewegung (The History of the
Psychoanalytic Movement) dat Freud publiceerde in 1914. Daarmee laat Rieff
dan ook de reeks van de Collected Papers beginnen. In de inleiding van dit deel
stelt Rieff dat hij daarvoor kiest vanuit de gedachte dat wetenschappelijke theorie
zich nooit in een vacuüm ontwikkelt: ‘Intellectuele vragen leiden al snel tot de
vraag hoe het onderzoek naar antwoorden op die vragen georganiseerd moet
worden.’a

Rieff memoreert hoe Freud aanvankelijk, in zijn ‘eenzame jaren’ tot 1902,
grotendeels alleen broedt op de intellectuele vragen die aan de basis liggen van
de psychoanalyse. In de periode daarna, tussen 1902 en 1910, trekt Freud een
aantal zeer sterke en intelligente persoonlijkheden aan die geleidelijk aan de
psychoanalytische beweging zullen gaan vormen, zoals Ernest Jones, Karl
Abraham en Carl. G. Jung. Er vinden in die beweging heftige debatten plaats, die
deels tot schisma’s in de beweging leiden zoals de beroemde breuk tussen Freud
en Jung rond 1912. Deze debatten dwingen Freud om zijn eigen theoretische
uitgangspunten explicieter en toegankelijker te gaan formuleren, stelt Rieff.b

Daarmee kan hij aan de buitenwereld duidelijk maken wat volgens hem wél
psychoanalyse is, namelijk zijn eigen methode, én wat daarvoor niet mag
doorgaan, namelijk de theorieën van Jung en van Alfred Adler, een andere
schismatische ex-‘volgeling’ van Freud. The History is volgens Rieff een
meesterstuk der polemiek.

De psychoanalyse als nieuwe psychologische wetenschap 
Het verschijnsel hysterie stelde de geneeskunde uit de tweede helft van de
negentiende eeuw voor grote therapeutische en theoretische problemen.c Freud
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c(...vervolg)
betoog aangevuld met historische informatie uit een gedeelte van Peter Gay’s biografie over
Freud: Sigmund Freud. Zijn leven en werk, Baarn, Tirion, 1991 (1988), pp. 68-73.
a Collected Papers, vol. 1, p. 45.
b Rieff benadrukt ook dat volgens Freud in het neurotische gedrag een innerlijk conflict te
herkennen is waarin de menselijk wil in botsing komt met krachten die de uitoefening van die wil
tegengaan. Freud heeft dat wils-karakter van het neurotische gedrag volgens Rieff nooit uit het
oog verloren. Dat maakt de psychoanalyse ook tot een morele wetenschap bij uitstek. (The Mind,
pp. 12-13.) Voor de typering ‘fysiologisch versus psychologisch’: zie The Mind, pp. 13-17.
c Omwille van de theoretische helderheid is hier de blik met name gericht op de inhoudelijke

(wordt vervolgd...)

publiceerde in 1895 samen met de neuroloog Josef Breuer een boek getiteld,
Studien über Hysterie. Aanleiding daartoe waren Breuers ervaringen bij de
behandeling van een hysterische patiënte, bij wie hij nogal spectaculaire
resultaten behaalde met behulp van hypnose. Er leken zich nieuwe
mogelijkheden aan te dienen in de ontwikkeling van een geneeswijze voor
hysterie. Breuer bracht zijn hysterische patiënten onder hypnose, liet ze praten en
deed zo de belangrijke ontdekking dat de hysterische symptomen betekenisvol
zijn. Ook in Frankrijk werd geëxperimenteerd met het gebruik van hypnose bij de
behandeling van bepaalde psychische stoornissen, onder andere door de
neuroloog en psychiater Jean-Martin Charcot. Freud werkte enige tijd bij hem in
Parijs. Daarna werkte Freud met Breuer in Wenen deze behandelingsmethode,
die de ‘kathartische methode’ wordt genoemd, verder uit. Door de patiënt steeds
onder hypnose terug te leiden naar de traumatische scene waarin het symptoom
ontstaan was, werd een heftige reactie opgewekt die door Freud en Breuer werd
beschouwd als het afvloeien van een opgehoopt affect. Die ophoping van affect
werd beschouwd als de oorzaak van de hysterische klachten. 

Gaandeweg kwam echter een aantal beperkingen van de kathartische methode
aan het daglicht en de verdere ontwikkeling van de techniek kwam in een
impasse. Waar het in het kader van dit hoofdstuk om gaat is het volgende: Breuer
bleef vasthouden aan verklaringen voor het ontstaan van hysterie die grotendeels
fysiologisch georiënteerd waren. Hij probeerde de mentale dissociatie die bij
hysterie optreedt te verklaren door een afwezigheid van communicatie tussen
verschillende bewustzijnstoestanden. Daartoe ontwikkelde hij een theorie over
‘hypnoïde toestanden’ die volgens hem bij hysterie het bewustzijn binnen
dringen als ‘ongeassimileerde vreemde lichamen’.a Freud had een ander idee over
de oorzaak van de mentale dissociatie. Hij beschouwde die als een gevolg van
een proces van verwerping dat hij toentertijd ‘afweer’ noemde en later
‘verdringing’ is gaan noemen. Volgens Freud was die verdringing onderdeel van
de complexe, onbewuste psychische structuur van het menselijke karakter. Freud
zocht de oplossing dus meer in een psychologische verklaring.b Het verschil van
opvatting bleek zo fundamenteel te zijn, dat een breuk tussen Freud en Breuer
onvermijdelijk was.c Freud ging zijn eigen weg en begon met het ontwikkelen
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c(...vervolg)
meningsverschillen. De breuk tussen Breuer en Freud werd door meerdere factoren veroorzaakt,
die mede van persoonlijke aard waren. (Zie Sigmund Freud. Zijn leven en werk, p. 226.)
a Collected Papers, vol. 1, p. 14. 
b Ibidem, p. 14.
c Ibidem, p. 14.
d Ibidem, p. 14.
e The Mind, p. 29.
f Rieff volgt hier Freuds aanduiding van de essentiële aspecten van de psychoanalytische theorie
in The History. Die aspecten worden daar door Freud, verspreid in de verhandeling, beschreven.
Freud heeft ditzelfde in een later artikel, getiteld Psychoanalyse (1922), nog eens kernachtig als
volgt samengevat: ‘De hoekstenen van de psychoanalytische theorie: de aanname dat er
onbewuste mentale processen zijn, de erkenning van de theorie van weerstand en verdringing, de

(wordt vervolgd...)

van een analytische therapeutische theorie en techniek die kon opsporen waar in
de karakterstructuur van de neurotische patiënt oorzaken liggen voor zijn
psychische klachten.

Over Breuer schrijft Rieff het volgende: ‘Freuds eerste samenwerking was met
Breuer die de dode theorie onderschreef van de negentiende eeuwse
geneeskunde.’a Deze geneeskunde was materialistisch ingesteld, want ze dacht
‘dat elk ziekteverschijnsel uiteindelijk terug te voeren is op één of andere
lichamelijke oorzaak.’b Rieff beschrijft, met de nodige ironie, hoe Breuer vanuit
dit theoretische uitgangspunt zijn theorie over de oorzaak van hysterie ontwierp:
‘Hij moest zich iets natuurkundigs voorstellen, ‘ongeassimileerde vreemde
lichamen’, zoiets als onzichtbare wormen die door de nacht vliegen, op de psyche
landen en haar ziek maken.’c Freud zocht de oorsprong van neurose niet in
oorzaken ‘van buitenaf’, maar van binnenuit de menselijke geest zelf, stelt Rieff.
Met het nieuwe concept van afweer/verdringing als centrale idee creëerde Freud
volgens Rieff een psychoanalytisch interpretatiekader met een veel grotere
verklarende kracht dan dat van Breuer c.q. van de negentiende eeuwse
geneeskunde: ‘Freud stelde zich ‘de verdringing’ voor, (...). Ogenschijnlijk dode
feiten kwamen meteen tot leven.’d Het begrip ‘psychologie’ bestond dus al vóórd-
at Freud de psychoanalyse ontwikkelde, maar volgens Rieff stond Freud aan de
wieg van de psychologie als wetenschappelijke discipline: ‘Slechts op het
moment wanneer het psychisch leven conceptueel wordt afgescheiden van de rest
van de biologische natuur kan er worden gesproken van het bestaan van
psychologie.’e 

Meningsverschillen over de basisconcepten van de psychoanalyse
In zijn inleiding op The History wijst Rieff op nog twee andere, met verdringing
samenhangende, basisconcepten die Freud in dit boek behandelt, te weten het
onbewuste en de libido.f Volgens Rieff was de breuk tussen Freud en Adler c.q.



42

f(...vervolg)
juiste waardering van het belang van sexualiteit en van het Oedipus-complex; deze zaken vormen
de belangrijkste onderwerpen van de psychoanalyse en de fundamenten van haar theorie. Iemand
die niet al deze dingen aanvaardt, zou zichzelf geen psychoanalyticus moeten noemen.’ (Collected
Papers, vol. 9, p. 244.)
a Ibidem, p. 14.
b Ibidem, p. 22.
c Ibidem, p. 17. 
d Ibidem, p. 11. Rieff onderbouwt deze standpunten later in deze inleiding; zie pp. 22-25 voor wat

(wordt vervolgd...)

Jung theoretisch gezien onvermijdelijk omdat de meningsverschillen nu juist deze
basisconcepten betroffen. Die meningsverschillen waren zo diepgaand dat Freud
in The History stelde dat deze heren moesten stoppen met zichzelf
psychoanalyticus te noemen. Voor Rieff ligt het belang van deze polemiek echter
niet zozeer in de discussie over de inhoud van de basisconcepten; ‘(...) de eerste
les die we kunnen leren van dit boek heeft weinig te maken met de empirische
inhoud, maar meer met zijn theoretische vorm.’a

Volgens Rieff hadden Jung en Adler in hun theorieën niet alleen het psych-
ologische karakter van de hoekstenen van de psychoanalytische theorie aangetast.
Er dreigde nog een ander gevaar, want Adler en Jung bouwden volgens hem hun
theorieën uit tot ‘metafysische systemen’. Rieff stelt dat ‘het belangrijkste
verschil tussen Freud en de eerste schismatici is (...) dat Freud vurig wenste te
voorkomen dat zijn inzichten zouden worden opgesloten in een systeem. In de
vertroeteling van een symboolsysteem kunnen mensen hun gemoed tot rust
brengen met de veiligheid van een valse, totale verklaring.’b Dat was volgens
Rieff exact wat Freud zo verafschuwde aan de metafysica in het algemeen en aan
de religie in het bijzonder. Freud was gebrand op het ontmaskeren van de illusie
van de metafysica, die volgens hem een zinloze dagdroom was over een
uiteindelijke oplossing van de fundamentele tegenstellingen waarop het menselijk
leven gebouwd is. De wetenschap had volgens Freud de onhoudbaarheid van die
illusie aangetoond. De mensheid moest eindelijk ontwaken uit haar dagdroom en
de illusies van een god, een hemel of een utopie opgeven. In dit kader omschrijft
Rieff de essentie van de debatten tussen Freud en Adler respectievelijk tussen
Freud en Jung als volgt: ‘Adler en Jung zochten, elk op hun eigen wijze, naar een
geneesmethode [cure], terwijl Freud de atheïst, wetend dat er geen
geneesmethode bestond, zocht naar het vergroten van de menselijk macht over de
rebelse krachten die het moeilijkst grijpbaar zijn: die van het instinctieve
onbewuste.’c 

De meningsverschillen moésten volgens Rieff bij Jung en Adler leiden tot een
visie op het onbewuste die fundamenteel afwijkt van die van Freud. Bij hen
functioneert het onbewuste niet als kritisch verklaringsprincipe zoals bij Freud,
maar als een ‘totaal systeem’.d Volgens Rieff zocht Adler de oorzaken van
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betreft Adler en pp. 19-22 en pp. 25-26 voor wat betreft Jung.
a Ibidem, p. 17. In The Triumph gebruikt Rieff de term ‘verlossingsleer’ [doctrines of salvation]
om de theorieën van Adler en Jung te typeren.
b Freud ontwikkelde wat Rieff noemt ‘een algemeen theoretisch niveau van analyse’ om zijn
nieuwe theorie en therapie van een wetenschappelijk fundament te voorzien. Freud gebruikt
hiervoor twee termen, namelijk ‘meta-psychologie’ en ‘algemene psychologische theorie’, die
volgens Rieff uitwisselbaar zijn. Rieff kiest ervoor om de term ‘meta-psychologie’ te gebruiken,
mogelijk omdat dat een term is die in de Freud-receptie het meest wordt gebruikt om Freuds
algemene psychologische theorie aan te duiden. Het doel van Freuds meta-psychologie is volgens
Rieff ‘het klassieke doel van elk theoretiseren; het vormen van een canon van concepten die de
analyticus stabiele referentiepunten geeft die hij nodig heeft bij zijn reizen die, in dit geval, leiden
tot in de jungle van de emoties.’ (Collected Papers, vol. 6, p. 7.)

Na The History van 1914 publiceerde Freud een aantal zeer abstracte verhandelingen zoals de
meta-psychologische geschriften van 1915. Freud had altijd al gestreefd naar zo groot mogelijke
theoretische helderheid in zijn geschriften, daarom zijn er ook in zijn publicaties van vóór 1914
gedeelten die ‘meta-psychologisch’ genoemd kunnen worden. In het zesde deel van de Collected
Papers heeft Rieff ‘veel van het beste opgenomen dat Freud heeft geschreven over psychologische
theorie.’ (Ibidem, p. 7.)

verdringing meer in sociale mechanismen in plaats van in een instinctief
onbewuste en werkte die de psychoanalytische theorie zo uit tot een ‘sociale
ideologie’. Jung kwam uit op een versie van het onbewuste ‘waarin het
onbewuste feitelijk de functie krijgt van de ideale en eeuwige orde, zoals in de
oude modus van theorievorming. Zonder dat ze zich dat realiseerden, haastten
zowel Jung als Adler zich voorbij Freuds leer van persoonlijke bekwaamheid, in
de richting van het religieuze doel om de mens in zijn geheel te verstaan en hem
totaal te genezen.’a

Het theoretische belang van The History ligt volgens Rieff dus in de manier
waarop Freud in dit boek het specifieke karakter van zijn psychoanalytische
theorie aanduidt.b De centrale punten daaruit zijn: het veilig stellen van het
psychologische en van het anti-metafysische karakter van de psychoanalyse. De
meta-psychologie die Freud na 1914 explicieter gaat formuleren moet volgens
Rieff theoretisch gezien vooral deze twee doelen dienen en beschouwt hij als een
totaal nieuw type theorie in de Westerse wetenschap. Om dat verder te
beargumenteren ontwikkelt Rieff zijn ‘theorie over theorie’.

2.2  Rieffs ‘theorie over theorie’

Rieff plaatst Freuds meta-psychologie in een breder cultuur- en wetenschaps-
historisch kader. De theorie van de positivistische wetenschappen [science],
inclusief die van de psychoanalyse, heeft volgens Rieff een fundamenteel ander
karakter dan de theorie van de premoderne wetenschappen (‘de oudere modus
van theorievorming’). Over het karakter van de positivistische wetenschappelijke
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a Rieff speelt hier met de termen ‘kiezen’ en ‘verkozen worden’. Verderop in deze tekstpassage
schrijft hij: ‘Goden kiezen, mensen worden gekozen.’ Los gezien van het hele theologische debat
waarnaar Rieff impliciet verwijst, gaat het hier met name om de totale omkering van het
perspectief. De moderne mens kan zich weinig voorstellen bij het ‘verkozen worden’ en maakt al
zijn keuzes liever zelf.
b Ibidem, p. 21. In de Collected Papers klinkt Rieff nog neutraal over dit gebruik van
technologie. In zijn latere werk is Rieff openlijker afkeurend over infiltratie van de geest van de
techniek in de sociale wetenschap. In Fellow Teachers beaamt Rieff een stelling van Johan
Huizinga die in een brief aan de cultuurcriticus Julien Benda schreef: ‘De vijand waartegen we
vechten, blijft altijd onze onmenselijk wrede meester: de geest van de techniek.’ (p. 83n)

theorie schrijft hij het volgende: ‘Wanneer de psychoanalyse een patiënt bevrijdt
van zijn innerlijke dwangmechanismen, dan geeft dat hem een macht om keuzes
te maken die, op een andere wijze beschouwd, niet aan hem toebehoort.a

Derhalve is het doel van de psychoanalyse gelijk aan dat van de wetenschap;
macht. In dit geval is dat een transformatieve technologie van het innerlijk leven.
Waar wetenschap is, daar zal technologie zijn.’b Dit transformatieve karakter van
de moderne theorie staat tegenover wat Rieff het conformatieve karakter noemt
van de theorie van premoderne wetenschappen. 

In de inleiding op The History beschrijft Rieff de twee typen theorie zeer
kernachtig. In de premoderne wetenschap heerste de idee van de harmonie der
sferen, wat een geheel andere kosmologie veronderstelt dan in de moderne
wetenschap het geval is. Men dacht dat de werkelijkheid uit een aantal sferen
bestond die met elkaar de gehele kosmos vormden en dat alle sferen steeds
afspiegelingen van elkaar waren. Zo werd de mens bijvoorbeeld beschouwd als
een microkosmos en geloofde men dat die menselijke microkosmos een
afspiegeling was van de buitenmenselijke macrokosmos, van de wereld om de
mens heen. Men dacht dat er overeenkomsten waren tussen de vier elementen
waaruit de kosmos bestaat, te weten lucht, water, vuur en aarde, en de vier
menselijke temperamenten, te weten het opvliegende, het onverschillige, het
hartstochtelijke en het zwaarmoedige temperament. Met behulp van dit soort
analogieën zag men verbanden tussen allerlei elementen uit de werkelijkheid. Al
die verbanden samen beschouwde men als de orde die God in de kosmos had
aangebracht toen hij die schiep. In die orde hadden alle dingen, de planten, de
dieren, de planeten en sterren enzovoorts hun plaats en waren dus middels deze
overeenkomsten of analogieën met elkaar verbonden. Deze tekenen van
verwantschap werden beschouwd als uitdrukkingen van Gods wijsheid die hij in
Zijn schepping had neergelegd. Met deze tekenen had God zich aan de mens,
letterlijk, kenbaar gemaakt. Het was globaal beschouwd de taak van de
wetenschappen om die verbanden, die overeenkomsten op te sporen en hun
betekenis te doorgronden. Uit de kennis die zo werd opgedaan, werden weer
regels afgeleid voor hoe men, naar Gods bedoeling, met de kosmos en met elkaar
moest omgaan. In dit type denken waren ‘descriptie’ en ‘prescriptie’, ofte wel ‘is’
en ‘ought’ nauw met elkaar verweven: ‘De vraag hoe je moest leven ging daar
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a P. G. M. Vandermeersch, Ethiek tussen wetenschap en ideologie, Leuven, Peeters, 1987, p. 23.
b Collected Papers, vol. 1, p. 15. Rieff doelt hier op het denken over de ‘natuurwet’ dat
kenmerkend was voor de premoderne wetenschap. In het concept van de natuurwet werd de
zojuist beschreven eenheid van ontologie en ethiek uitgedrukt.
c Ibidem, p. 15.
d Ibidem, p. 15.

vanzelf over in de beschrijving van de natuur, van de menselijke fysiologie et
cetera. De ethiek bestond in het aanreiken van een totaalbeeld van de
werkelijkheid en idealen volgden er vanzelf uit. Men leefde in een wereld waar
‘zijn’ en ‘horen’ vanzelf in elkaar overvloeiden.’a 

In de premoderne theorie ging men er volgens Rieff dus vanuit dat
theorievorming de wijze is waarop ‘wat er zou moeten zijn [what ought to be]’,
ofte wel het normatieve ideaal, zijn heerschappij verkrijgt over ‘wat er is [what
is]’, ofte wel de werkelijkheid. ‘Waarde’ en ‘waarheid’ zijn onscheidbaar.
‘Theorie is de reflecterende spiegel van de menselijke geest, die glimpen opvangt
van een orde die eeuwig waar en goed is.’b In deze traditie, die intact bleef tot
diep in de achttiende eeuw, kon er volgens Rieff wel onenigheid zijn over de
middelen (curs. TZ) waarmee de mens zich moest aanpassen (‘conformeren’) aan
de eeuwige en stabiele orde van de dingen zoals ze werkelijk zijn, maar niet over
de doelen (curs. TZ). Theoretische kennis is kennis van het goede, een manier om
het ideaal te begrijpen. In de premoderne wetenschap verschijnt op meta-
theoretisch niveau volgens Rieff, kennis uiteindelijk, op het hoogste niveau, als
geloof [faith]. God is het uiteindelijke object van al het premoderne theoretiseren
en God kennen in zijn natuurlijke orde [of morele geboden c.q. zijn natuurwetten,
TZ] is het hoogste goed. Rieff laat zo zien hoe de theorie van de premoderne
wetenschappen nauw verweven is met de premoderne metafysica en religie. 

Tegenover deze premoderne opvatting over theorie stelt Rieff een tweede, meer
recente theorie over theorie. Die nieuwe vorm ‘verscheen als antwoord op de
dood van de goden én als wapen om die [goden] te vermoorden die nog op de één
of andere wijze overleven in ons morele onbewuste en in ons culturele geweten.’c

Die theorie wapent ons met de middelen om de werkelijkheid te veranderen, in
plaats van ons eraan aan te passen, stelt Rieff. Anders dan de conformatieve
vorm, zwijgt de transformatieve vorm van theorie over uiteindelijke doelen. In de
afwezigheid van ‘goed nieuws’ over een stabiele en besturende orde, ‘houdt
theorie zich meer bezig met het verzachten van de alledaagse misère van het
leven dan met een therapie die de mens betrokken doet zijn op één of andere
helende leer over het universum.’d Het universum wordt feitelijk aanvaard noch
verworpen; het is er slechts om te gebruiken. In deze tweede traditie is kennis, in
zijn uiterste reikwijdte, geen geloof maar eerder macht [power]. Een goede
theorie is de schepper van macht. Uit die macht scheppende kennis is de vrijheid
afgeleid om zelf, als ‘autonoom individu’, te kiezen uit de mogelijkheden zoals
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a In het Engels staat er: ‘A good theory is the creator of power. And from that knowledge which
creates power derives man’s freedom to choose among the options specified by the reach of
potential powers laid down in the theory.’ (Ibidem, p. 15.) Dit is niet direct in het Nederlands te
vertalen. Volgens Rieff belichaamde de premoderne theorie de idee dat God in zijn schepping
tekenen van zijn wijsheid had neergelegd (in het Engels: ‘laid down’). Het cruciale verschil tussen
premoderne en moderne wetenschappelijke theorie is volgens Rieff het volgende: de werkelijkheid
die met behulp van wetenschappelijke methodes werd blootgelegd, werd in de premoderne theorie
opgevat als de goddelijke scheppingsorde, die ook meteen een morele orde is. Als de mens weet
hoe de werkelijkheid in elkaar steekt, dan weet hij ook hoe hij, naar Gods bedoeling, moet leven.
Degene die zich met deze wetenschap bezig houdt, heeft macht over andere mensen, want de
scheppingsorde die wordt blootgelegd wordt gedacht als een universele orde. De morele
implicaties die door de wetenschap beschreven worden, gelden voor iedereen. Datzelfde principe
geldt volgens Rieff ook voor moderne wetenschappelijke theorie, alleen vat die theorie het proces
totaal anders op. Tevens heeft dat wezenlijk andere morele implicaties. In de moderne wetenschap
gelooft men niet dat er een scheppingsorde wordt blootgelegd met universele morele implicaties,
maar meent men ‘slechts de werkelijkheid te achterhalen’, vanuit een moreel neutrale positie. Dat
achterhalen van die werkelijkheid gebeurt met fundamenteel nieuwe wetenschappelijke methodes,
met alle gevolgen van dien voor de beschrijving van de werkelijkheid die daar uit voortkomt. De
leer van Copernicus wordt vaak aangehaald als de eerste belichaming van deze revolutie. De
historicus Vermeij verwoordt dat als volgt: ‘[Copernicus] meende dat zijn theorie de
werkelijkheid weergaf. Meer algemeen, hij meende dat wij de werkelijkheid kunnen achterhalen
met behulp van dergelijke wiskundige modellen, en niet op basis van de oude filosofie. Dit (...) is
het revolutionair nieuwe aan Copernicus’ boek [over de beweging der hemellichamen, TZ]. De
seculiere wetenschap krijgt hier in de verklaring der natuur uitdrukkelijk het primaat boven de
traditionele methoden. Dat betekende uiteraard dat de competentie van de traditionele theologen
wezenlijk werd ingeperkt.’ (R. H. Vermij, Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende
en achttiende eeuw; Bernard Nieuwentijt, Amsterdam/Atlanta, Rodopi 1991, pp. 61-62.)
b Zie Ph. Rieff, ‘History, psychoanalysis, and the social sciences’, Ethics 63, no. 2 (January
1953), pp. 109-110.

die voortkomen uit de manier waarop de theorie zich de werkelijkheid voorstelt.a

Om die keuzevrijheid te bereiken, dus om écht autonoom te worden, moet de
mens zich eerst ontdoen van de beïnvloeding van de oudere culturele ideologieën.
Dat wordt bereikt door het aanleren van een consequente analytische houding ten
opzichte van de werkelijkheid.

De filosoof Kant was volgens Rieff een belangrijke katalysator in het
ontstaansproces van dit nieuwe type theorie, omdat die de weg om de waarheid te
ontdekken verlegde van een analyse van de objectieve werkelijkheid naar een
inspectie van de structuur van de cognitieve ervaring.b Bij Kant is de mens geen
passieve waarnemer van het kosmisch gebeuren, maar wordt de manier waarop
hij de werkelijkheid waarneemt, gedicteerd door vormen die in de geest aanwezig
zijn. Kant noemt die vormen volgens Rieff de ‘analogieën van de ervaring’. De
werkelijkheid is daarbij slechts als ‘materiaal’ voorhanden. Kant was ervan
overtuigd dat zijn kritische filosofie een ‘copernicaanse revolutie’ had
veroorzaakt. Rieff refereert hieraan omdat volgens hem ook Freud veel werkte
met het kentheoretische concept ‘analogie’. Hoe dat bij Freud werkte, wordt
nader beschreven in het volgende hoofdstuk. In het kader van dit hoofdstuk is de
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a Rieff citeert hier Freud; zie ‘History, psychoanalysis, and the social sciences’, eindnoot 22. 
b Ibidem, p. 110.
c Ph. Rieff, zonder titel, recensie van: H. D. Duncan, Communication and Social Order,
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pointe van Rieffs vergelijking tussen Kant en Freud dat de laatstgenoemde
weliswaar werkte met een concept dat de premoderne theorie ook kende, maar
dat hij dat concept, net als Kant, een fundamenteel nieuwe inhoud gaf met behulp
van zijn theorie over het onbewuste. Met dat nieuwe concept ontwikkelde Freud
volgens Rieff een heel nieuwe theorie over kennis en rationaliteit. Freud was er
van overtuigd dat hij daarmee, net als Copernicus en Kant vóór hem, een
revolutie had veroorzaakt. De psychoanalyse deelde een zware klap uit aan de
menselijke eigenliefde door te stellen dat de mens geen ‘baas in eigen huis’ is:
niet het rationele ego, maar het onbewuste regeert de mens. Freud ‘beschreef dit
als de psychologische kaakstoot tegen het menselijk narcisme, en vergeleek die
met de biologische slag die eraan was toegebracht door de theorie over de
menselijke afstamming en de eerdere kosmologische mokerslag die Copernicus
eraan had uitgedeeld.’a Freuds ontdekkingen impliceerden, net als die van Kant,
‘een afbraak van de metafysica en een kritiek van kennis als een voorgegeven
harmonie tussen de natuur en de geest.’b

Door de vergelijking met Kant legt Rieff de relatie tussen zijn interpretatie van
de psychoanalyse (als anti-metafysische theorie) en het moderne probleem van
‘het einde van de metafysica’. Volgens Rieff probeerde Freud in zijn meta-
psychologie theoretisch aan te tonen hoe de ‘moderne zenuwziekten’
voortkwamen uit de culturele crisis die werd veroorzaakt door de onttakeling van
de christelijke religie. Neurotische symptomen zijn volgens Freud compromis-
formaties tussen bepaalde driftmatige verlangens en een psychische instantie (‘de
geïnternaliseerde moraal’) die die verlangens om morele redenen afkeurt. Freud
meende dat bij de neuroticus zichtbaar werd hoe de, op het christendom
gebaseerde, moraal sterk aan erosie onderhevig was. Ze raakte steeds minder diep
(ofte wel ‘minder onbewust’) verankerd in de menselijke geest en was daardoor
steeds minder in staat de driftmatige verlangens te controleren. De oorzaak van
de neurose zocht Freud in de nog immer voortdurende invloed van deze
afgetakelde religie. De oplossing voor de neurose lag volgens Freud in de
ontwikkeling van een techniek om de moderne mens van die invloed te bevrijden
en om hem te leren leven zonder de hulp van de religie. Daarmee zou de mens
tevens leren op een nuchtere en rationele manier zijn instinctieve leven te
‘managen’.

Dat leidt ons volgens Rieff naar een belangrijke kernvraag van de sociologische
theorie. Elke samenleving staat voor de vraag hoe de verhouding tussen het
individu en de samenleving geregeld en gesanctioneerd moet worden, ofte wel
voor de vraag ‘met welk proces van betekenisgeving (...) een sociale orde
stemmingen van aanvaarding’ kweekt.c De mechanismen die het individu en de
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American Sociological Review 29, no. 4, (August 1964), p. 603.
a Bij Rieff betekent de term ‘therapie’ dus meer dan alleen (moderne) psychotherapie. In de
hoofstukken 4 en 5 kom ik uitvoerig op deze problematiek terug.
b Ph. Rieff, zonder titel, recensie van: W. M. Simon, European Positivism in the Nineteenth
Century, An Essay in Intellectual History, American Sociological Review 30, no. 5 (October
1965), p. 790.
c In The Triumph omschrijft hij dat als volgt: ‘De literatuur en de sociologie hebben sinds lang
welsprekende en knappe professionele rouwklagers voortgebracht voor de nachtwake voor de
christelijke cultuur. (...) Na Auguste Comte heeft een groot deel van de moderne sociologie
geknokt om diagnostische ideeën te vinden die verfijnd genoeg waren, en tegelijkertijd toch ook
omvattend genoeg, om het spektakel te bevatten van een dood zo groots in magnitude en
subtiliteit.’ (pp. 1-2.)

sociale orde met elkaar verbinden noemt Rieff ‘therapie’.a Volgens Rieff is het
anti-metafysische ideaal dat zo kenmerkend is voor Freuds theorie, kenmerkend
voor bijna alle moderne sociale theorie. Volgens hem komt alle moderne sociale
theorie op de één of andere manier voort uit de culturele crisis die in de vorige
alinea werd beschreven. Rieff geeft een voorbeeld uit de sociologische theorie: in
de geschiedenis van de negentiende eeuwse sociologische theorie verschijnen
volgens hem twee grote motieven die met elkaar verweven zijn. Ten eerste werd
er theorie ontwikkeld als een reactie op het probleem van sociale structuur/orde
na de val van het ancien regime. Ten tweede werd er theorie ontwikkeld als een
bron van nieuwe idealen. Die waren bedoeld als vervanging van de idealen die,
met fatale gevolgen, ter discussie waren gesteld in het tijdperk van de politieke en
sociale revolutie van de middenklasse.b Rieff doelt hier met name op de nieuwe
burgerlijke, culturele elite die ‘de oude (christelijke) religie’ verfoeide en de
idealen van de moderne wetenschap omarmde.c Rieff verwijst in zijn werk
geregeld naar de grote namen uit de begintijd van de sociologie zoals Comte,
Saint-Simon en Fourier. Zij ontwikkelden vanuit deze nieuwe idealen nieuwe
theorie over sociale structuur en de plaats van het individu daarin. Rieff
bestempelt die nieuwe theorie dus als een totaal nieuw soort theorie. Met deze
transformatieve theorie moest het individu zich ontwikkelen tot autonoom wezen,
door zich te bevrijden van oudere, onderdrukkende culturele ideologieën. 

Deze kritische autonomie wordt het nieuwe ideaal dat de oude idealen moet
vervangen. We moeten steeds scherp voor ogen houden dat het om een ideaal
gaat. Rieff is steeds geïnteresseerd in de motieven die sturen bij de vorming van
moderne sociale theorie. Om die motieven en de effecten die ze hebben op het
spoor te komen, moeten we volgens Rieff goed beseffen dat het steeds om de
problematiek van autoriteit gaat, want de vraag hoe in een samenleving de
onderlinge afstemming van sociale orde en individu is geregeld, is de vraag naar
hoe autoriteit functioneert. Het ideaal dat volgens Rieff sturend werkt in de
moderne sociale theorie is het ideaal van een heel nieuwe sociale orde, vorm
gegeven door een heel nieuw type mensen. Om dat te kunnen bereiken, moesten
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a Ph. Rieff, zonder titel, recensie van: E. Durkheim, Education and Sociology, American
Sociological Review 22, no. 2 (April 1957), p. 233.

eerst oude sociale structuren worden afgebroken. Het onderwijs speelt een
belangrijke rol in dit proces, als belangrijk onderdeel van de socialisatie van de
jongere generatie. De hervormingsgezinde theoretici van de moderne pedagogie
leverden hun bijdrage aan de theoretische onderbouwing van de veranderingen
van de sociale structuren. Het middel daartoe was het aanleren van kritische
houding jegens traditie en autoriteit. Ook op dit terrein is komt dus het nieuwe
type theorie voor. Rieff is daar zeer kritisch over: ‘De grote reformistische
theoretici zijn misleid door hun opvatting [van theorie] als een instrument
waarmee de structuur van autoriteit in de samenleving kan worden veranderd.’a 

Via het spoor van de problematiek van autoriteit zijn we dan weer dicht bij
Rieffs visie op de psychoanalyse en Freud uitgekomen. Freud besefte namelijk
dat de psychoanalyse een revolutionaire nieuwe kijk op mens en wereld bevatte.
Volgens hem was één van de taken van de psychoanalytische beweging om de
psychoanalyse zo breed mogelijk te verspreiden in de wetenschap, het onderwijs
en de rest van de cultuur. Daarbij moest volgens Freud veel worden afgeleerd dat
was aangeleerd onder het regime van de oude autoriteit. In plaats daarvan moest
een analytische houding worden aangeleerd jegens de morele aspecten van het
leven. Door de effecten van dat leerproces zou tevens de structuur en het
functioneren van autoriteit in de maatschappij diepgaand veranderd kunnen
worden. Rieff noemt Freuds visie op dat leerproces op een aantal plaatsen in zijn
werk ‘de freudiaanse pedagogie’ en levert daar, met name in zijn latere werk,
scherpe kritiek op.

2.3  Kernpunten van Rieffs Freud-interpretatie

Het schema van transformatieve theorie versus conformatieve theorie is, in
verschillende vormen, terug te vinden in alle monografieën van Rieff. Het is een
grondpatroon van waaruit zijn cultuurtheorie zich geleidelijk ontwikkelt. De
ontwikkeling van die cultuurtheorie begint dus met een grondige analyse van het
werk van Freud in de publicatie waarmee hij zich grote faam verwierf als
vertolker van het werk van de vader van de psychoanalyse: Freud: The Mind of
the Moralist. In die analyse onderscheid ik vijf hoofdthema’s:

1] Freuds polemiek als theoretisch model
In Rieffs inleiding op The History of the Psychoanalytic Movement wordt
duidelijk dat hij de debatten tussen Freud en Adler c.q Jung beschouwt als een
model voor latere controverses in de psychoanalytische theorievorming. In The
History bewijst Freud volgens Rieff dat hij intellectueel superieur is aan zijn
tegenstanders en lukt het hem om zijn geesteskind te beschermen tegen wat hij
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a Rieff verwijst met deze term naar Freuds afkeer van religie en ideologie. Latere
‘psychoanalytische geloofssystemen’ hebben volgens Rieff precies de religieuze c.q. ideolo-gische
pretenties die Freud zo verafschuwde.
b Collected Papers, vol. 1, p. 18.
c Rieff vindt dat de Amerikaanse psychoanalytische beweging wordt gedomineerd door
psychiaters die voornamelijk uit zijn op geld en maatschappelijk prestige. Theoretisch is de
beweging volgens hem dood. (Zie Collected Papers, vol. 1, pp. 26-35.)

als grote bedreigingen beschouwt. Die overwinning ‘was echter niet van
blijvende duur. Er worden voortdurend nieuwe religies geboren, voortdurend
breken er psychoanalytische geloofssystemen [faiths] uit de beperkingen die
Freud had gesteld. Freuds ascetische weigering om een ‘healer’a te worden kon
niet voortdurend aan alle geledingen van zijn beweging opgelegd worden.
Niemand is er echter in geslaagd om de psychoanalytische leer om te vormen tot
een geneesmethode voor de ziel, alhoewel velen het geprobeerd hebben. Wat
Adler en Jung deden - en wat Reich, Rank, Horney, Fromm en de existentialis-
tische analytici na hen deden, is duidelijk geen psychoanalyse,’ stelt Rieff.b

In Rieffs bewijsvoering voor dit radicale oordeel over belangrijke theoretici
speelt zijn theorie over theorie een cruciale rol. Alleen vanuit dit ‘meta-
standpunt’ kan worden verhelderd wat de essentiële theoretische menings-
verschillen waren tussen Freud en deze theoretici. Samenvattend komt het er op
neer dat volgens Rieff alleen Freud consequent een analyticus is gebleven; alleen
híj bleef met zijn psychoanalytische theorie binnen de grenzen van het paradigma
van de nieuwe theorie. De religieuze/ideologische aspiraties van Adler en Jung
deden hen uit die grenzen breken. Zij probeerden volgens hem psychoanalytische
theorie te verbinden met theorie uit het oude theoretische paradigma. Freud, noch
Jung, noch Adler onderkenden dit volgens Rieff en daarom leidde dat tot
theoretisch verwarde meningsverschillen. Dit ‘oerdebat’ beschouwt Rieff als
prototypisch voor de latere door hem geanalyseerde Amerikaanse Freud-
receptie.c Theoretici zoals Fromm en Horney werkten hun meningsverschillen
met Freud uit in revisies van zijn werk. Die revisies bouwden (gedeeltelijk) voort
op revisies zoals die van Jung en Adler zonder dat werd beseft hoe in die eerste
revisies op een aantal essentiële punten Freuds theorie zodanig was veranderd dat
zowel het analytische als het psychologische karakter ervan was aangetast. Om
dat aan te tonen volgt Rieff in The Mind dezelfde werkwijze als die Freud in The
History hanteerde: hij analyseert het werk van de betreffende Freud-revisoren
vanuit een meta-theoretisch standpunt. 

2] Geneticisme en analogieën
Volgens Rieff verwierp Freud een groot deel van de in zijn tijd heersende mecha-
nistische psychologie, omdat die zich de veroorzakers van psychopathologische
symptomen voorstelde als ‘indringers in de geest van buitenaf’ en dus met
fysiologische modellen werkte. Freud meende dat die oorzaken meer ín de
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a Zie Collected Papers, vol. 6, pp. 8-9.
b Zie The Mind, hoofdstuk 2, paragraaf IV (pp. 44-52). 
c De filosoof Alan Megill onderscheidt in zijn Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger,
Foucault, Derrida (Berkeley, University Press of California, 1985) in de contemporaine filosofie
twee modi in de interpretatie van Freuds werk; een modernistische en een postmodernistische.
Beide modi gaan volgens hem uit van de aanname van een crisis in de Westerse cultuur, van
fragmentatie en wanorde. Ze reageren volgens Megill echter verschillend op die crisis. In de
modernistische modus wordt Freud beschouwd als denker die nastreefde een strategie te
ontwikkelen voor het moderne individu dat moest overleven in een moderne, door crisis
gedomineerde cultuur. De andere, postmodernistische modus is wars van een dergelijk
interpretatie van Freud als moralist. De culturele crisis wordt wel onderkend, maar ze wordt niet
als ‘probleem’, maar als ‘mogelijkheid’ beschouwd. Volgens hen leert Freud ons niet om te leven,
maar om te lezen. Freud is hier niet alleen de interpreet van dromen, van de psyche of van de
cultuur, maar is de interpreet tout court. Derrida zou een voorbeeld van deze modus zijn; in diens
teksten wordt interpretatie bij Freud niet opgevat als poging om een verborgen waarheid te
ontcijferen, maar als ‘zichzelf rechtvaardigend spel’. (p. 326.) 

Deze indeling in modi van Freud-interpretatie kan behulpzaam zijn bij het situeren van Rieff in
de hedendaagse filosofie. Megill stelt dat de veronderstelling van een culturele crisis van
fundamenteel belang is in Rieffs vroege werk (zie p. 324). Derhalve behoort Rieff volgens hem
tot de modernistische modus van Freud-interpretatie. Het is de vraag of dit helemaal adequaat is.
Mogelijk is dit oordeel alleen van toepassing op Rieffs vroege werk, want in zijn latere werk
treden belangrijke verschuivingen op. Het krijgt dan duidelijker postmoderne trekken (zoals blijkt
uit de bricolage-stijl) die mogelijk ook doorwerken in zijn Freud-interpretatie in dat werk. Voor
wat betreft de situering van Rieff, bijvoorbeeld ten opzichte van Derrida, is het belangrijk te
signaleren dat Rieffs streven haaks staat op de postmoderne filosofie die volgens Megill de
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menselijke geest zelf moesten worden gezocht. De oorsprong van de neurose en
van andere geestesziekten die hij bestudeerde, zocht hij in het menselijk karakter
en in de levensgeschiedenis waarin dat karakter zich gevormd had. Rieff vat dat
samen in de stelling dat Freud zocht naar een grondvorm, een psychisch
prototype, dat zich op neurotische wijze herhaalde. Rieff noemt dat Freuds
‘geneticisme’. 

Freud werkte daarbij veel met analogieën.a Hij paste zijn concept van het
prototype uit de klinische praktijk ook toe in zijn onderzoek naar sociale en
culturele processen. Hij beschouwde bijvoorbeeld godsdienstige rituelen als
analogieën van neurotische symptomen. Rieff analyseert in The Mind Freuds
gebruik van prototypen en analogieën en tevens de manier waarop die Freuds
theorie over sociale en culturele processen bepaalden.b 

3] Freuds cultuurkritiek 
Een derde kernthema in Rieffs Freud-interpretatie is Freuds cultuurkritiek. De
cultuurkritiek die in de theorievorming bij de vroege Freud impliciet blijft, komt
volgens Rieff aan de oppervlakte in diens latere werk. Freuds werk als geheel is
volgens hem te lezen als een filosofie over het moderne individu in een
intrapsychische en sociale crisis.c De modernisering van de cultuur leidt tot
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culturele fragmentatie en wanorde weigert te problematiseren. Rieff stelt daartegenover in zijn
latere werk steeds sterker de idee van sacrale orde centraal. 
a The Mind, pp. xi-xii.

ingrijpende veranderingen op veel terreinen. Freud beschouwde de neuroses als
een symptoom van deze veranderingsprocessen. Neurotische symptomen zijn
volgens Freud compromisformaties tussen bepaalde driftmatige verlangens en
een psychische instantie (‘de geïnternaliseerde moraal’) die die verlangens om
morele redenen afkeurt. De, op het christendom gebaseerde, moraal was echter
sterk aan erosie onderhevig. Ze raakte steeds minder diep (ofte wel ‘minder
onbewust’) verankerd in de menselijke geest en was daardoor steeds minder in
staat de driftmatige verlangens te controleren. Volgens Rieff is de neuroticus bij
Freud een rebel with a cause: hij protesteert met zijn gedrag tegen inadequate
morele voorschriften. Het afbrokkelende morele systeem van de cultuur was
intrinsiek verbonden met het christendom, één van de metafysische systemen
waarvan Freud dacht dat het z’n tijd had gehad. Freud hoopte volgens Rieff dat
er een tijd aan zou breken waarin de mens, geholpen door de wetenschap en haar
zegeningen zoals de moderne techniek, zou leren op een andere manier een
balans te vinden tussen de eisen van de cultuur en de bevrediging van de
persoonlijke driftmatige verlangens. 

4] Ambivalentie en dualiteit
Freud balanceerde volgens Rieff in zijn cultuuranalyses tussen erkenning van de
noodzaak van driftinperking ter instandhouding van de cultuur enerzijds en anti-
metafysische kritiek op de verouderde culturele systemen die een te hoge tol
eisten anderzijds. In Rieffs optiek kan Freud dus enerzijds worden beschouwd als
een cultuurkritische emancipator, die wars was van elke totale, utopische of
religieuze, verklaring van de werkelijkheid. Anderzijds beschouwt hij Freud
echter ook als een vertegenwoordiger van de Europese high-culture: ‘Deze
criticus van de fundamenten van de cultuur heeft zich tegelijkertijd, als een
apologeet, ingespannen om nieuw respect op te wekken voor die cultuur. Hij zou
door het nageslacht herinnerd moeten worden als een criticus die meer uit was op
behouden dan op veroordelen.’a Rieff benadrukt in zijn analyses het belang dat
Freud aan high-culture toekende, omdat volgens hem in de Amerikaanse Freud-
receptie een eenzijdig beeld is ontstaan van Freud als de cultuurkritische
emancipator.

De ambivalentie zoals die in Freuds cultuurkritiek waar te nemen valt, is
volgens Rieff een wezenlijke eigenschap waarvan heel Freuds denken
doortrokken was. Hij beschouwt Freud als de analytische geest bij uitstek. Wars
van elke totale verklaring heeft Freud het vermogen tot het innemen van
verschillende perspectieven sterk ontwikkeld, zonder dat één van de
perspectieven werd verabsoluteerd. In dit tweede hoofdstuk is beschreven
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hoezeer Freud zich volgens Rieff inspande om adequate psychologische theorie
te ontwikkelen over bepaalde mentale fenomenen, daar waar zijn tegenstanders
de eenzijdig fysiologische vooronderstellingen van de negentiende eeuwse
psychologie bleven reproduceren. Freud stapte daarbij volgens Rieff niet in
dezelfde reductionistische valkuilen als de theoretici tegen wie hij zich afzette,
want hij heeft in zijn theorie altijd ruimte gelaten voor meerdere optieken op een
bepaald verschijnsel. Rieff beschrijft bijvoorbeeld hoe Freud in zijn libido-
concept altijd ruimte heeft gelaten voor fysiologische c.q. biologische
componenten van de libido. Dat brengt Rieff tot de stelling dat Freuds begrippen
zich kenmerken door een wezenlijke dualiteit. Door op deze wijze zijn concepten
te definiëren en te gebruiken kreeg Freuds theorie een ongekende analytische
kracht. We zullen daarvan zo dadelijk in het volgende hoofdstuk veel
voorbeelden zien.

5]  De betekenis van de psychoanalyse voor de Westerse 
     cultuurgeschiedenis

In Rieffs werk verschijnt Freud als de grote interpreet van de culturele crisis die
de modernisering van de Westerse cultuur veroorzaakt. De psychoanalyse is bij
Rieff echter niet alleen een theorie en een techniek, maar ook belangrijk als
cultureel verschijnsel op zich dat zeer invloedrijk is geworden. Psychologische
verklaringsprincipes raken wijd verbreid, ten koste van politieke, economische of
religieuze verklaringsprincipes. Rieff beweert in zijn vroege werk dat die invloed
van psychologische verklaringsprincipes zo groot en veelomvattend is geworden
dat er aan het eind van de twintigste eeuw in het Westen sprake is van een
nieuwe ideologie die Westerse cultuur domineert. Door de psychoanalyse
gedetailleerd en kritisch te bestuderen kunnen we meer te weten komen over die
culturele ideologie, en dus over onszelf en ons mens- en wereldbeeld.


