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a Daarbij komen niet steeds alle vijf perspectieven aan bod, maar alleen die perspectieven die
relevant zijn voor de bespreking van het betreffende onderwerp.
b De indeling die Rieff aanbrengt in Freuds werkzame leven komt waarschijnlijk globaal overeen
met die van Peter Gay uit zijn Freud-biografie (‘Fundamenten: 1856-1905’, ‘Verfijningen 1902-
1915’ en ‘Herzieningen 1915-1939’). Rieff is op dit punt niet geheel expliciet, maar in een
voetnoot spreekt hij van ‘Freuds middenperiode’, wat ook een driedeling veronderstelt. (The Mind
p. 53n.) We zagen eerder dat Rieff ook spreekt van een vroege periode bij Freud tot 1902. In de
zojuist genoemde voetnoot blijkt dat Rieff 1917 nog rekent tot Freuds ‘middenperiode’ en dus
diens ‘latere periode’ later laat beginnen dan Gay.

Hoofdstuk 3

Rieffs ‘retour à Freud’

3.1   Een leessleutel voor analyse van Freud: The Mind of the Moralist

In dit hoofdstuk volgen we de hoofdpunten van Rieffs Freud-exegese uit Freud:
The Mind of the Moralist met behulp van de leessleutel waarmee het vorige
hoofdstuk eindigde.a Ik vat de vijf aspecten van de leessleutel kort samen:

1] Rieffs kritiek op het Freud-revisionisme (gemodelleerd naar het debat in de
vroege psychoanalytische beweging).
2] De psychoanalyse als eerste echte psychologie, waarin met behulp van
analogieën wordt gezocht naar prototypen en die derhalve wordt gekenmerkt
door ‘geneticisme’.
3] Freuds cultuurkritiek als een theorie over het moderne individu in een
intrapsychische en sociale crisis als gevolg van de modernisering van de
cultuur.
4] Freuds ambivalentie: Freuds wil geen nieuwe ‘verlossingsleer’ formuleren,
definieert daarom zijn concepten wezenlijk dualistisch en lost die spanning
nooit op.
5] De betekenis van de psychoanalyse voor de Westerse cultuurgeschiedenis.

Globale structuur van Freud: The Mind of the Moralist 
The Mind heeft een ingewikkelde structuur, maar de kern van Rieffs betoog is
alleen vanuit deze structuur aan te duiden. Daarom wordt in dit hoofdstuk deze
structuur globaal gevolgd en vat ik die nu eerst samen. In dit boek volgt Rieff
chronologisch de opbouw van de freudiaanse canon.b Een globale indeling van
The Mind volgens deze lijn is deze: 

A] Hoofdstukken 1 en 2: inhoud en vooronderstellingen van de psychoanalyse.
B] Hoofdstukken 3 tot en met 5: verfijning van de psychoanalytische theorie en

techniek. 



55

a In de derde druk van het boek uit 1979 is een epiloog toegevoegd, getiteld ‘One step further’. In
die tekst kijkt Rieff twintig jaar na het verschijnen van de eerste druk terug op zijn Freud-exegese
en bepaalt hij opnieuw zijn positie tegenover Freud en diens invloed op de Westerse cultuur. In
ons hoofdstuk 7 worden delen van die epiloog besproken.
b De aanduidingen tussen de haakjes na een citaat zijn, tenzij anders aangegeven, verwijzingen
naar pagina’s uit The Mind. Alle citaten zijn door mij vertaald.
c Rieff geeft de volgende korte beschrijving van het werk van deze school: Alexander en zijn
medewerkers richtten zich in hun onderzoek naar de oorzaken van bepaalde ziekten op het

(wordt vervolgd...)

C] Hoofdstukken 6 tot en met 10, paragraaf IV: Freuds toepassing van de
psychoanalytische theorie op sociale en culturele processen.

D] Hoofdstuk 10, paragraaf V: korte beschrijving van Rieffs these over de
triomf van Freuds denken in de Westerse cultuur, die hij ‘de opkomst van
de Psychologische Mens’ noemt.

Naast deze chronologische lijn bevat The Mind, net als de Collected Papers,
ook een thematische indeling. In elk hoofdstuk is een relevant aspect van de
freudiaanse theorie aan de orde. Dat heeft Rieff gecombineerd met de
chronologische lijn, want hij behandelt de materie zodanig dat duidelijk wordt
hoe Freuds gedachten zich over het betreffende thema hebben ontwikkeld.
Verder kan de thematische indeling per hoofdstuk niet al te strak worden
gehanteerd omdat bepaalde aspecten van de psychoanalytische theorie alleen
maar vanuit hun wordingsgeschiedenis kunnen worden begrepen. Chronologische
en thematische lijnen lopen dus door elkaar heen in elk hoofdstuk en in het boek
als geheel. Er loopt tevens nog een derde lijn door het boek. In elk hoofdstuk
ontwikkelt Rieff namelijk een bepaald aspect van zijn eigen cultuurfilosofische
Freud-interpretatie. In het slothoofdstuk over de opkomst van Psychologische
Mens vlecht hij die onderdelen ineen.a

3.2  De psychoanalyse als ‘moral psychology’

De psychoanalyse als psychologie
In het eerste hoofdstuk van The Mind, getiteld ‘Science and moral psychology’,
gaat Rieff in op het specifieke karakter van de psychoanalyse als nieuwe,
psychologische wetenschap. Hij doet dat aan de hand van een analyse van de
revisie van Freuds theorie door Franz Alexander. ‘In de gelederen van de
psychoanalytische beweging,’ schrijft Rieff, ‘is misschien wel de meest
overtuigende poging tot revisie die van de ‘psychosomatische’ geneeskunde, die
is gerijpt onder het leiderschap van Franz Alexander op het Instituut voor
Psychoanalyse in Chicago.’ (14)b In deze school is veel nagedacht over het
ingewikkelde probleem van de verhouding tussen lichaam en geest. Ze stelde de
toen gangbare grens tussen somatische en psychische aandoeningen ter
discussie.c Alexander poogde ook in de categorie van de neuroses een consistente
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c(...vervolg)
coördineren van psychologische factoren met somatische factoren. Alexander probeerde ook een
consistente verdeling in fysiologische en psychologische factoren op te stellen voor neuroses. Hij
onderscheidde ‘conversie-neuroses’ van ‘organische neuroses’. Het conversie-symptoom is
volgens Alexander een ‘symbolische expressie’ van een psychologische inhoud, die als doel heeft
het ontladen van emotionele spanning via het willekeurige neuro-musculaire systeem of via het
zintuiglijk waarnemingssysteem. Een organische neurose beschouwde hij als de fysiologische
respons van de organen op constante of regelmatig terugkerende gevoelstoestanden. Ze
onderzochten wat ziektebeelden betreft met name asthma/asthmatische verschijnselen, chronische
constipatie, hoge bloeddruk, maagzweren, colitis en zelfs infectie-ziekten zoals tuberculose. Bij
de laatstgenoemde ziekte konden volgens Alexander de causale betekenis van de fysiologische
factor (zoals besmetting met bacillen) en van de door gevoelstoestanden veroorzaakte factor
(zoals de tekortschietende weerstand van het organisme) even belangrijk zijn. (Zie The Mind, pp.
14-15.)
a Zie The Mind, p. 339. Rieff noemt in deze passage de namen van Karen Horney, Erich Fromm
en David Riesman.

onderverdeling te maken in neuroses met een psychische etiologie (‘conversie-
neuroses’) en neuroses met een fysiologische etiologie (‘organische neuroses’).
Rieff stelt dat het werk van deze school zeer belangrijk was, omdat ze deze
fundamentele problematiek onderkende en op een goede manier aan de orde
stelde. Hij levert echter de volgende theoretische kritiek: Alexander onderkende
niet dat de psychologische en fysiologische criteria die hij gebruikte in de
classificaties van neuroses eigenlijk tot twee onderscheiden gebieden van logisch
onderzoek behoren, waarvan geen van beide in staat is om het totale probleem
van het verschijnsel ziekte te bestrijken. Ondanks het feit dat het mogelijk de
meest consistente poging tot revisie van freudiaanse theorie op dit punt is, kan
deze school een fundamenteler probleem niet oplossen dat Rieff als volgt Rieff
omschrijft: ‘De geest [mind] kan worden bestudeerd met behulp van zuiver
fysiologische begrippen. Of hij kan, om met Dewey te spreken, worden
behandeld als ‘het corpus van georganiseerde betekenissen waarmee
gebeurtenissen in het heden betekenis voor ons hebben.’ Elke methode bestudeert
vanaf een gelijke metaforische afstand een verschillend object en heeft evenveel
waarde. Het is niet noodzakelijk om tussen beide te kiezen.’ (15) 

De kritiek die Rieff op Alexander heeft, is volgens hem ook op latere post-
freudianen van toepassing.a Het verenigen van de biologiserende en
sociologiserende tendensen in de dieptepsychologie is volgens Rieff een kwestie
die nog amper helder omschreven is, laat staan consistent opgelost. Zijn meest
algemene kritiek op de post-freudianen is dat ze in hun revisies dit theoretisch
probleem niet voldoende onderkenden. We zullen daarvan in dit hoofdstuk nog
veel voorbeelden tegenkomen. Rieff zoekt zelf altijd naar een ‘derde weg’: hij
beaamt de kritiekpunten van de revisoren die hij als terecht beschouwt, maar
wijst tegelijkertijd op de tekortkomingen in de revisies. Een voorbeeld daarvan
zien we in de volgende passage: ‘De geschiedenis verandert de manier waarop de
neurose wordt uitgedrukt, ook al verandert die niet de onderliggende
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a Rieff polemiseert in zijn werk tegen een tendens om de sociale wetenschappen meer te
modelleren naar het positivistische wetenschapsideaal van ‘meten is weten’. Een voorbeeld
daarvan zien we in Rieffs recensie van Franz Rosenzweigs Understanding the Sick and the
Healthy: A View of the World, Man and God (1954), opgenomen in The Feeling Intellect onder
de titel ‘On Franz Rosenzweig’, pp. 97-98. Rosenzweigs aanval op het Duitse Idealisme en diens
gedachten over een alternatief blijken inspirerend voor Rieff. Die aanval op het Idealisme
‘betekent niet dat Rosenzweig de huidige dominantie van empirische attitudes aanvaardt als
alternatief. Integendeel, het empiricisme is een zelfs nog dikkere vermomming geworden van
gevestigde en verwerpelijke feiten. Het empiricisme beweert immers slechts de feiten te
observeren, alsof zo’n observatie niet de meest brute verafgoding van de feiten zou zijn. Het
Idealisme beweerde tenminste nog ‘voorbij’ de feiten te gaan.’ (p. 98.)

mechanismen. Als Freud kan worden beschuldigd van het biologiseren van de
ambivalenties die ten grondslag liggen aan elke samenleving, dan geldt eenzelfde
beschuldiging voor de post-freudianen die ze mogelijkerwijs te sterk
sociologiseren.’ (339) Deze kwestie is volgens Rieff nog lang niet opgelost en
The Mind is (onder andere) bedoeld als bijdrage aan de oplossing ervan. (xii)

De psychoanalyse als morele en sociale wetenschap
De bovenbeschreven kwestie verwijst volgens Rieff naar een algemener
probleem: de verhouding van de sociale wetenschappen tot de fysische - of
natuurwetenschappen. (Vandaar dat de titel van het hoofdstuk luidt: ‘Science and
moral psychology’.) Freud combineerde in de psychoanalytische theorie deze
beide terreinen op een zeer vruchtbare manier en drong daarmee dieper door in
de problematiek van geestesziekten dan de gangbare geneeskunde. Rieff zet dat
als volgt uiteen: Freud richt zich in zijn psychodynamische verklaringen volledig
op individuele mentale inhouden, niet op algemene categorieën. Zijn doel is
daarbij het herstellen van het vermogen tot beslissing van de individuele,
neurotische patiënt. Dat maakt de psychoanalyse tot een morele wetenschap.
Rieff zet dit therapeutische doel van de psychoanalyse af tegen de doelen van de
natuurwetenschappen, te weten herhaalbaarheid en precisie.a De prijs die de
natuurwetenschappen volgens hem betalen voor het behalen van die doelen is een
grotere afstand tot de complexe menselijke, historische werkelijkheid. Freud
probeerde volgens Rieff de doelen van beide typen wetenschap met elkaar te
combineren, door de bestaande ‘afstandelijke’ positivistische wetenschappen die
de mens als object hebben, te combineren met hermeneutische (psychologische)
concepten die dichter bij de weerbarstige werkelijkheid van de mens als sociaal
en moreel wezen komen. ‘De freudiaanse psychologie moet als een sociale
wetenschap [science] benaderd worden,’ stelt Rieff. (18)

Freud was als neuroloog gedegen geschoold in de mechanistische psychologie.
Zo leerde hij werken met mechanistische concepten zoals ‘krachten’ en
‘psychische energie’, die hij veel gebruikte. Hij bleef dat doen, stelt Rieff, maar
de betekenis van die concepten wordt gaandeweg steeds metaforischer. Na de
breuk met Breuer begon Freud steeds sterker te beseffen dat hij, om verder te
komen in zijn onderzoek, niet moest kwantificeren en meten, maar moest



58

a In zijn meest algemene vorm bestaat dat in het ontwikkelingsmodel van de opvolging van de
orale fase, de anale fase en de genitale fase. Freud verfijnde het model in de loop der jaren.
b Om wetenschappelijke kennis uit verschillende disciplines met elkaar te verbinden gebruikte
Freud analogieën. In de inleiding van deel 6 van de Collected Papers stelt Rieff dat deze
‘analogische methode’ van centraal belang is voor de psychoanalytische theorie. Rieff vergelijkt
Freuds methode op dit vlak met de wetenschappen van vóór de Renaissance die volgens Rieff op
exact dezelfde methode berusten. ‘Freud reconstrueerde de bestaande parallellen tussen de natuur
en het individu, en uiteindelijk tussen deze beiden en de samenleving. Elk is impliciet in de ander
aanwezig en ze zijn allen gearrangeerd in een hiërarchie, zoals in een evolutionaire leer.’
(Collected Papers, vol. 6, p. 16.) Freud gaf echter volgens Rieff een totaal nieuwe inhoud aan
deze methode en beoogde ook totaal andere doelen dan de premoderne theorie. (Ibidem, p. 8) In
deze inleiding geeft Rieff overigens een zeer heldere en kernachtige inleiding op Freuds meta-
psychologie.

interpreteren, zijn intuïtie moest volgen en bestaande theorieën moest evalueren.
(23) Dat vereiste het object van zijn wetenschap: ‘(...) de menselijke passies die
zulke ontwijkende modulaties en omkeringen vertonen, zichzelf zo vindingrijk
uitdrukken en tegelijkertijd zo plat, zo moreel beladen en zo onhanteerbaar zijn
dat de experimentele exacte wetenschap ze niet kan bevatten.’ (20) Freud nam
dus voor de ontwikkeling van zijn theorie bestaande concepten uit zeer diverse
disciplines over en ontwikkelde zelf ook nieuwe concepten. Om de betekenis van
die concepten op hun juiste waarde te kunnen schatten, moet worden bekeken
hoe ze functioneerden in het freudiaanse vertoog en welke intuïties Freud ermee
probeerde te doordenken. 

Vanuit deze invalshoek werpt Rieff nieuw licht op de specifieke metaforische
aankleding van de psychoanalyse. Een voorbeeld daarvan is het volgende: Freud
ontwikkelde een algemeen model om de ontwikkeling van de libido te
beschrijven.a Het doel van een concept als ‘anale fase’ is echter niet alleen
generaliserend. Freud gebruikte het om in individuele gevallen een etiologie van
psychische symptomen van een patiënt op te stellen. Hoe heeft deze patiënt
geleerd om te gaan met bepaalde verlangens en de beheersing ervan? Van wie
heeft de patiënt dit geleerd? Welke betekenissen zijn daarbij overgedragen? Op
wat voor manier werden de sancties overgebracht? De ‘anale fase’ staat dus
volgens Rieff voor een bepaald cluster van verlangens en voor de grondvormen
van de wijze waarop deze specifieke patiënt in de specifieke constellatie van
zijn/haar lichamelijke - en mentale - constitutie, gezin en sociale en culturele
omstandigheden heeft geleerd om met die verlangens om te gaan.

De bestaande theorie was dus voor Freud niet toereikend voor zijn
‘wetenschappelijke project’. Hij was gedwongen nieuwe theorie te ontwikkelen
en deed dat door kritisch alle relevante bestaande theorie te evalueren. Dit
kritisch Anliegen is volgens Rieff een belangrijk aspect van Freuds theorie. Door
concepten uit de natuurwetenschappen en uit de menswetenschappen (en diverse
andere disciplines) op een nieuwe manier te combineren, kon hij dieper
doordringen in de problematiek van geestesziekten.b Freud gaf hiermee volgens
Rieff aan de dialectische denktraditie een nieuwe impuls, maar hij betaalde voor
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deze analytische scherpte echter een onvermijdelijke prijs, namelijk een
thematisch reductionisme. (16-17) Rieff bedoelt met dat laatste dat volgens hem
Freud te veel verschijnselen wilde verklaren met een te beperkt aantal concepten.
Zo beschouwde Freud bijvoorbeeld bepaalde godsdienstige handelingen als een
equivalent van neurotische symptomen. Beiden waren volgens Freud dwang-
handelingen en hij verklaarde de achterliggende betekenis met hetzelfde
begrippenapparaat.

3.3  Freudiaanse hermeneutiek: de rol van de 
psychoanalytische basisconcepten

Toen Freud de overstap had gemaakt van de kathartische naar de analytische
methode, volgde een periode van verdere ontwikkeling en verfijning van
theoretische en therapeutische concepten. Freud leerde bijvoorbeeld van ‘fouten’
zoals het niet onderkennen van de overdracht en de daarbij horende weerstand in
zijn behandeling van Dora. In het tweede hoofdstuk van The Mind analyseert
Rieff wat de betekenis is van Freuds basisconcepten (de instincten/libido, het
onbewuste en de verdringing) in het licht van het geheel van Freuds denken.

3.3.1  De instinct-theorie

Freud spande zich volgens Rieff in om consistente psychologische theorie te
ontwikkelen over mentale fenomenen. Rieff omschrijft in dit kader kernachtig
wat volgens hem de essentiële betekenis is van Freuds instinct-theorie in het
geheel van de psychoanalytische theorie. Het bestaan van een psychologie, stelt
hij, vereist een begrip van de geest in termen van sociaal en moreel gedrag. Noch
de primitieve notie van de ziel (anima) als het principe dat het lichaam in stand
houdt en doet voortbewegen, noch het afstandelijke model van de moderne
fysiologie van de hersenen als een complex schakelbord is een psychologisch
begrip. ‘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. Eveneens kan pas dán het individu de locus van
analyse worden, zoals dat bij Freud het geval was,’ stelt Rieff. (29) De manier
waarop Freud zijn psychologische instinct-theorie formuleerde, weerspiegelt
volgens hem een fundamentele ambivalentie. Enerzijds wilde Freud delen in het
prestige van de positivistische wetenschappen, die de notie van individualiteit
laten oplossen door het individu te beschouwen als een onderdeel van de
meeromvattende natuurlijke processen. Anderzijds probeerde Freud in het karak-
teristieke vocabulaire van de negentiende eeuwse materialistische wetenschap
psychologische concepten in te brengen die het mogelijk moesten maken onze
individuele menselijke naturen te bestuderen als afgezonderd van de rest van de
menselijke natuur in algemene zin.
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a Rieff is vaak onnauwkeurig in het aanduiden van de posities c.q. van de Freud-revisoren die hij
behandelt. Meestal noemt hij namen, om even later een term als ‘the neo-Freudians’ of ‘the liberal
revisers of Freud’ te gebruiken. Het is dan onduidelijk of Rieff met die term de daarvóór
genoemde personen bedoelt, of dat hij naar een grotere groep auteurs verwijst waarvan zij
volgens Rieff representatieve vertegenwoordigers zijn. (Zie bijvoorbeeld The Mind, p. 33.) Ik heb
er bij de bespreking van Rieffs kritiek op revisies van Freuds theorie naar gestreefd zo concreet
mogelijk aan te geven naar welke Freud-revisies/revisoren Rieff verwijst.

Hoe wordt die ambivalentie zichtbaar in Freuds instinct-theorie? Freud ging er
volgens Rieff vanuit dat de diepste drijfveren voor menselijk handelen instinctief
zijn. Deze instinctieve verlangens beschouwde hij als ‘van nature’ egoïstisch. De
mens moet echter ook leren te leven in sociale verbanden en daarvoor is
inperking van instinctieve verlangens nodig. Freud ziet het menselijk karakter als
het strijdtoneel van instinctieve verlangens en sociale inperking. Rieff zet uiteen
hoe Freud in zijn conceptualisering van dit mentale conflict een ‘dubbele
dialectiek’ inbouwt en hoe die dialectiek verdween in neo-freudiaanse revisies.a

In Freuds theorie komt volgens Rieff de kracht die de bevrediging van
instinctieve verlangens inperkt niet alleen ‘van buitenaf’, maar wordt de
mogelijkheid open gelaten dat die inperking ook ‘van binnenuit’ kan komen. De
oorzaken van neurotische symptomen ‘kunnen niet slechts worden teruggebracht
tot sociale rigiditeiten, (...) maar moeten worden herleid tot de nog diepere,
ambivalente structuur van de instincten zelf, die een continue bron van conflicten
is.’ (31) Enerzijds waarschuwt Freud ons, stelt Rieff, dat de instinctieve
verlangens een bepaalde druk uitoefenen. Wanneer die teveel wordt opgehoopt,
volgt een ‘ontlading’. (Dit kan volgens Rieff worden opgevat als een biologische
component van de theorie.) Anderzijds kent Freud de instincten in zijn theorie
hun eigen ingebouwde lotgevallen toe. (Deze kunnen worden opgevat als de
psychologische component: deze lotgevallen zijn onderdelen van de
ziektegeschiedenis van de patiënt die met behulp van psychologische concepten
geïnterpreteerd moeten worden.) Uit deze dubbele dialectische conceptualisering
van de menselijke instincten door Freud volgt volgens Rieff dat eenvoudige
natuurlijke expressiviteit nooit mogelijk is of bevredigend kan zijn, zelfs niet
theoretisch.

Dewey, en de door hem beïnvloede neo-freudianen Horney en Fromm, geven
volgens Rieff deze dubbele dialectiek op. Bij hen wordt namelijk het
antagonisme tussen verlangen en inperking voorgesteld als een strijd tussen
verlangens van de individuele, op groei gerichte mens en de culturele inperkende
voorschriften die voor de sociale belangen opkomen. De inperking van
individuele verlangens komt vanuit dat perspectief derhalve alleen ‘van buitenaf’.
Rieff brengt deze theoretici met Adler op de ene noemer van ‘liberale revisoren
van Freud.’ Hun liberale psychologie heeft volgens Rieff een sterk emancipatoire
inslag (die zichtbaar wordt in het engagement met het socialisme bij een aantal
van hen) en kent een grote waarde toe aan zelfontplooiing. De beperkende
factoren voor deze beoogde emancipatie lokaliseert de liberale psychologie dus in
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a Rieff is hier wat cryptisch. Het lijkt te gaan om het localiseren van de oorsprong van Freuds idee
van verdringing, die niet los gezien kan worden van zijn idee over chaos: ‘Zijn god-term, het
onbewuste, is niet verbonden met de klassieke ontologie, maar met de recentere notie uit het
Duitse Idealisme van de creatieve uitbarsting gevolg door verdringing. Freuds concept is een
zoveelste versie van de idee van een primitieve Chaos die de Romantiek voorzag van zijn eerste
oorzaak en laatste toevluchtsoord.’ (34)

de eisen die de samenleving stelt. Om tot sociale veranderingen te komen,
moeten dientengevolge de sociale structuren worden hervormd die de menselijke
mogelijkheden inperken. Daarmee verdwijnt volgens Rieff de fundamentele idee
van de innerlijke dualiteit van de instincten en wordt daardoor in hun theorieën
de kritische potentie die Freud meegaf aan de psychoanalytische theorie maar
gedeeltelijk gebruikt.

3.3.2  Het onbewuste

Freud dacht dat de psychoanalyse het moest opnemen tegen dogmatische
systemen zoals de metafysica en de religie. Rieff geeft daarop als polemisch
commentaar: ‘De filosofie kan niet zonder ‘god-terms’. (...) Het onbewuste
functioneert voor Freud als een ‘god-term’ (...) het is Freuds ultieme concept, een
Eerste Oorzaak, waarin moet worden geloofd juist omdat ze zowel fundamenteel
is als ontoegankelijk voor de ervaring.’ (34) Volgens Rieff gaat Freud in zijn
theorie over het onbewuste nog radicaler dan bij zijn instinct-theorie in tegen de
tradities van de moderne, empirische wetenschap. Om die stelling te verhelderen
situeert Rieff Freuds notie van het onbewuste in de filosofische voorgeschiedenis
van het concept. Freuds opvatting over het onbewuste staat volgens hem niet in
de traditie van de klassieke ontologie, want daarin is het ‘conceptueel ultieme’
altijd een notie van vorm of structuur. Vanuit die primaire vorm/structuur stelt
men zich het totstandkomen van een ‘iets’, van een substraat voor. Freud volgt
precies de omgekeerde weg. Hij stelt zich als eerste een primair substraat voor;
het onbewuste als verzameling instinctieve verlangens. De instantie die deze
substantie vormt of controleert, wordt voorgesteld als secundair. Daarom kan
Freuds notie van het onbewuste verbonden worden met de recentere notie uit de
psychologiserende filosofieën van het Duitse Idealisme van de creatieve
uitbarsting gevolgd door een verdringing.a

Freud gaf echter een nieuwe wending aan die notie. Het concept ‘het
onbewuste’ had van Leibniz tot de Duitse Idealisten een hele inhoudelijke
ontwikkeling doorgemaakt, schrijft Rieff: ‘Leibniz gebruikte het [concept] om de
begerende intenties te beschrijven van een transcendente natuur die in de mens
verzonken is. Latere filosofen echter, zoals Fichte, Schelling, Hegel,
Schopenhauer, von Hartmann en Nietzsche, schraagden de betekenis die Freud
uiteindelijk aan het begrip zou geven, door het onbewuste te beschouwen als
blinde, natuurlijke wil.’ (35-36) In deze psychologiserende filosofieën is ‘wil (...)
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niet feitelijk [bedoeld], maar metaforisch en impliceert ze verlangens waarvan de
geest zich niet bewust is of die ze verwerpt. Net zoals een veer in een horloge,
ligt - volgens deze opvatting - de gehele potentie van de geest opgewonden in het
zelf en ontrolt zich onverbiddelijk in de loop van de tijd.’ (36) Rieff vat samen:
‘Aldus veranderde het onbewuste van een locus van subjectieve bedoeling in een
term die in de psychologiserende filosofieën van de negentiende eeuw een
objectieve kracht uitdrukt, onveranderlijk van inhoud en ontwikkeling.’ (36) In
dit laatste citaat zit een ironisch spel met de termen ‘subjectief’ en ‘objectief’. Bij
Leibniz was er sprake van een ‘transcendente natuur die in het zelf verzonken
was’, terwijl de psychologiserende filosofieën stellen dat deze natuur volledig uit
de geest zélf voortkomt en dus een immanente oorsprong heeft. Het eerste
zouden we eerder ‘objectief’ noemen en het tweede ‘subjectief’, maar Rieff keert
dat om. Deze ironische omkering interpreteren we hier als een impliciete kritiek
van de gedachte dat datgene wat zich aan het bewustzijn van het individu onttrekt
en tegelijkertijd wél de kern van zijn identiteit of subjectiviteit vorm, als volledig
immanent wordt voorgesteld.

Bij Freud is volgens Rieff het onbewuste dus een objectieve kracht, met een
vaststaande inhoud en een vast ontwikkelingspatroon. Wat die inhoud betreft,
wijst Rieff erop dat Freud in Die Traumdeutung stelt dat de droom de via regia
tot het onbewuste is. En elke droom is, hoe verhuld dan ook, een wensvervulling.
Het onbewuste is het ‘gebied’ van waaruit de instinctieve verlangens zich een
weg banen naar de alledaagse werkelijkheid. Verder is Freuds karakterologisch
ontwikkelingsmodel met zijn vaste stadia volgens Rieff een voorbeeld van Freuds
notie van de onveranderlijkheid van de ontwikkeling van de instinctieve,
onbewuste verlangens.

Freud voegde nog een tweede aspect toe aan de conceptualisering van het
onbewuste van het Duitse Idealisme, stelt Rieff. Hij beschrijft dat met behulp van
de notie ‘dualiteit’. Er is een diepe en slapende unhappyness in onze levens en
Freud meende dat deze zo ver buiten het bereik van het bewustzijn lag, dat hij
die, metaforisch, in een ander gedeelte van de psyche lokaliseerde. (37) Ook hier
krijgen de Freud-revisoren een veeg uit de pan van Rieff. Niet tevreden met deze
declassering van het bewustzijn, werd volgens hem in hun theorieën Freuds notie
van het onbewuste uit de weg geruimd. Dat begon volgens Rieff bij Adler die de
theorie over het onbewuste omzette in een sociale ideologie. Daarna deed de
liberale sociale psychologie de rest: ‘De idee van het onbewuste, die de
hoeksteen vormt van Freuds historische opvatting over ziekte, moest eerst uit de
weg geruimd worden. Daarna kwam er ruimte voor de situationele of contextuele
beheersing van ziekten, die het meest subtiel geformuleerd werd door Dewey en
nu in een vervalste vorm overheerst in de Amerikaanse sociale en individuele
psychologie.’ (37) 
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a Deze beschrijving is enigszins anachronistisch. De verschillen tussen Breuers methode en die
van Freud waren aanvankelijk minder uitgesproken dan hier wordt gesuggereerd. Freud kon deze
verantwoording van zijn afwijzing van de kathartische methode pas achteraf geven, toen hij zelf
al veel verder was met zijn onderzoek.

3.3.3  Verdringing 

Het derde basisconcept van de psychoanalyse, verdringing, is ook onderwerp
geweest van veel discussie en revisie. Rieff reageert wederom op die revisies.
Verdringing hangt nauw samen met de voorgaande twee concepten en is van
groot belang voor de manier waarop Freud zich de neurose met haar symptomen
en haar etiologie voorstelt. Rieff beschrijft dat als volgt: het onbewuste is bij
Freud niet simpelweg een reservoir van verdrongen ervaringen en verlangens, dus
van datgene waarvan we ons op een bepaald moment niet bewust zijn. Freud
benadrukte dat het onbewuste onze ‘vergeten oorsprongen’ bevat, die ons leven
nog steeds op een bepaalde manier beïnvloeden. (37) Verdringing is dus niet
alleen maar toe te schrijven aan de inwerking van historisch/cultureel bepaalde
morele opvattingen ‘van buitenaf’, geïnternaliseerd in het Über-ich. De psyche
heeft zelf ook diverse afweermechanismen om ongewenste instinctmatige
energieën af te weren. Freud benadrukt steeds het dynamische karakter daarvan,
gebaseerd op een dualistische opvatting van het fenomeen verdringing. Rieff
wijst erop hoe Freud ontdekte dat er in het onbewuste deel van de psyche zelf
mechanismen te ontwaren zijn die verdringing van instincten veroorzaken. Daar-
door blijft het grootste deel van de psychische structuur onbewust. Freud brengt
dat in zijn meta-psychologie metaforisch tot uitdrukking in zijn opvatting dat het
Ich gedeeltelijk onbewust is.

Door zijn concepten steeds dualistisch te definiëren geeft Freud ze een grotere
verklarende kracht dan de bestaande concepten, vindt Rieff. Zo impliceert Freuds
kritische concept ‘verdringing’ een andere opvatting van geheugen dan de
opvatting van de mechanistische psychologie. Dit wordt duidelijk wanneer Freud
zijn analytische techniek verder ontwikkelt: hij gaat in zijn ‘archeologisch
onderzoek’ van de symptomen van de patiënt verder dan het onder hypnose laten
herbeleven van concrete verdrongen herinneringen die de oorzaak van het
hysterisch symptoom zouden zijn (zoals bij de kathartische methode). Die
methode kon alleen tijdelijk de hysterische klachten doen verdwijnen, volgens
Freud omdat het bewustzijn van de patiënt werd uitgeschakeld. Zo werd niet
onderkend dat de oorzaak van de klachten, de verdringing, zélf onderdeel
uitmaakt van de karakterstructuur van de patiënt. Echt therapeutisch succes kon
volgens Freud dan ook alleen behaald worden door de patiënt bewust te maken
van dat laatste. Dat vergde een veel langere en dieper gravende speurtocht in het
karakter van de patiënt, mét diens bewuste medewerking, dan een kathartische
ervaring onder hypnose.a Het geheugen is bij Freud dan ook geen reservoir van
verdrongen ervaringen dat we met de juist techniek kunnen aanboren en zo
kunnen onttrekken aan de verdringing. De verdringing kan volgens Freud nooit
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a Lamarck ontwikkelde in de negentiende eeuw een belangrijke evolutietheorie. In die hypothese
wordt verondersteld dat in de groep, net zoals in het individu, onbewuste herinneringen leven aan
het verleden. Daarmee wordt verklaard hoe het verleden invloed kan uitoefenen op het heden.
Volgens Rieff kan de ‘de verbinding tussen het lamarckianisme en de psychoanalyse niet snel
overschat worden. Niet alleen Freud, maar Ferenczi, Jung, Adler, Reich (...) hebben de
lamarckiaanse hypothese nodig.’ (200) (Zie verder The Mind, pp. 198-200 en paragraaf 3.5.1
van dit proefschrift.)

ongedaan gemaakt worden, maar kunnen we alleen benaderen via het
symptomatische gedrag van de patiënt. Dat gedrag verwijst naar het verleden
waarin het karakter van de patiënt zich gevormd heeft en waarin de oorzaken van
de psychische klachten gezocht moeten worden. Enerzijds is dus de verdringing
nooit uit te schakelen. Anderzijds impliceert de therapeutische arbeid juist wel de
idee van het (gedeeltelijk) bewust maken van de verdringing om zo haar
ziekmakende werking te verminderen. 

3.3.4  Geneticisme en ambivalentie

Freud brak met materialistische concepten waarin de oorzaken van psychische
ziekten worden voorgesteld als ‘indringers van buitenaf’. Zijn klinische
ervaringen bevestigden keer op keer dat de oorzaken van psychische ziekten
onderdeel van de psychische structuur van de patiënt zijn geworden door de
specifieke levensgeschiedenis van die patiënt. Bij die levensgeschiedenis ging
Freud dan ook te rade voor een etiologie van psychopathologische symptomen.
Belangrijk daarbij is volgens Rieff zijn ‘geneticistische’ theorie van het
prototype. Oorzaken van psychopathologie zocht Freud in traumatische
ervaringen: ‘(...) alle trauma’s zijn (...) prefiguratief voor latere ervaringen.’ (48)
De kracht van prototypische ervaring wordt bijvoorbeeld therapeutisch
aangewend in de wijze waarop in de psychoanalyse met overdracht wordt
omgegaan. In dat proces wordt gezocht naar de traumatische ervaringen die zijn
verdrongen, maar nog steeds hun invloed doen gelden middels de geestesziekte.
Ook in zijn latere sociale psychologie gebruikt Freud het prototype, stelt Rieff,
want hij hangt een lamarckiaanse visiea aan op de overdracht van oerconflicten
zoals de rivaliteit met (en de moord op) de vader. Het Oedipus-complex is de
psychologische pendant van die onbewuste erfenis uit het verleden.

Door zijn prototypen op deze manier analogisch te gebruiken, ontwikkelt Freud
dus een historisch perspectief op de etiologie van geestesziekten. Dat komt tot
uitdrukking in zijn idee van ontwikkelingsmodellen, zoals het karakterologisch
ontwikkelingsmodel. Hetzelfde geldt voor zijn latere theorie over de
ontwikkelingsstadia van de cultuur. Ook hierin toont Freud zich volgens Rieff
sterk beïnvloed door de positivistische wetenschappen: ‘Freuds wet van erotische
ontwikkeling volgt de vertrouwde positivistische sequens, [namelijk] die van de
evolutie van de menselijke opvattingen over het heelal van een animistisch, via
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a Rieff citeert hier S. Freud, Totem and Taboo, The Complete Psychological Works of Sigmund
Freud, Standard Edition, London, Hogarth Press, 1953 -, XIII, p. 90.

een metafysisch of religieus, naar een wetenschappelijk [stadium].’ (46) Waar
echter de positivisten van het sociale naar het individuele hadden geredeneerd,
volgde Freud volgens Rieff precies de omgekeerde weg. Om dat aan te duiden
citeert Rieff Freud. In Freuds redenering van het individuele naar het sociale zou
‘de animistische fase (...) dan overeenkomen met narcisme, zowel chronologisch
gezien als inhoudelijk. De religieuze fase zou overeenkomen met de fase van
object-keuze waarvoor de binding van het kind aan zijn ouders kenmerkend is.
De wetenschappelijke fase tenslotte, zou precies een pendant zijn van het stadium
waarin het individu de volwassenheid heeft bereikt, het lustprincipe heeft
afgezworen, zichzelf heeft aangepast aan de werkelijkheid en zich tot de externe
wereld heeft gericht voor een object voor zijn verlangens.’ (47)a

Freud wordt vanwege zijn gebruik van prototypen vaak voor een pessimist
aangezien, omdat volgens Freud de kracht van het verleden zo sterk is dat ze
maar moeilijk te doorbreken is. Rieff wijst ook op dit vlak op de ambivalentie in
Freuds denken. Freuds pessimisme wordt volgens hem in evenwicht gehouden
door diens denken in termen van ontwikkeling: dat houdt altijd de mogelijkheid
in van het bereiken van een ‘hoger stadium’, dat in dit model ook betekent een
hogere graad van integratie van de antagonistische psychische energieën. We
moeten dan echter weer niet doorschieten naar de eenzijdige optimistische visie
van de neo-freudianen op menselijke mogelijkheden tot groei, vindt Rieff. Dit
vooruitgangsoptimisme wordt bij Freud altijd in evenwicht gehouden door een
besef van de mogelijkheid van regressie, voortkomend uit de ambivalentie van de
menselijke emoties. Freuds ontwikkelingsmodel kan dus niet zonder zijn
biologisch gefundeerd pessimisme over de dualiteit van de instincten. ‘Freuds
“instinctualisme” of “biologisme” is zijn manier om het meer fundamentele idee
uit te drukken van het menselijk gedrag als conflict, dat is opgeofferd door zijn
revisoren.’ (56)

Bij Freud is volgens Rieff het concept ‘conflict’ verbonden met zijn visie op
het moderne individu dat een in sociale en intrapsychische crisis verkeert. Je zou
kunnen zeggen dat Freud op die manier zijn etiologie van psychopathologische
symptomen relateert aan een cultuurhistorische ontwikkeling. Het concept
‘ambivalentie’ was volgens Rieff voor Freud echter wezenlijker, omdat het ook
een oplossing voor de neurotische conflicten van het moderne individu
impliceerde, namelijk: therapie. ‘De niet-tragische belofte in het freudianisme is
zijn curatieve gebruik van het ideaal van wetenschappelijke neutraliteit, zoals dat
belichaamd is in de ogenschijnlijk amorele kennis van het ego.’ (64)



66

a Zie Collected Papers, vol. 9, p. 244.
b Dat zijn de als derde respectievelijk vijfde beschreven aspecten van onze leessleutel.

3.4  De psychoanalyse als ‘crisispsychologie’

In deze paragraaf worden de hoofdstukken 3 tot en met 5 van The Mind
besproken. Op de chronologische lijn van de ontwikkeling van de freudiaanse
canon zitten we nu in de fase van de verdere ontwikkeling en verfijning van de
theorie en van de therapeutische techniek. Freud werkte in zijn geschriften uit
deze periode, van 1902 tot 1915, de belangrijkste hoofdthema’s uit die al
aanwezig waren in de publicaties uit de vorige fase: de theorie over het
onbewuste, de theorie over weerstand en verdringing en de juiste waardering van
het belang van sexualiteit en van het Oedipus-complex.a Freud gaf deze
hoofdthema’s een stevig algemeen theoretisch fundament in een aantal meta-
psychologische verhandelingen die hij in 1915 publiceerde. Rieff behandelt
Freuds theorievorming over deze basisconcepten uit de periode 1902-1915
zodanig dat al doorschemert hoe Freud in zijn sociaal-psychologische en
cultuurfilosofische beschouwingen van ná 1915 de interactie analyseert tussen
het individu en de sociale orde c.q. de cultuur. 

Tot nu toe zijn Freuds cultuurkritiek en de invloed van de psychoanalyse op de
Westerse cultuur weinig aan de orde geweest.b Dat gaat nu veranderen, want
Rieff weeft nu ook die elementen in zijn betoog in. Volgens hem weerspiegelt de
manier waarop Freud zich de interactie tussen het individu en de sociale orde
voorstelt diepgaande veranderingen in het denken over die orde en over de
manier waarop het individu zich ertoe verhoudt: ‘Psychologie is een manier
geworden om te vragen naar en om te gaan met nieuwe typen fundamentele
vragen, namelijk die van de Psychologische Mens. De tijd heeft wederom een
[mens]type voortgebracht dat zich bijzonder aanpaste om zijn tijd te verdragen.
Zijn belangstelling keerde zich naar binnen en dat vereiste een nieuw soort
discipline. De freudiaanse psychologie, met zijn ingenieuze interpretaties van
politiek, religie en cultuur in termen van het innerlijk leven van het individu en
van diens meest nabije ervaringen in het gezin, was precies wat er nodig was.’ (4-
5) De freudiaanse theorie weerspiegelt volgens Rieff de ‘introversie van de
interesse’ die de tijd typeert waarin Freud leefde.

3.4.1  De relatie tussen Freuds cultuurkritiek 
en zijn meta-psychologie

Het derde hoofdstuk van The Mind is getiteld ‘The hidden self’. Het is
kenmerkend voor de moderne wetenschap [science] stelt Rieff, dat de natuur, het
object van kennis, wordt beschouwd als teruggetrokken en radicaal anders van
aard dan de wijze waarop wij het ervaren. In Rieffs uiteenzettingen over Freuds
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a Het Ich, Es en Über-ich zijn de termen uit wat wordt genoemd ‘Freuds tweede topografie’. Deze
topografie komt voor het eerst voor in Das Ich und das Es (1923). In de oudere ‘eerste
topografie’ wordt de menselijke geest voorgesteld als een samenstel van een bewust en van een
onbewust functionerend deel, die in een complexe wisselwerking met elkaar staan. Al deze
topografische termen hebben een metaforisch karakter. Het zijn voorstellingen van aspecten van
de menselijke geest die als verschijnsel niet direct empirisch toegankelijk is. Freud gebruikte de
topografische termen dus als hermeneutische concepten, waarmee hij door middel van
psychoanalytische interpretatie betekenis toekende aan bepaalde fenomenen. Die betekenis
verwees volgens Freud naar de niet empirisch toegankelijke dimensie. Freud is de eerste
topografie blijven gebruiken naast de tweede topografie, waarbij er wel veranderingen in de
betekenis van ‘bewust’ en ‘onbewust’ optraden. Rieff gebruikt in deze hoofdstukken van The
Mind concepten uit de twee topografieën naast elkaar. Hij verantwoordt dit in een voetnoot (zie p.
95n). Een zeer helder artikel waarin Rieff uitvoerig ingaat op de verhouding tussen de twee
topografische schema’s is: ‘Freudian Ethics and the Idea of Reason’, Ethics 67, no. 3, part 1
(April 1957), pp. 169-183.
b Het Über-ich was niet alleen een aanduiding van de psychische representant van de moraal van
de externe leefwereld die het individu in zich heeft opgenomen. Freud onderscheidde ook ‘in het
onbewuste ingebouwde krachten’ die de instinctbevrediging inperkten, zoals is beschreven in de
vorige paragraaf. Ook dat is een aspect van de werking van het Über-ich.

basisconcepten in de vorige paragraaf bleek hoe dat conceptueel vorm kreeg in de
psychoanalytische theorie: de emoties/verlangens zijn empirisch niet direct
toegankelijk, met andere woorden het driftleven/het Es is onbewust. Voor Freud
krijgt de menselijke identiteit en rationaliteit gestalte vanuit het onbewuste en
wordt daardoor ook gestuurd. De invloed van het onbewuste op ons bewustzijn is
niet direct, maar loopt via een interactie met antagonistische krachten waarin het
wezen van de onbewuste impulsen vervormd wordt. Freud beschouwt dromen,
kunst en neurotische symptomen als compromis-formaties van deze strijd tussen
het Es en het Über-ich.a

Deze psychologische stellingname had volgens Rieff grote invloed op Freuds
opvattingen over de relatie tussen het individu en de cultuur. Om die opvatting te
beschrijven, zet Rieff een paar belangrijke meta-psychologische vooronder-
stellingen van Freud op een rij: de oorzaak van psychopathologie lag volgens
Freud in een conflict tussen het Es en het Über-ich. Het Es had Freud
gepostuleerd als een onveranderlijke entiteit. Wil je iets proberen te doen aan
psychopathologische klachten dan moet je proberen om te sleutelen aan de
invloed van het Über-ich. De bevrediging van driftmatige impulsen kan dan
directer plaatsvinden en hoeft niet te gebeuren via de omweg van neurotische
symptomen die van de patiënt een onnodig hoge tol eisen. 

Deze opvatting van Freud impliceert volgens Rieff een standpunt over de
geschiedenis van de Westerse cultuur en de fase waarin die zich in Freuds tijd
bevond. Het Über-ich is bij Freud in belangrijke mate de psychologische
representant van ‘obsolete morele normen en waarden’ van een cultuur die zijn
vitaliteit aan het verliezen was.b Dat kwam volgens Freud het duidelijkst tot
uitdrukking op het terrein van de sexualiteit, stelt Rieff. De sexuele normen en
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a Rieff noemt dit ‘het aanleren van de analytische attitude’.
b H. Marcuse, Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud, New York, Vintage
Books, 1961 (1955), p. 5.

waarden verloren steeds meer hun invloed op het gedrag. Enerzijds wil de
neurotische patiënt de sterker wordende lokroep volgen van het meer bevredigen
van zijn instinctieve verlangens. Anderzijds staat hij nog steeds sterk onder
invloed van zijn Über-ich dat hem, door middel van schuldgevoelens die op de
verouderde moraal zijn gebaseerd, probeert te dwingen af te zien van die
bevrediging. In deze strijd ontstaan de neurotische symptomen. 

Het Über-ich verliest dus, algemeen gesteld, zijn dwingende kracht en dat is
een symptoom van de crisis waarin autoriteit zich bevindt. Er waren volgens
Freud nog geen nieuwe morele dynamieken in zicht in de Westerse cultuur die de
culturele (en morele) taak van het christendom konden overnemen, stelt Rieff.
Het enige alternatief was dus om een soort ‘crisispsychologie’ te ontwerpen
waarin de patiënt zoveel mogelijk wordt geleerd om het Ich de sturende functie te
laten overnemen van het Über-ich. Daartoe moest de neuroticus zelf inzicht
winnen in de psychodynamiek van zijn klachten.a Dit is in het kort de meta-
psychologische basis van Freuds cultuurkritiek. Met deze houding jegens de
cultuur past Freud volgens Rieff in een traditie die begon bij Montaigne: ‘Met
Montaigne begint het moderne wantrouwen jegens de beschaving. In Freud vond
dat wantrouwen zijn theoreticus. (...) Freuds wetenschap completeert Montaignes
humanisme. Ze zet de strategische terugtocht voort van wijze mensen vanuit een
beschaving van publieke autoriteit naar een beschaafde inspectie van het
persoonlijk leven.’ (66)

Voor die inspectie van het persoonlijke leven, te beginnen met dat van zichzelf,
ontwierp Freud zijn psychoanalytische therapeutische techniek, stelt Rieff. In het
derde hoofdstuk van The Mind evalueert hij de belangrijkste onderdelen daarvan:
de techniek van de vrije associatie, de overdracht in de relatie analyticus-patiënt,
het Oedipus-complex, elementen uit de libido-theorie (kinderlijke sexualiteit,
object-theorie), het concept ‘weerstand’ en de interpretatie van de ‘taal van de
symptomen’ met behulp van zijn droomtheorie. Daarvan zullen we in de loop van
deze paragraaf veel voorbeelden zien. 

De polemiek met de revisoren, en hun revisies van deze concepten, is in dit
hoofdstuk van The Mind impliciet. Dat blijkt uit Rieffs stelling dat, om een
reductionistische interpretatie van Freuds theorie te voorkomen, de evaluatie van
die theorie moet gebeuren vanuit de freudiaanse theorie zélf. Hij is het op dit
punt eens met Marcuse die in zijn kritiek op de sociologiserende revisie van de
neo-freudianen stelt ‘dat Freuds theorie exact in zijn substantie sociologisch is.’b

Volgens Marcuse bevat ‘het onhistorische karakter van de freudiaanse concepten
(...) de elementen van de tegenpool ervan. De substantie van deze historische
elementen moet niet worden herwonnen door er sociologische factoren aan toe te
voegen (zoals de "culturele" neo-freudiaanse scholen doen), maar door de inhoud
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a Ibidem, p. 32.
b In het volgende hoofdstuk vergelijk ik Rieffs interpretaties van het werk van Freud nog
uitvoeriger met die van Marcuse.

ervan zich te laten ontvouwen.’a Rieff analyseert echter, als criticus van de
counter culture, de ‘historische substantie’ van de freudiaanse theorie op geheel
andere wijze dan Marcuse die juist met behulp van Freuds filosofie een
theoretische legitimering van de counter culture ontwerpt.b

Rieff laat Freuds concepten hun eigen inhoud ontvouwen. Hij doet dat onder
andere door ze in de context van de geschiedenis van de Westerse filosofie te
plaatsen. Freuds regels van een procedurele kalmte in zijn techniek van vrije
associatie bijvoorbeeld, komen voort uit een opvatting over een spanning tussen
rede en spontaniteit. Rieff vergelijkt de manier waarop Freud deze spanning
opvat met vergelijkbare noties van Kant, Schiller en Diderot. Spontaniteit wordt
volgens Rieff door hen als een voorwaarde voor artistieke creativiteit beschouwd.
Parallel daaraan vergeleek Freud volgens Rieff de regel van mentale ontspanning
die nodig was voor psychotherapeutische behandeling expliciet met de essentiële
voorwaarde voor poëtische creatie. (88) Daarbij moeten we bedenken dat psych-
oanalyse een zeer ‘talige’ bezigheid is. Alleen zo kon het onbewuste met zijn
eigen irrationele logica in de analytische behandeling aan het woord komen.
Rieff vat dit aspect van Freuds methodiek als volgt samen: ‘Aldus werd de
esthetische attitude van de achttiende eeuw gerationaliseerd tot de
psychologische attitude van de twintigste.’ (89)

3.4.2   Freuds cultuurkritiek: de freudiaanse hermeneutiek
 ‘treedt buiten zijn oevers’

In het vierde hoofdstuk van The Mind getiteld ‘The tactics of interpretation’
analyseert Rieff de psychoanalyse als methode van het toekennen van betekenis.
Freud benadrukte dat het onbewuste zijn eigen wetten heeft en dat in principe elk
produkt van de menselijke geest betekenisvol is, ook de symptomen van een
geestesziekte. (102) De stelling dat het onbewuste zijn eigen wetten heeft, is een
polemische stelling. Ze veronderstelt namelijk Freuds opvatting dat geen enkele
psychologische methode tot dan toe in staat was geweest om adequaat te
onderzoeken wat de invloed is van het onbewuste op ons leven. Alleen de
psychoanalyse was volgens Freud met zijn methodiek goed toegerust om een
‘wetenschap van het onbewuste’ te ontwikkelen. Wanneer we dat combineren
met het uitgangspunt dat geen enkel psychisch produkt zonder betekenis is, is
daarmee een immens onderzoeksterrein voor de psychoanalyse aangeduid. De
psychoanalyse kan meer dan alleen de betekenis achterhalen van
psychopathologische symptomen. Ze kan ook de betekenis van andere psychische
fenomenen, van historische personen en verschijnselen en van culturele
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a Zoals wanneer men bijvoorbeeld de term ‘het groene laken’ gebruikt om het biljart aan te
duiden. 
b ‘De polariteit in de religie tussen het manifeste letterlijke [substraat] en het latente ethische
[substraat] is precies het omgekeerde van de freudiaanse polariteit. Wat wordt verborgen door de
religieuze tekst is ‘hoog’ (of op z’n minst ‘hoger’), terwijl wat verborgen wordt door het
psychische symptoom - zelfs een normaal symptoom zoals de droom - ‘laag’ is.’ (109)

artefacten analyseren, omdat dat allemaal op één of andere wijze voortbrengsels
zijn van de menselijke geest. In dit proces waarin de menselijk geest zich in
verschillende vormen uitdrukt, is volgens Freud altijd het onbewuste werkzaam
geweest en daarom is de psychoanalytische methode bij uitstek geschikt om al
deze verschijnselen te interpreteren. Uit die interpretaties blijkt, zoals Rieff al
had betoogd in hoofdstuk 1 van The Mind, dat Freud concepten uit verschillende
wetenschapstradities vermengt met behulp van de analogische methode die ook in
de premoderne theorie werd gebruikt. Zijn psychologiserende en thematische
aanpak heeft echter ook reductionistische eenzijdigheden.

We laten nu twee voorbeelden van dergelijk thematisch reductionisme de revue
passeren. Het eerste is Rieffs analyse van Freuds gebruik van de synecdoche, dat
wil zeggen het benoemen van het geheel door een deel van het geheel.a Dat
gebruik komt volgens Rieff het beste tot uitdrukking in zijn model van
karakterologische ontwikkeling. Freud beweert dat de sexuele ervaring een
voorafspiegeling is van het latere volwassen karakter. Dat geldt volgens hem niet
alleen voor de neuroticus, maar voor ons allemaal. ‘Het doorgronden van het
normale karakter via het neurotische karakter, van gezondheid door ziekte, is als
redefiguur inderdaad heer en meester.’ (45) Rieff noemt een aantal onderdelen
van die prefiguratieve infantiele sexuele ervaring: 1) Het eerste sexuele object, de
ouder, is het model voor latere liefdeservaringen; 2) de infantiele sexuele
gewaarwording is het prototype van de latere esthetische gewaarwording en 3) de
infantiele sexuele nieuwsgierigheid is het model voor latere intellectuele arbeid.
Deze optiek bood vele nieuwe rijke perspectieven op de ontwikkeling van de
menselijke psyche, maar ‘beweren dat intellectuele impulsen afstammen van
kinderlijke nieuwsgierigheid trekt de autonomie van de rede in twijfel’, vindt
Rieff. (47) ‘Hoewel een eik voortkomt uit een eikel, kan niet worden beweerd dat
de volwassen eik nog steeds wezenlijk ‘eikelig’ is’, is zijn kritiek. (49) Freud
ontkwam niet aan de ‘genetic fallacy’ die de complexiteit van een object of
verschijnsel tot zijn oorsprong reduceert.

Het tweede voorbeeld betreft een vergelijking van Freuds hermeneutiek met de
religieuze hermeneutiek. We hebben geen directe toegang tot de emoties zelf, ze
moeten in een verwoording of representatie weergegeven worden. Deze
verwoordingen/representaties analyseert Freud op een wijze die volgens Rieff de
religieuze hermeneutiek parodieert. Freud ontdekt bij zijn interpretaties
uiteindelijk alleen (in morele zin) ‘lage’ verborgen motieven, de religieuze
hermeneutiek alleen ‘hoge’.b Deze eenzijdigheid van Freud werd gereviseerd
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a Rieff noemt expliciet het werk van Erich Fromm, zie The Mind, pp. 109-110.

door de neo-freudianen.a Rieff stemt gedeeltelijk in met die revisies. Diezelfde
neo-freudianen echter kende het individu een ingeboren moraliteit toe, waarvan
Freud dacht dat die aan de cultuur behoorde. Volgens Rieff lijkt Freud dichter bij
de waarheid te zitten. 

3.4.3  Liefde, sexualiteit en het Oedipus-complex

Freud over liefde en sexualiteit
Rieff begint het vijfde hoofdstuk van The Mind, over Freuds theorie over
sexualiteit, met één van de hoofdthema’s in zijn Freud-exegese: de koppeling die
Freud legt tussen onderzoek naar de oorzaken van neuroses en een
cultuurkritische reflectie. Rieff laat zien hoe sexualiteit een ‘retorisch wapen’
was van de cultuurkritiek van Freud. In de alinea waarmee het hoofdstuk opent,
verwoordt hij dit als volgt: ‘Wanneer sexualiteit wordt gesommeerd om te
getuigen tegen futiele vroomheden is de toon van de verwijten nooit koel en
onverschillig. De klucht is één wapen tegen de high culture. (...) Ironie is het
andere gebruikelijke wapen. Maar ironie neemt maar al te gemakkelijk weer de
gedaante aan van een nieuwe ernst. De Sade laat dit zien, Lawrence ook, evenals,
op beperkte schaal, Freud. Voor de laatstgenoemde was het belang van sexualiteit
niet in het minst retorisch, als een ‘vernedering van de hoogste bezittingen van de
beschaving’.’ (148)

Freud bekritiseerde veel bestaande theorieën over de rol van sexualiteit in
psychische fenomenen, stelt Rieff, omdat in die bestaande theorieën volgens hem
niet scherp genoeg naar voren komt wat de relatie is tussen cultuur en sexualiteit.
Hij kwam daarbij volgens Rieff uit op het standpunt dat ‘de misvattingen over
sexualiteit geen intellectuele dwalingen [zijn], noch een toevallige onwetendheid,
maar één van de wijzen waarop de cultuur samenzweert om ‘de mentale energie
die het nodig heeft te verkrijgen door ze te onttrekken aan de sexualiteit’.’ (149)
Freud beoogde opheldering van dit onbegrip en ontwikkelde in zijn ‘vroege
periode’ daarom een complexe libido-theorie. De Drei Abhandlungen zur
Sexualtheorie (1905) zijn hierin volgens Rieff een mijlpaal. De kwantificeringen
die Freud in dit werk gebruikt, behelzen volgens Rieff een veelomvattende
ethische metafoor. Ten eerste maakt de kwantificerende, objectiverende taal het
hele terrein van de betekenis van intimiteit in de menselijke relaties toegankelijk
voor kritisch onderzoek. Rieff interpreteert dit als een instrument dat retorische
doelen diende: sexualiteit moest ontdaan worden van de taboes die erop rustten.
Door die taboes werd het niet als een object van wetenschappelijk onderzoek
beschouwd, maar als een onderwerp waarover alleen in (toen gangbare) morele
termen kon worden gedacht en gesproken. Freud wilde deze gangbare benadering
openbreken, om sexualiteit wél geaccepteerd te krijgen als object van weten-
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schappelijk onderzoek. Daarmee moest het, ten tweede, mogelijk worden om
kritiek te leveren op de manier waarop de cultuur een neurotiserend korset
oplegde dat zijn meest representatieve uitdrukking vond in de sexuele moraal.
Freuds libido-theorie is volgens Rieff (ook) een ‘manier om punten te scoren
tegen de verdringende orde [repressive order].’ (150)

Om de ingenieuze listen van de cultuur bloot te leggen waarmee ze aan de
sexualiteit mentale energie ontfutselt, ontwierp Freud een paradigma waarin hij
in de kenmerken van de sexualiteit alle variëteiten van de menselijke emoties
concentreerde, stelt Rieff: ‘Sympathie en binding, respect en minachting,
ouderlijke liefde en vijandigheid, lichamelijke overwinningen en symbolische
nederlagen, esthetische genoegens en een interesse in het afzichtelijke - dit alles
wordt samengevoegd in deze verenigende bron.’ (152) Freud bedoelde met ‘sex’
volgens Rieff duidelijk méér dan alleen ‘het genitale’: ‘Freud gebruikte de term
‘sexueel’ ook daar waar het accurater was geweest om de term ‘erotisch’ te
gebruiken.’ (151) Juist hier blijkt dan dat Freuds theorie over sexualiteit een
retorisch wapen is: Freud wilde ‘flauwhartigheid’ vermijden en stond erop het
woord ‘sex’ te gebruiken. Rieff noemt dat ‘de shock-therapie van eerlijkheid.’
(151) Freud gebruikte dus de term ‘sex’ zowel in de hierboven beschreven brede
betekenis, als ‘het secundaire maaswerk van de beschaafde sublimaties’ (152),
als in de beperkte betekenis van ‘sexuele handelingen’. Dit wisselen tussen
verschillende betekenissen van dezelfde term is geen onnauwkeurigheid, of een
louter retorisch wapen, maar is een ‘vitale dubbelzinnigheid in het freudiaanse
betoog (...) die nauwelijks geëlimineerd kan worden omdat daarmee ook enkele
van Freuds fundamentele constructies zouden verdwijnen, zoals de rol van
sexuele relaties als paradigma voor sociale relaties.’ (152) Op dat punt kom ik zo
dadelijk terug, wanneer het Oedipus-complex aan de orde komt. We moeten eerst
nog exacter bekijken welke definities Rieff gebruikt in zijn analyse van Freuds
theorie over ‘sexualiteit’.

Rieff gebruikt de overkoepelende term ‘liefde’ om helderheid te verschaffen in
de verwarring die Freud opzettelijk zaait met zijn terminologie: ‘Deze dualiteiten
in de houding jegens het sexuele beschrijven Freuds centrale inzicht in de
dualiteit van de liefde.’ (158) Hoe ziet dan die ‘dualiteit van de liefde’ eruit die
volgens Rieff van cruciaal belang is voor Freuds theorie over de sexualiteit?
Freud onderscheidde volgens Rieff in de liefde twee componenten: enerzijds
gevoelens van respect en affectie, die hij ‘primaire sexualiteit’ noemde, en
anderzijds de sensualiteit in zijn beperkte betekenis; de ‘secundaire sexualiteit’.
Cruciaal is dat Freud deze beide vormen van liefde dus om polemische redenen
‘sexualiteit’ bleef noemen. Het was, theoretisch gezien, adequater geweest om
die eerstgenoemde component geen ‘primaire sexualiteit’, maar ‘primaire liefde’
te noemen. Die eerstgenoemde component is volgens Rieff geen sublimatie van
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a Rieff geeft aan dat Freud dat op sommige plaatsen in zijn teksten wel veronderstelt, maar
benadrukt wederom diens ambivalentie op dit punt en doordenkt hier het andere spoor uit Freuds
denken, waarin dus de oorsprong van affectie anders wordt herleidt.
b Rieff gaat in The Mind niet uitvoerig in op het verschil tussen vroegere constructen van het
erotische bij Freud en diens latere idee van ‘Eros’ als de grote tegenstander van de ‘Thanatos’.
Hij wijst op de grote theoretische problemen bij het vergelijken van de conceptualiseringen van
het erotische uit de verschillende periodes van Freuds leven. (Zie The Mind, p. 30n.) Wanneer in
The Mind de latere conceptualiseringen aan de orde komen, wijst Rieff met name op het (nog
altijd) duale karakter van Freuds instinct-theorie, omdat dat volgens hem het belangrijkst is met

(wordt vervolgd...)

de laatstgenoemde.a Affectie stamt af van het gevoel van dankbaarheid van het
kind voor zijn totaal-beschermende ouders. Daardoor is affectie de primaire vorm
van liefde, stelt Rieff, die voorafgaat aan sensuele gevoelens. Gedurende de
mentale ontwikkeling moet het kind leren de sensuele gevoelens die zich in hem
ontwikkelen, te richten op andere objecten dan de ouders. Die ontwikkeling volgt
echter het spoor van objectkeuzes zoals zich dat al had ontwikkeld: ‘(...) het
dilemma van ons gevoelsleven, [namelijk] onze neiging om ons te fixeren op de
eerste relatie tot autoriteit, wordt bepaald door het gegeven dat in onze kindertijd
model-autoriteiten onze sexuele belangstelling monopoliseren. (...) Het hele
verhaal van de liefde draait om de vraag in welke mate sensualiteit kan worden
doordrongen van tederheid.’ (158-159)

Freud riep Plato en Paulus als getuigen aan om zijn theorie over ‘sexualiteit’
meer salonfähig te maken. Volgens Rieff is dit theoretisch gezien erg interessant,
omdat juist daar blijkt wat specifieke kenmerken zijn van Freuds conceptua-
lisering van de eros, die op cruciale punten afwijkt van die van Plato en Paulus.
Wat Plato betreft beweerde Freud dat zijn definitie van sexualiteit exact
overeenkwam met Plato’s theorie over de eros, maar volgens Rieff vergist Freud
zich daar. Weliswaar geldt voor beiden dat de ‘sublieme liefde’, vriendschap en
sociale eenheid allen transformaties zijn van een oorspronkelijke sexuele bron.
Het verschil zit volgens Rieff echter in het volgende: Plato onderscheidde een
‘hogere’ liefde (dat wil zeggen, een binding aan ‘hogere objecten’) en een
‘lagere’ liefde. Freud beschreef liefdevolle binding aan objecten in termen van
zijn libido-theorie. Freuds libido-concept is echter dualistisch: liefde kon zich
wel in platoonse zin binden aan ‘hogere objecten’, maar behield volgens hem
altijd iets van het oorspronkelijke instinctieve (‘lage’) karakter, waardoor altijd
weer een regressie mogelijk was. Geen enkele liefde, ook niet de zogenaamde
hogere liefde, is vrij van trekken van de zogenaamde lagere liefde. Daaruit
concludeert Rieff het volgende: ‘Aldus was zijn vroegste, dualistische constructie
van de eros bedoeld om dat wat werkelijk sexueel is te scheiden van de
gesublimeerde versies ervan, namelijk die versies waarin de cultuur de sexuele
energie temt en ombuigt naar haar eigen doelen. Natuurlijk kan de sexualiteit
worden gebonden aan de meest nobele doelen. (...) [maar] volgens Freud blijft
sexualiteit ook gebonden aan haar oorspronkelijke instinctieve karakter.’ (153)b
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b(...vervolg)
het oog op Freuds conceptualisering van cultuur.
a Zie The Mind, p. 158. Rieff noemt geen namen van auteurs.

Ook wat Paulus betreft, beweerde Freud dat zijn eigen brede definitie van
sexualiteit, de idee dus dat de eros een grote rol speelt in veel aspecten van ons
leven, ook bij Paulus terug te vinden is (in het beroemde dertiende hoofdstuk uit
de eerste brief aan de Korinthiërs). Rieff is het weer niet met Freud eens, omdat
Paulus volgens hem niet voor niets de term ‘agape’ in plaats van ‘eroos’
gebruikt. Bij Paulus is de liefde namelijk een gevoel dat ‘het zelf’ beperkt tot een
respectvolle relatie tot ‘het niet-zelf’; ‘(...) ze projecteert een uitstraling van
spontane en onbaatzuchtige eerbied voor anderen die de freudiaanse verbinding
tussen liefde en de verheerlijking van het zelf uitsluit.’ (152) Dit impliceert ook
een verschil in opvatting over de relatie tussen eros en autoriteit. Dat heeft Rieff
verstopt in de ironische omkering van de betekenis van de term ‘projectie’ in het
bovenstaande citaat. In de psychoanalytische theorie, beschouwd vanuit de optiek
van Freuds geneticisme, is ‘projectie’ volgens Rieff eigenlijk ‘herhaling’. Met
andere woorden: ‘Freud voerde liefde terug [curs. TZ] tot het feit van de
ouderlijke overheersing. Macht is de vader van de liefde en in liefde volgt men
het ouderlijke voorbeeld van macht, in een relatie die een superieur en een
ondergeschikte moet insluiten.’ (153) In de christelijke traditie rondom het begrip
‘agape’ zit daarentegen volgens Rieff een andere notie verwerkt die geen
herhaling is: ‘De christelijke theologie wijst de liefde voorwaarts [curs. TZ], naar
het eeuwig aanwezige voorbeeld van Jezus die het model van de goddelijke liefde
onderwees, in een reeks unieke demonstraties.’ (153)

Rieff komt via deze analyses uit bij de conclusie dat de dubbelzinnigheden in
Freuds libido-theorie verwijzen naar een belangrijk theoretisch punt: zowel de
liefde (eros) als de sexualiteit zijn bij Freud wezenlijk duale constructen. We
kunnen nu verder gaan bekijken wat dat volgens Rieff betekent voor de
interpretatie van Freuds idee van de sexuele relatie als paradigma voor sociale
relaties.

De dualiteit van liefde en sexualiteit: het Oedipus-complex
Met zijn theorie over sexualiteit wilde Freud volgens Rieff verhelderen hoe de
cultuur op ingenieuze manieren aan de sexualiteit de energie ontfutselt die ze
voor zichzelf nodig heeft. Freud had daar wel een naam voor, ‘sublimatie’, maar
heeft over die problematiek nooit systematisch een theorie uitgewerkt. In de
Freud-receptie is sublimatie dan ook onderwerp van veel discussie. Rieff geeft in
The Mind kritiek op de manier waarop Freuds concept ‘sublimatie’ is
gereviseerd.a Een centraal thema voor de theorie over sublimatie is de manier
waarop de verhouding tussen eros (als expressie van individuele, instinctieve
verlangens) en autoriteit (als inperking van dat verlangen onder invloed van
culturele voorschriften) wordt gedacht. Rieff poneert de polemische stelling dat
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a Denk bij de term ‘sublimatie’ dan aan vormen van ‘liefde’ zoals ‘sublieme liefde’, vriendschap
en sociale bindingen.
b Hier refereert Rieff aan het gebruik van de term ‘sexualiteit’ zoals wij die gewend zijn.
Sexualiteit is dan het ‘produkt’ van de liefde in brede zin waarin de twee ‘erotische strengen’ op
een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn geraakt.
c Rieff is op dit punt niet expliciet. Het voorgaande impliceert dat hij bedoelt dat door deze
constellatie stabiele en humane relaties mogelijk zijn die de basis vormen van de beschaving.
Meta-psychologisch gezien denkt Rieff op dit punt in de redenering de relatie cultuur-sexualiteit
dus in elk geval niet vanuit een economisch perspectief, zoals de heersende Freud-receptie dat

(wordt vervolgd...)

ín Freuds libido-theorie, waarin deze verhouding van eros en autoriteit wordt
gethematiseerd, een wezenlijker probleem verscholen zit dan het lot van de
instincten en van hun eventuele sublimaties: ‘Autoriteit is Freuds meest
fundamentele probleem (...)’. (168)

We kwamen deze idee al tegen in het hierboven geciteerde gedeelte over ‘het
dilemma van ons gevoelsleven’, dat draait om de vraag in welke mate sensualiteit
kan worden doordrongen van tederheid. Rieff beschrijft hoe volgens Freuds
theorie een dergelijke ‘normale sexualiteit’, ofte wel een ‘normaal liefdesleven’
leidt tot ‘normale (dat wil zeggen; niet neurotiserende) relaties’. Wanneer het lukt
om gedurende de ontwikkeling nieuwe sexuele objecten te vinden die de affectie
weten aan te trekken die aan vroegere objecten, de ‘autoriteits-figuren’, gebonden
was, is de kans op humane en stabiele relaties het grootst. Zo niet, dan ligt de
neurose op de loer. De beschaving is volgens Freud gebaseerd op dergelijke
humane en stabiele relaties. Dat vooronderstelt dus een sexualiteit waarin
sensualiteit is vermengd met affectie. Hier is dus volgens Rieff niet de polariteit
sublimatiea-sexualiteit de meest wezenlijke in Freuds denken. Dat volgt uit het
voorgaande: affectie is volgens Rieff de primaire vorm van liefde, die voorafgaat
aan sensuele gevoelens en is dus geen sublimatie van de secundaire, sensuele
vorm van sexualiteit. Deze primaire vorm ontstaat in autoriteits-relaties. Een
wezenlijker polariteit is derhalve die tussen sexualiteit (in brede zin, ofte wel
liefde) en autoriteit. Dat formuleert Rieff zo: ‘Van ‘nature’ (dat wil zeggen,
oorspronkelijk) is liefde autoritair. Sexualiteitb is, net zoals vrijheid, een latere
verworvenheid die altijd wordt bedreigd door het gevaar dat ze wordt
overweldigd door onze neigingen tot onderworpenheid en overheersing.’ (159) 

Een cruciaal moment in dat proces van ‘verwerving van de sexualiteit’ is in
Freuds theorie het Oedipus-complex, het kerncomplex bij alle neurotische
problemen. Daar blijkt volgens Rieff in detail wat Freuds idee van de dualiteit
van de liefde betekent. De componenten van het Oedipus-complex zijn: 1) de
sensuele stroming (incestueuze liefde voor de moeder), die wordt tegengewerkt
door 2) de relatie tot de vaderlijke autoriteit. De achting voor die autoriteit is
bepalend voor elke succesvolle oplossing van het Oedipus-complex. Zo wordt de
sensuele stroming van het kind geremd door een dergelijke achting en wordt het
aldus een voorwaarde voor cultuur.c Dit is volgens Rieff ook een adequaat
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c(...vervolg)
volgens hem wél doet. Hij verwijst naar de visie die zich een plaats heeft verworven in de
psychoanalytische canon dat de vermenging van deze twee componenten van het Oedipus-
complex ‘de moeilijke taak met zich meebrengt van sublimatie die de cultuur oplegt aan de
weerspannige sexualiteit.’ (159) Volgens Rieff is dat een versimpeling van Freuds visie, die
voorbij gaat aan Freuds visie op de innerlijke verdeeldheid van de sexualiteit zelf, waardoor er
ook al remmende factoren ingebouwd zijn in de sexuele verlangens. Elders in The Mind geeft
Rieff een korte definitie van wat Freud volgens hem onder sublimatie verstond, namelijk ‘de
succesvolle aanpassing van een bepaald instinct - sexueel of agressief - aan het onderdrukken-
de/verdringende sociale proces.’ (32) Op de moeilijke materie van Rieffs visie op het belang van
het concept ‘sublimatie’ voor een cultuurtheorie kom ik terug in latere hoofdstukken, met name
hoofdstuk 6. Voorlopig is het voldoende te constateren dat Rieff benadrukt dat freudiaans
geïnspireerde cultuurtheorie moet uitgaan van de polariteit sexualiteit-autoriteit (die de sexualiteit
innerlijk verdeelt en remt) en niet van de te eenvoudige polariteit sexualiteit-sublimatie.

Een kritische evaluatie van Rieffs interpretatie van Freuds instinct-theorie als een theorie over
de ‘dualiteit van de instincten’ is te vinden in: J. Abramson, Liberation and its Limits: The Moral
and Political Thought of Freud, Boston, Beacon Press, 1984, pp. 21-24. Abramsons kritiek heeft
echter een smalle basis. Hij bespreekt alleen The Mind en stelt dat Rieff te weinig oog heeft voor
Freuds theorie over identificatie en narcisme en dat daardoor zijn interpretatie van Freuds
instinct-theorie niet coherent is. In Rieffs theorie over het karakter-ideaal, die inderdaad pas na
The Mind wordt uitgebouwd, speelt Freuds theorie over identificatie wel degelijk een belangrijke
rol. Ook interessant met het oog op Rieffs interpretatie van Freuds instinct-theorie is : D.
Browning, ‘Philip Rieff: Psychological Man and the Penultimate Ethic of the Abundant Life’,
Generative Man: Psychoanalytic Perspectives, Philadelphia, The Westminster Press, 1973, pp.
32-59. Browning kent zowel The Mind als The Triumph, wat zijn evaluatie van Rieffs theorie
gedegener maakt dan die van Abramson. Uiteindelijk raakt ook die evaluatie niet aan de kern van
Rieffs interpretatie van Freuds instinct-theorie omdat Browning te weinig oog heeft voor het
cultuurtheoretische karakter van die interpretatie. Mede daardoor komt Browning tot de foutieve
stelling dat Rieff ‘duidelijk dol is op de Psychologische Mens zoals die zich zou kunnen
ontwikkelen’ in de Westerse cultuur. (p. 55)

antwoord op Malinowski’s kritiek. Die beweerde dat wat Freud ‘natuurlijk’
noemde (zoals het Oedipus-complex) slechts een bijprodukt was van het proces
waarin de cultuur ontstaat. ‘Freuds subtielere punt is dat in de ‘natuur’ de twee
essentiële elementen van cultuur al bestaan. Het Oedipus-complex, dat de
spanning uitdrukt tussen sexuele gelding en onderwerping aan de ouders, is geen
pre-culturele formatie maar draagt de dualistische vorm van cultuur in zich. Dit
erotische dualisme verklaart de karakteristieke spanning tussen orde en rebelsheid
die in elke cultuur aanwezig is.’ (160) 

Overdracht en een nieuwe vorm van autoriteit
Een volgend aspect van de psychoanalyse dat volgens Rieff van wezenlijk belang
is voor een cultuurtheorie is de therapeutische beïnvloeding van de reactie van de
patiënt op autoriteit. Freud stelde zich dat als volgt voor: de manier waarop de
mens de twee strengen van de sexualiteit leert verbinden, is volgens hem
prefiguratief ofte wel prototypisch voor latere sociale relaties. Met zijn libido-
theorie beoogde hij dit ontwikkelingsproces in kaart te brengen en mogelijke
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a Rieff onderscheidt volgens de scheidslijnen van nationale tradities twee typen misogynie: de
Frans-Britse en de Duits-Russische. Freud behoort volgens hem tot de laatstgenoemde traditie.
Volgens die traditie vertegenwoordigen vrouwen de zinnelijke gevoelens in de strijd tussen cultuur
en sexualiteit. Vrouwen drukken uit wat oorspronkelijk (primal) en statisch is, in tegenstelling tot
de mannelijke dynamiek: ‘Omdat symbolen van (ontwikkelings)stoornis c.q. remming vrouwelijk

(wordt vervolgd...)

punten van ontsporing aan te geven (‘etiologie van psychopathologie’), met al
hun schadelijke gevolgen voor de patiënt en zijn sociale relaties. Freud gebruikte
de overdracht als therapeutisch instrument om het oude prototype dat tot
psychopathologische klachten leidt, te vervangen door een nieuw prototype
waarin de patiënt leert zijn libido anders te gebruiken. De afbraak van het oude
en de creatie van een nieuw prototype gebeurt idealiter in de overdrachtsrelatie.
Volgens Rieff ontstaat met deze ingreep een wezenlijk nieuwe relatie tot
autoriteit. De invloed van de eerste autoriteitsfiguren, middels de verdrongen
oplossing van het Oedipus-complex, wordt zoveel mogelijk ongedaan gemaakt.
Als dat lukt is de invloed van autoriteit meer onder bewuste controle van het de
patiënt gekomen. Dit is een voorbeeld van het therapeutisch streven naar
vergroting van het eigen vermogen van de neurotische patiënt om beslissingen te
nemen. 

Vanuit cultuurfilosofisch perspectief gezien is er een significant verschil tussen
de werking van autoriteit vóór en ná een psychoanalytische therapie, stelt Rieff.
In het eerste geval wordt de ontplooiing van de libido gestuurd door onbewuste
arrangementen. De inhoud van die arrangementen wordt bepaald door de cultuur
waarin het individu leeft. Zo komt de cultuur op voor haar eigen belangen én zijn
humane en stabiele menselijke relaties gegarandeerd. In de therapeutische streng
van Freuds denken echter, worden de belangen van de cultuur ondergeschikt
gemaakt aan de menselijke belangen. Autoriteit wordt omgevormd tot een
persoonlijk instrument dat bewust gehanteerd kan worden. Wezenlijk voor Rieffs
Freud-exegese Freud is dat Freud een ambivalente cultuurcriticus is. Freud was
geen pan-sexualist en ook niet alleen maar een cultuurkritische emancipator. Uit
de definitie van culturele dynamiek zoals die uit Rieffs interpretatie van ‘de
dualiteit van de liefde’ naar voren komt, blijkt impliciet dat in Rieffs visie bij
Freud de belangen van de cultuur en van het individu intrinsiek met elkaar
verweven zijn.

Freuds misogynie
Rieff wijst in zijn analyses ook op de invloed van persoonlijke denkbeelden van
Freud op diens theorievorming. In de reflecties over sexualiteit en liefde gaat hij
uitvoerig in op de mate waarin Freud de vooroordelen van de Romantiek over
vrouwen deelde. Rieff onderschrijft de waarde van de revisies van analytici als
Adler en Deutsch op dit terrein. Hij vindt echter dat ze een ander wezenlijk punt
niet onderkenden, namelijk dat de door Freud misogyn opgevatte polariteit
mannelijk-vrouwelijk wezenlijk is voor bijvoorbeeld het Oedipus-complex.a
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a(...vervolg)
zijn, kan het element van misogynie in Freuds leer gekoppeld worden aan zijn opvatting van
natuur in termen van ontwikkeling. Freuds concipieert ziekte als een stoornis van natuurlijke
ontwikkeling. In die conceptie is mannelijkheid actief en eigen aan de deugden van een persoon,
terwijl het vrouwelijke passief is en hoort bij de beperkingen waaraan een persoon kan leiden als
gevolg van de hardnekkigheid van bepaalde primaire vormen.’ (183)
a Rieff werkt later deze intuïtie uit in The Triumph, in het hoofdstuk over D. H. Lawrence. (Zie
met name pp. 216-217).

Daarom concludeert Rieff: ‘Zijn misogynie is, net zoals die van zijn voor-
gangers, méér dan een vooroordeel: ze heeft een vitale intellectuele functie.’
(181) Rieff stelt dan ook voor dat er een grondiger doordenking plaatsvindt van
de betekenis van Freuds misogynie en geeft daartoe al aanzetten in The Mind. Dit
is van belang voor een goede cultuurkritiek, stelt Rieff: ‘Het feit dat de grote
kritische figuren in de moderne filosofie, literatuur, psychologie - Nietzsche,
Lawrence, Freud - misogyn waren, is een gegeven waarvan het belang en de
betekenis nog niet adequaat is vastgesteld.’ (182)a

3.5  Prelude voor Rieffs analyse van Freuds latere werk 

Op de chronologische lijn van de ontwikkeling van de freudiaanse canon staan
we nu aan het begin van de fase waarin Freud zijn psychoanalytische theorie ook
expliciet gaat toepassen op sociale en culturele verschijnselen. Die periode begint
globaal gezien met het verschijnen van Totem und Tabu (1913). Rieff belicht in
het zesde hoofdstuk van The Mind, getiteld ‘The authority of the past’, de rol van
geschiedenis in Freuds denken en diens daarmee samenhangende visie op de
Westerse cultuurgeschiedenis.

Nietzsches werk heeft een grote invloed op Rieff. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
het feit dat Rieff de helft van de hoofdstukken van The Mind, waaronder het
zesde, laat beginnen met een citaat van Nietzsche. Dat citaat uit het zesde
hoofdstuk is een prachtige illustratie van de verwantschap tussen de schrijfstijlen
van Nietzsche en van Rieff. Daarnaast vat het citaat inhoudelijk gezien zeer goed
de voorgaande paragrafen samen en leidt het onze paragraaf 3.5 efficiënt in: ‘De
vreeswekkende oorspronkelijke tekst homo natura moet weer (h)erkend worden.
De doelen daarvan zijn: de mens weer terug vertalen in natuur; de vele
tevergeefse en visionaire interpretaties overmeesteren en de betekenissen
onderwerpen die tot nu toe over de eeuwige en oorspronkelijke tekst homo
natura zijn gepleisterd en gekrast; teweeg brengen dat de mens voortaan weer
tegenover de mens staat zoals hij nu, gehard door de discipline van de
wetenschap, staat voor de andere vormen van natuur, met Oedipus-ogen zonder
angst en dichtgestopte Odysseus-oren, doof voor de verlokkingen van de oude
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a F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, § 230, in: Jenseits von Gut und Böse und andere
Schriften, Werke 3, Köln, Könemann, 1994, p. 162. (Vertaling: Ton Zondervan. Rieff citeert uit
een Engelse vertaling zonder de citatiegegevens te vermelden.)
b Rieff vergelijkt Freuds wetenschappelijke methode met de stroming van de dadaïsten in de
kunst. Zie The Mind, p. 75.

metafysische vogelvangers die hem veel te lang het wijsje hebben voorgespeeld
van ‘Gij zijt meer! Gij zijt hoger! Gij hebt een andere oorsprong!’a 

3.5.1  De rol van de geschiedenis in Freuds denken 

Volgens Rieff was in Freuds werk al vanaf het begin een sterke belangstelling
voor cultuurfilosofische problemen aanwezig, zoals blijkt uit diens etiologie van
de neurose. Neurotische symptomen beschouwde Freud als ‘compromisfor-
maties’ in de strijd tussen de instincten en de gedeeltelijk falende afweerreactie
van het Über-ich. De haperende morele voorschriften had de cliënt geleerd in zijn
jeugd en zo waren ze onderdeel geworden van zijn psychische structuur. Freud
probeerde dit ontwikkelingsproces in omgekeerde richting te volgen, op zoek
naar de oorzaken van de pathologische, neurotiserende elementen daaruit. Deze
retrospectieve belangstelling van Freud hangt volgens Rieff nauw samen met de
rol van geschiedenis in Freuds denken: ‘Freud deelt in de retrospectieve impuls
van de Romantiek, echter zonder te delen in haar nostalgie. Voor hem is het
verleden verdoemd als onveranderlijkheid, last, neurose. (...) de vraag of die last
moet worden afgeschud wordt het probleem van de beschaving zoals dat voor
Freud is neergelegd door zijn rationalistische voorgangers, (...) de wijzen van de
Verlichting.’ (187) 

Freud ging dit probleem te lijf met de evolutie-theorie die volgens Rieff ‘de
meest energieke mutatie van het Verlichtings-rationalisme van de natuurweten-
schappen is.’ (187) Hij deed dat volgens Rieff echter op een geheel eigen manier:
‘Freud vatte een hele beweging van poëtisch en wetenschappelijk denken samen
toen hij het abnormale aan het primitieve gelijk stelde.’ (188) Freuds ideeën
vertegenwoordigen volgens Rieff een climax (en geen nieuwe start, zoals vaak
wordt beweerd,) in een opmerkelijke keten van redeneringen over de relatie
tussen ziekte en het verleden. Hij doorbrak daarbij de bestaande scheidslijnen
tussen wetenschappelijke disciplines en tussen de wetenschap en de kunst.b Deze
koppeling van ziekte en verleden, van het abnormale met het primitieve, legt
Freud met behulp van wat Rieff noemt ‘een sociologische versie van de
fylogenetische wet’. Volgens die wet doorlopen we in onze individuele
ontwikkeling de stadia die de mens als soort tot nu toe heeft doorlopen in het
evolutieproces, met andere woorden: de ‘ontogenese herhaalt de fylogenese’. Die
eerder doorlopen stadia vormen volgens Freud de diepere lagen, ofte wel het
onbewuste, van de geest van de moderne mens. In zijn ‘archeologisch’ onderzoek
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a Volgens Rieff onderkende Freud twee belangrijke vindplaatsen van het primitieve in het mentale
leven van het individu. De eerste is de droom: ‘De analyse van dromen, zo verwachtte Freud, zou
leiden tot “kennis van de archaïsche erfenis van de mens, van wat psychisch gezien ingeboren
is”.’ (189) Freud gebruike veel antropologische kennis van de mythen van primitieve volkeren
voor zijn interpretatie van dromen. De tweede is de kindertijd en Freud gebruikte deze analogie
naar beide kanten: ‘door het toekennen “aan primitieve mensen van dezelfde gevoelens en emoties
die wij aan het licht hebben gebracht bij de primitieven van onze tijd; onze kinderen”, zowel als
het toekennen “van dezelfde archaische momenten (...) die zich in het algemeen voordeden ten
tijde van de primitieve beschaving aan het psychische leven van hedendaagse kinderen”.’ (189-
190)
b Voor een korte beschrijving van de inhoud van Der Mann Moses: zie paragraaf 4.3.2 van dit
proefschrift.
c Rieff doelt hier op de sociale contract-theorieën. Dat wordt uitvoeriger behandeld in paragraaf
3.6.
d Freud was doordrongen geraakt van het fundamentele belang van agressie en probeerde deze
instinctieve kracht in zijn theorie de plaats te geven die ze verdient.
e Rieff benadrukt dat dit bij Freud iets wezenlijk anders betekent dan bij Jung. Zie The Mind, p.
200 en p. 200n. 

naar die diepere lagen, naar de aard en werking van het onbewuste, gebruikte
Freud de resultaten van antropologisch onderzoek naar de primitieve mens.a

Rieff bespreekt en evalueert Freuds theses uit Totem und Tabu (1913) en Der
Mann Moses und die Monotheistische Religion (1939).b Hij stemt in met veel
kritiek die op die boeken is geleverd en voegt daar aan toe dat Freuds fixatie op
de vadermoord discutabel is. Volgens Rieff is de broeder- of zustermoord een
minstens even belangrijk thema in de Westerse cultuur. De waarde van deze
theorieën van Freud ligt echter in zijn kritische evaluaties van de toen bestaande
theorieën over de oorsprongen van de sociale orde, stelt Rieff.c Volgens Freud
ontstond met het sociale contract van de broeders het essentiële element van
beschaving: het afzien van instinctieve bevrediging. (196) Beschaving begint
wanneer de verdringing van instinctieve verlangens plaatsvindt in het belang van
de groep. (197) De oorsprong van die beschaving/verdringing is volgens Freud
een moord. Daarop baseert Rieff zijn stelling dat Freuds versie van de oorsprong
van sociale structuren een kritiek is op de positivistische schema’s van de sociale
theorieën uit Freuds tijd, die worden gekenmerkt door een impliciet
vooruitgangsoptimisme. (201) Dat beargumenteert Rieff als volgt: de oermoord is
voor Freud het prototype voor het ontstaan en de toepassing van de menselijke
agressie.d Een belangrijk aspect van Freuds oermoord-theorie is de terugkeer van
het verdrongene. Rieff leest dit als een reflectie over het probleem van de
traditie, dat wil zeggen van de invloed van het verleden op het heden. Freud loste
dat op met een lamarckiaanse hypothese: hij definieerde traditie als de
prototypische inhoud van het collectieve onbewuste.e Naar de aard van
verdrongen materiaal keert dat steeds terug: de geschiedenis is bij Freud het
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‘spoor van de prototypen’ (201), het proces van de terugkeer van het
verdrongene. 

Freuds visie op de oorsprong van de sociale orde impliceert volgens Rieff een
veel pessimistischere visie op de wijze waarop agressie kan worden overwonnen
dan die van de positivistische - en liberale levensbeschouwingen. Wat het leven
bedreigt en (tijdelijk) wordt afgeweerd/verdrongen, keert altijd terug. Geen
enkele institutionele structuur, geen maatschappelijke hervorming is ooit
permanent afdoende. Om zichzelf te beschermen is de cultuur daarom wezenlijk
verdringend. Op cultureel niveau valt er dus weinig te sleutelen aan de
instinctmatige energiehuishouding. Nu kunnen we ons volgens Rieff een goed
beeld van Freuds pessimisme vormen: het Es/het onbewuste is niet te veranderen
of uit te schakelen, evenmin kan aan het repressieve karakter van de cultuur
worden gesleuteld. Er rest Freud slechts één bondgenoot in zijn strijd tegen de
neuroses, te weten het Ich. Het is het doel van zijn therapie om het Ich te
versterken in zijn bemiddeling in de strijd tussen de onveranderlijk veeleisende
instincten en de net zo veeleisende cultuur. Rieff benadrukt dat volgens Freud
niet rationele argumenten curatief werken, maar het vertrouwen [faith] in de
bevindingen en opvattingen van de therapeut. Dit vertrouwen kan ontstaan in de
overdrachtsrelatie. Ook hierin is Freud dus kritisch richting het geloof van de
rationalistische wetenschap die de liberale wereldbeschouwing schraagt.

Rieff wijst steeds op de analogieën tussen Freuds ‘individuele psychologie’ en
zijn ‘sociale psychologie’. Dat doet hij vanuit het perspectief van de meta-
psychologie en de wezenlijke dualiteit van Freuds concepten. De bovenbeschre-
ven reflectie over de oorsprongen van de sociale orde kan zonder meer worden
gelegd naast de passage over de oorsprongen van de liefde in het voorgaande
hoofdstuk van The Mind. Net zoals bleek bij de analyse van de liefde, impliceert
volgens Rieff Freuds sociale theorie evenzo dat in ‘de natuur’ al de twee
elementen bestaan die samen de cultuur constitueren. Het aangaan van sociale
relaties in de groep vereist libidineuze bindingen. In het aangaan van die bin-
dingen moet de drang naar overheersing worden overwonnen om tot stabiele en
menselijke relaties te komen. Die drang wordt overwonnen door het aanvaarden
van het gezag (en de wetten van) de (vermoorde) Vader. In de menselijke
instinctmatige energieën loert echter altijd het gevaar van de agressieve,
destructieve krachten. In Freuds mythe over het ontstaan van de sociale orde
wordt de Vader ook daadwerkelijk vermoord. Dat is de onontkoombare dualiteit
waarin libido en autoriteit gevangen zitten.

3.5.2  Een nieuwe mythe over de mens

Rieff beschouwt Freud als een denker met een sterk besef van de sociale en
culturele veranderingen die zich voltrokken in het tijdsgewricht waarin hij leefde.
Freud heeft meegeholpen deze processen theoretisch te formuleren. Dat moet
echter niet puur descriptief worden opgevat. Psychoanalytische theorie is volgens
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a Dat is dus een ander type reductionisme dan waarvan de revisoren Freud beschuldigden. Zij
vonden bijvoorbeeld dat Freud de ambivalenties biologiseerde waarop het menselijk leven is
gefundeerd. (Zie paragraaf 3.2.) Deze vermeende eenzijdigheid werd door hen gereviseerd en
Rieff bekritiseert op zijn beurt deze revisies omdat ze volgens hem de functie van de biologische
concepten in Freuds denken niet goed taxeren. Algemener gesteld vindt Rieff dat de revisoren de
complexiteit van Freuds denken reduceren doordat zij de freudiaanse teksten met een
tekortschietend interpretatiekader analyseren. Als ik Rieff juist interpreteer is er bij Freud sprake
van een ander soort reductie, namelijk ‘thematische reductie’. Dat is dan het gevolg van het feit
dat Freud een nieuw theoretisch paradigma aan het ontwikkelen was en om daarin analytische
scherpte c.q. diepgang te ontwikkelen, moest Freud zich thematisch beperken. De relevantie van
de freudiaanse theorie ligt volgens Rieff dan ook met name op het terrein van paradigmatische
vernieuwing. (Net zoals in The History of the Psychoanalytic Movement niet de inhoud, maar de
theoretische vorm van argumentatie voor ons het belangrijkst is.) Freud ontwierp een nieuwe
benadering om bestaande wetenschappelijke disciplines te combineren die volgens Rieff van
wezenlijk belang is voor het ontwikkelen van een cultuurtheorie over moderniteit.

Rieff méér dan een poging om adequate analytische perspectieven te ontwikkelen
om daarmee het wezen van bepaalde geestesziekten of van de condition humaine
in het algemeen te doorgronden. De psychoanalyse was een therapeutische
crisispsychologie, waarmee Freud de moderne Westerse mens wilde genezen van
het geloof in een ideologisch of metafysisch systeem. Freud wist volgens Rieff
dat hij in zijn sociaal-psychologische geschriften een nieuwe mythe over de mens
en de wereld aan het ontwerpen was die een heel nieuwe visie op de mens en de
wereld behelsde. Dat was volgens Freud onontkoombaar en gerechtvaardigd
gezien de therapeutische intentie ervan. Rieff benadrukt dat deze moderne
wetenschappelijke mythe radicaal afwijkt van vroegere mythen: ‘Moderne
wetenschappelijke mythen zijn geen mythen van transcendentie maar mythen van
opstand tegen transcendentie. (...) Wetenschappelijke mythen zijn, in
tegenstelling tot religieuze mythen, ontworpen om individuen te bevrijden van
hun psychologische, slaafse onderworpenheid aan primaire vormen.’ (204)
Freuds mythe neemt onder de wetenschappelijke mythen een bijzondere plaats in
volgens Rieff, omdat in het freudianisme het genre van de wetenschappelijke
mythe een curieuze wending neemt die afrekent met naïef vooruitgangs-
optimisme. 

Rieff analyseert hoe Freuds mythe over de mens eruit ziet. In die mythe heeft
de mens een radicaal nieuwe verhouding tot zichzelf, tot andere mensen, tot de
geschiedenis en tot de cultuur gekregen. Rieff wijst er in The Mind herhaaldelijk
op dat Freud met zijn analyses diep doordrong in fundamentele problemen, maar
dat hij voor die winst ook de prijs moest betalen van thematisch reductionisme.
Met dat laatste doelt Rieff op Freuds prototypische methode, waarmee hij de
weerbarstigheid van de cultuurgeschiedenis reduceert tot enkele motieven die in
nieuwe gedaantes steeds zouden terugkeren.a Rieff komt tot de conclusie dat de
‘sociaal-psychologisch’ en ‘historisch’ bedoelde these uit Der Mann Moses moet



83

a De psychohistorie is kortweg de geschiedenis van verschillende mensbeelden in de
cultuurgeschiedenis. In zo’n mensbeeld zit een opvatting vervat over de relatie tussen de
persoonlijkheid en de cultuur waarin hij/zij leeft. Dit concept wordt verder uitgewerkt in de
slotparagraaf van dit hoofdstuk over de opkomst van Psychologische Mens en in hoofdstuk 4.
b In dit verband maakt Rieff een belangrijke toespeling op de counter culture: ‘Onder de
geschoolden, en meer in het bijzonder onder de geschoolde adolescenten, die nu zo diep overtuigd
zijn geraakt van de natuurlijkheid van hun behoeften, getuigt de afwijzing van zowel het
christendom als van het marxisme van een algemene teleurstelling in alle constructies die de
natuur onderwerpen aan de geschiedenis.’ (214)

worden beschouwd als een experiment in psychohistoriea dat nieuw en gewaagd
was, maar dat met name polemische waarde heeft. Freud heeft daarmee namelijk
een radicaal andere visie gegeven op de relatie tussen historische en individuele
ervaring dan het dominante model van Hegel en Marx dat radicaal anti-
psychologisch is. 

Rieff laat beide denkrichtingen elkaar bekritiseren en corrigeren. Samengevat
komt het erop neer dat Freud geneigd was de mogelijkheid van verandering te
geringschatten, door zijn analogische methode en zijn positivistische neiging tot
het zoeken naar wetmatigheid. ‘Door zijn aanlokkelijke analogie tussen
individueel neurotisch gedrag en het gedrag van hele groepen (...) werd
geschiedenis samen gekneed tot symptoom en de verwarrende mengelmoes [van
de geschiedenis] keurig geordend in grote opeenvolgingen van vooruitgang en
verval.’ (212) Freuds belangrijkste wet is de terugkeer van het verdrongene en
geschiedenis is bij hem het ‘spoor van de (vaste) prototypen’. Marx daarentegen
beschouwde verandering juist als kenmerkend voor het historisch proces dat
uiteindelijk zal leiden tot zijn utopische visioen van de klassenloze samenleving.
In deze discussie benadrukt Rieff de definiëring van de concepten ‘natuur’ en
‘cultuur’ en hun onderlinge verhouding. Bij Marx wordt de natuur ondergeschikt
gemaakt aan de geschiedenis. Freud rehabiliteert het belang van de natuur, zoals
hierboven is beschreven.

Dit verschil tussen marxisme en psychoanalyse is een belangrijk thema in het
werk van Rieff. Freuds anti-utopisme bestempelt hij als kenmerkend voor de
twintigste eeuw. Freud is volgens Rieff de meest radicale anti-metafysische
denker die radicaal de idee van verlossing, van een oplossing der tegenstellingen
afwijst. De freudiaanse theoretische rehabilitatie van ‘de natuur’ was volgens
Rieff profetisch, gezien de opkomst van de counter culture in de jaren zestig.b

Freuds anti-utopisme staat volgens Rieff ook model voor de sociologie zoals die
zich in de twintigste eeuw ontwikkelde. Karl Mannheim is in deze volgens hem
een representatief voorbeeld: ‘Karl Mannheim vatte zowel het marxisme als het
christendom op als utopische doctrines, waarbij hij het marxisme eerde als het
laatste utopisme van de Westerse cultuur, voordat de socio-genetische analyse
van de sociologie en de psychoanalyse samen de toekomst afsloten voor alle
illusies.’ (214)
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In de slotparagraaf van dit zesde hoofdstuk van The Mind situeert Rieff het
pessimisme/fatalisme van Freud als sociaal theoreticus in zijn historische context.
De negentiende eeuw en de Eerste Wereldoorlog hadden romantische
conservatieven afkerig gemaakt van revoluties. Ook nu blijkt echter dat Rieff
polemiseert tegen het te gemakkelijk historiseren van Freud. Ondanks historisch
bepaalde beperkingen van zijn theorie is er een profetisch element in hetgeen
Freud ons leert. Het hoofdstuk besluit met een passage die samenvattend
vooruitwijst naar de volgende drie hoofdstukken van The Mind over Freuds
sociaal-psychologische geschriften. De contouren van Rieffs beschrijving van de
nieuwe mythe over de mens beginnen zich scherper af te tekenen: ‘De stoïcijnse
functie van Freuds crisispsychologie is het van dag tot dag behouden van zelf-
identiteit. (...) Freuds doel, zowel vanuit procesmatig als vanuit evaluatief
oogpunt, was om de traditie te slim af te zijn, ten behoeve van een type persoon-
lijkheid dat tot nu toe onbekend was in de geschiedenis, de Psychologische
Mens; de mens die met behulp van rationele analyse geëmancipeerd is van
commitments aan het prototypische verleden. Omdat de traditie en de verdringing
hem in de steek hebben gelaten, moet de Psychologische Mens nu toegeven dat
hij van alles kan zijn, voor zichzelf en voor andere mensen. Het is aan hem om
zijn identiteit te kiezen, niemand kan hem verkiezen, zoals in de dagen van de
levende goden en ontzagwekkende vaders.’ (218-219) 

3.6  Freud als sociaal-psycholoog en cultuurfilosoof

In de hoofdstukken 7, 8 en 9 van The Mind krijgt Rieffs schets van de mythe over
de Psychologische Mens verder gestalte, door middel van een analyse van Freuds
sociaal-psychologische en cultuurfilosofische geschriften. Een kernpunt daaruit is
Rieffs analyse van de analogische methode waarmee Freud werkte en waardoor
diens sociale psychologie op dezelfde leest geschoeid werd als zijn individuele
psychologie: ‘Toen Freud zijn individuele psychologie uit ging breiden met de
studie van groepen, vertoonde hij dezelfde tegenstrijdigheden en ambivalenties,
dezelfde libertijnse zowel als onderdrukkende [repressive] sympathieën, als die
we in eerdere hoofdstukken tegenkwamen.’ (221)

3.6.1  Freuds politieke filosofie

Hoofdstuk 7 van The Mind, getiteld ‘Politics and the individual’ is een analyse
van Freuds politieke filosofie. Het begint met een bespreking van Freuds Totem
und Tabu (1913). Dit boek is volgens Rieff ‘feitelijk een allegorie van het heden,
die ons leert hoe noodzakelijk autoriteit is.’ (225) In de vorige paragraaf is
besproken hoe hij de verwevenheid van eros en autoriteit bij Freud interpreteert
als de ‘dualiteit van de liefde’. De mens leert liefhebben in hiërarchische relaties.
Daardoor wordt de vormgeving van zijn erotische verlangens wezenlijk
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a Rieff gebruikt de term ‘prototype’ hier om de analogie aan te geven tussen Freuds individuele
psychologie en zijn sociale psychologie. In de individuele psychologie zocht Freud in het
onderzoek naar de oorzaak van neuroses altijd naar prototypen in de mentale geschiedenis van de
patiënt, die zich op neurotische wijze herhaalden in diens leven doordat ze na de verdringing
terugkeerden in een andere gedaante. In zijn sociaal-psychologische onderzoek zocht Freud naar
de bronnen van de moraal (als instantie die de afstemming van het invidu op de sociale orde
reguleert). Dat deed hij op dezelfde manier als in zijn individuele psychologie; hij zocht naar
prototypische ervaringen/gebeurtenissen die de werking van moraal konden verklaren. Het taboe
als de oervorm van sociale discipline, de verdrongen Wet die de vermoorde vader uitvaardigde en
die in elke historische periode in een nieuwe vorm verschijnt, is net zoals in de individuele
psychologie op het concept ‘verdringing’ (en de terugkeer van het verdrongene) gebaseerd. In
deze zin is het taboe als ‘primitieve vorm’ van de moderne moraal een ‘historisch prototype’.

dualistisch, omdat autoritaire/inperkende krachten vanaf het begin een rol spelen
in deze wordingsgeschiedenis. Dezelfde thematiek keert in deze sociaal-
psychologische context terug. Freud had in Totem und Tabu met zijn versie van
de mythe van de oermoord betoogd dat het gezag van de wetgevende Vader
gepaard ging met een inperking van de bevrediging van erotische verlangens van
zijn zonen. Die zonen komen daartegen in opstand en vermoorden de Vader.
Echter, het verdrongene keert terug: schuldgevoel over de moord wordt de
voornaamste motiverende kracht voor het naleven van de Wet die door de Vader
was uitgevaardigd en die de zonen hadden gepoogd te verdringen. Rieff noemt
het taboe in Freuds denken de oervorm van de Wet c.q van sociale discipline. 

Hier wordt volgens Rieff andermaal duidelijk hoe centraal het begrip
‘verdringing’ in zijn denken stond: ‘Freuds gehele bespreking van het primitieve
taboe is belangrijk als een historisch prototype van zijn allerbelangrijkste
categorie: verdringing.’ (226n) Dit ‘historisch prototype’a is de basis van Freuds
politieke filosofie. De wereld waarin Freud leefde toen hij zijn sociaal-
psychologische theorieën ontwikkelde, werd eerst beheerst door oorlog op grote
schaal die de afbraak van bestaande sociale structuren versnelde en later door de
opkomst van het totalitarisme met zijn revolutionaire politiek van de massa’s.
Met zijn prototypische model van de sociale geschiedenis probeerde Freud de
gevolgen te peilen van de fundamentele veranderingen die zich op het niveau van
de sociale orde aan het voltrekken waren en de invloed van die veranderingen op
het individu. Dat is, zoals Rieff steeds benadrukt, een kritische reflectie, want
Freud had hierbij een therapeutische intentie: het individu moest worden bevrijd
van een ziekmakend verleden. Dat verleden verschijnt in Freuds politieke
filosofie in de gedaante van een pathologische politieke en sociale orde. Zijn
loyaliteit lag voornamelijk bij het individu dat lijdt aan de gevolgen van deze
processen. 

Volgens Rieff lag de taak van de psychologie in Freuds optiek noch in het
rechtvaardigen van conservatieve opvattingen over de maatschappij, noch in het
veroordelen van radicale pogingen tot vernieuwing (waarmee Freud met
gemengde gevoelens sympathiseerde), maar in taxatie van hoe het rationele
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a Bedenk, nogmaals, dat Freud dit onderzoek doet in de periode waarin de moderne totalitaire
bewegingen hun stempel op de wereldgeschiedenis gaan drukken.
b Rieff noemt onder andere Harold Lasswell, zie The Mind, p. 241n.
c ‘De ene mens is voor de andere mens een wolf.’
d Rieff gebruikt de term ‘natural sociability’.

individu in barbarij wegzakt in de dwangmatigheden van het groepsleven.a Freuds
politieke filosofie was volgens Rieff niet bepaald innovatief, maar Freud had
volgens hem wél scherp in de gaten dat de interacties tussen het individu en de
sociale orde ingrijpend aan het veranderen waren. De nieuwe, revolutionaire en
totalitaire politiek was als antwoord daarop volgens Freud slechts gedeeltelijk
adequaat. De grotendeels metaforische vorm waarin Freud deze theorie
ontwikkelde was zijn theorie over het Oedipus-complex, de theorie over de
interactie van het jonge kind met de eerste autoriteits-figuren met wie het in zijn
leven in contact komt. Deze theorie past hij ook op analogische wijze in zijn
sociale psychologie toe.

Rieff vervlecht dus in zijn analyse van Freuds politieke filosofie twee
analytische sporen: hij analyseert haar als sociale theorie en tevens onderzoekt hij
hoe in die filosofie ook een cultuuranalyse verweven zit. Rieff wijst erop dat
Freuds analogische gebruik van psychoanalytische concepten verraadt dat diens
‘massapsychologie’ strikt genomen geen politieke filosofie is. Qua sociale
structuur zijn er immers heel wat verschillen tussen een gezin en grotere sociale
groepen zoals een leger of andere grotere verbanden die Freud zegt te analyseren.
Freuds politieke filosofie is dus psychologistisch, maar binnen die beperking
bevat ze een aantal zeer waardevolle aspecten voor de sociale theorie en voor
cultuurtheoretisch onderzoek.

Freuds (quasi)politieke filosofie als sociale theorie
Als eerste vat ik nu Rieffs analyse van Freuds (quasi) politieke filosofie samen.
Hij vergelijkt Freuds theorie met de (onderling zeer diverse) sociale contract-
theorieën van Hobbes, Locke en Rousseau, die betrekking hebben op de nieuwe
verhoudingen tussen moderne staatsvormen en de individuele burgers van die
staten. De idee van het sociaal contract was het fundament van de moderne
liberale politieke filosofieën. Rieff behandelt de kritiek van denkers uit deze
stroming op Freud en laat zien dat diens theorie over de verhouding tussen
individu en gemeenschap genuanceerder is dan die van deze critici.b

Over het algemeen schaart Freud zich volgens Rieff aan de zijde van Hobbes,
tegenover Rousseau. Freud gelooft ‘niet dat de mens goed is en dat de
samenleving hem bederft, maar dat de mens anarchistisch is en dat de
samenleving hem inperkt.’ (221) Hobbes woorden homo homini lupusc echoën
door Freuds sociale psychologie, maar tegelijkertijd erkende Freud ook het
‘natuurlijke sociale karakter’d van de mens, zijn permanente behoefte aan
gemeenschap, blijkens de manier waarop hij (impliciet) de contemporaine sociale
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a Zie ook The Mind, p. 222 en p. 255.

contract-theorieën bekritiseert. Ook op dit terrein destilleert Rieff een complexere
polariteit uit Freuds theorie dan die van zijn liberale critici. Rieff laat zien hoe
Freud, in de lijn van de prototypische mythe van de oermoord en met een
analogische redenering, bewijst dat het sociaal contract niet de oorsprong van
regeringsmacht kan zijn. Freud heeft namelijk ontdekt dat de neurotische
symptomen een vreemde dubbelheid hebben. Ze wijzen enerzijds op de falende
kracht van de verdringing, in dit geval belichaamd in de sociale instituties zoals
de kerk of het gezin wier gezag tanend is. Anderzijds bleek dat deze verminderde
invloed van ‘repressieve’ instanties niet zonder meer een bevrijding betekent (van
de naar bevrediging strevende instincten), omdat de patiënt zelf opnieuw
afweermechanismen ontwikkelt die zich tegen hemzelf keren. Er zit dus in de
menselijke geest zélf een dualiteit die de oorsprong is van de dwingende kracht
van instituties. Daar zocht Freud naar mechanismen die bepalen hoe individuen
reageren op de dwingende macht van instituties.

Ook hier grijpt Rieff terug op het gegeven dat in Freuds theorie over autoriteit
de centrale stelling is dat het Oedipus-complex het kerncomplex is van de
psychische ontwikkeling. Door de ‘oplossing’ van het Oedipus-complex leert het
kind zijn erotische impulsen te onderdrukken en te gehoorzamen aan de wet. Het
incestverbod is het eerste, prototypische taboe dat het proces structureert waarin
het kind leert om zijn eerste sociale relaties aan te gaan. De term ‘taboe’ verwijst
naar het onbewuste karakter ervan. Geformuleerd met behulp van Freuds
belangrijkste psychologische categorie luidt dat: ‘Alle verdringing is van een
natuurlijke impuls.’ (224)a Dit is een voorbeeld van één van Rieffs zeer bondige
en dubbelzinnige formuleringen. In één mogelijke uitleg van de zin stelt Rieff dat
in elk verdringingsproces natuurlijke of instinctieve impulsen worden
verdrongen, maar tegelijkertijd is ook bedoeld dat de verdringing zélf ‘natuurlijk’
is en een impulsmatig, dat wil zeggen onbewust, karakter heeft. We zullen straks
zien hoe centraal Rieff de verdringing stelt in zijn eigen theorie. Nu keren we
terug naar zijn evaluatie van Freuds theorie.

Freud verklaart in zijn sociale psychologie sociale cohesie dus als een
libidineuze structuur, met een dubbele dialectiek. De ene helft daarvan is de
‘externe dialectiek’ tussen het individu en de leidende autoriteit. De andere helft
is de ‘interne of intrapsychische dialectiek’ tussen een drang van het individu
naar overheersing van anderen en een behoefte om zich aan anderen te
onderwerpen. De externe dialectiek helpt het individu bij het bereiken van een
balans in de interne dialectiek. De ‘crisis of authority’ c.q. de crisis van
instituties die instinctbevrediging kunnen inperken, verstoort de libidineuze
huishouding: het individu kan zich niet meer met leidende autoriteit identificeren,
stelt Rieff. Het gevolg daarvan verwoordt hij als volgt: ‘Er heeft zich een
identiteitscrisis ingezet in de hele Westerse wereld. Het gevolg van precies die
crisis van autoriteit weerspiegelt zich in elke therapeutische ontmoeting.’ (236) 
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In de contemporaine sociale filosofie werd nagedacht over deze crisis, maar
‘Freud ging een laag dieper dan de algemene aannames van historici en
sociologen over de interacties tussen sociale instituties.’ (224) Rieff interpreteert
Freuds sociale psychologie als een kritiek van toen gangbare sociologische
theorieën die stelden dat charismatisch leiderschap was vervangen door
bureaucratisch leiderschap (zoals volgens Rieff in sociologische vertalingen van
de sociale contract-theorie werd beweerd). Volgens Freud is dat onmogelijk: de
plaats van vermoorde vader wordt nooit ingenomen door de zoons, want het
verdrongene keert terug. (De zoons houden zich uit wroeging over de moord aan
de wetten die door de vader zijn uitgevaardigd.) De sociale contract-theorieën
richten zich alleen op de ‘externe dialectiek’, die dus slechts één kant van de
medaille is. Volgens Rieff analyseert Freud diepgaander wat de invloed is van de
veranderingen in de mechanismen van inwerking van autoriteit op het individu.
Daarvoor betaalt hij echter ook weer een prijs: Freud reduceert met zijn
psychologiserende verklaring de complexiteit van het politieke proces. Volgens
Rieff laat Freud de moderne politiek in zijn karikaturisering ervan, samenvallen
met massa-politiek, maar moderne politiek is méér dan alleen massa-politiek.

De cultuuranalyse in Freuds politieke filosofie 
Rieff leidt dit thema als volgt in: ‘De hervorming van instituties waarmee de
liberale en radicale geest (Marx’ psychologie is evenmin individueel als die van
Bentham) een werkelijke en blijvende transformatie van de samenleving hoopte
te bereiken, doorstond de toets der gebeurtenissen niet. Van alle standpunten
waarin het liberalisme zich heeft teruggetrokken wanneer ze weerbarstige
gebeurtenissen onder ogen moest zien, is het psychoanalytische standpunt niet
alleen het meest invloedrijke, maar ook het gemakkelijkst te leren.’ (220) 

Volgens Rieff karikaturiseert Freud politieke autoriteit en moet diens politieke
theorie dan ook eerder worden geïnterpreteerd als een kritiek van contemporaine
politieke denkbeelden en sociale theorie over politieke autoriteit. Rieff
interpreteert Freuds politieke theorie als ‘kritische theorie’ waarmee hij de
optimistische democratische idealen van zijn tijd kritisch evalueerde. Tegenover
het democratisch optimisme zet Freud zijn monumentale beeld van de Vader als
prototype van autoriteit, stelt Rieff. De mythe van de moord op de Vader is
verbonden met zijn idee dat de autoriteit, in al zijn vormen, een crisis ondergaat
in onze samenleving. Voor werkelijke maatschappelijke veranderingen moet
volgens Freud de hele maatschappij in de leer bij de psychoanalyse. Gezien de
hoge vlucht van de psychiatrie en de psychotherapie in de Westerse cultuur heeft
Freud daarin zijn zin gekregen, stelt Rieff. Hij merkt echter kritisch op dat
daarmee niet de emancipatie van het individu is bereikt die Freud voor ogen
stond. Immers, ‘de psychiatrie zou wel eens een significante rol kunnen spelen in
een autoritaire ideologie, namelijk door een vermeend zieke samenleving te
beschouwen vanuit het perspectief van het meest subtiele van alle autoritaire
beelden; het ziekenhuis.’ (243) Met andere woorden: de manier waarop de
samenleving door middel van autoriteit het individu haar inperkingen oplegt, is
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structureel veranderd en moeilijker zichtbaar geworden. Rieff interpreteert in The
Mind Freuds politieke filosofie dus als een reflectie over de verandering van
institutionalisering van autoriteit in de Westerse cultuur. 

Veel traditionele sociale structuren verkeerden in staat van ontbinding, met alle
psychische gevolgen van dien. Het individu leerde echter nog steeds om zich
libidineus op de ‘traditionele manier’ sociaal te binden. Freuds sociaal-
psychologische analyse van de neurose verkent dit spanningsveld. Rieff wijst er
steeds op dat Freuds theorie therapeutische doeleinden diende: het neurotische
individu moest leren anders met zijn libido om te gaan. Net zoals op
psychotherapeutisch terrein was Freuds houding jegens autoriteit in zijn politieke
theorie ambivalent. Freud was enerzijds kritisch over het optimisme van de
democratische idealen: ‘Het voorspelde onvermogen van egalitaire credo’s en
ordes om adequate (...) motieven te verschaffen voor dwang werd door Freud
vertaald in de afwezigheid van een libidineus motief dat krachtig genoeg was.’
(247) Freud geloofde dus niet dat nieuwe democratisch vormgegeven structuren
dezelfde autoritaire/dwingende kracht konden hebben als de traditionele
structuren. Er zou naar nieuwe vormen van autoriteit c.q. leiderschap gezocht
moeten worden die even krachtig waren als de oude vormen. De psychoanalyse
was bedoeld als ‘crisispsychologie’ voor de overgang van de oude naar nieuwe
structuren van autoriteit. 

Anderzijds was Freud een liberaal in hart en nieren, stelt Rieff. Collectief
handelen was voor hem altijd verdacht omdat de staat zichzelf misdaden en
geweld toestaat die het individu tot schande zouden strekken. Zijn angst voor de
staat lijkt zijn autoritaire aanbeveling van sterk leiderschap tegen te spreken.
Deze tegenstrijdigheid is volgens Rieff slechts schijn: ‘Feitelijk kan deze
ogenschijnlijke contradictie worden opgeheven door te verwijzen naar een meer
inclusieve houding, namelijk die jegens het individu. Deze nadruk op het
individuele ligt ten grondslag aan Freuds uiteenlopende vooroordelen en is de
sleutel tot de eenheid die karakteristiek is voor het geheel van zijn overtuigingen.’
(252) Freuds analyse van de verhouding van ‘de massa’s’ tot ‘de leider’ is
volgens Rieff geen echte politieke filosofie. Zijn sociale psychologie is een
analyse van het sociale leven op de momenten dat het sociale leven het recht van
het individu op bevrediging niet respecteert. ‘Vanuit zijn therapeutische zorg
voor het individu kunnen we Freuds pejoratieve analyse van de staat evalueren,
evenals die van de massa, van de menigte en van de mierenhoop van de cultuur
afgemeten tegen de eenzame persoonlijke intelligentie.’ (254)

Vanuit zijn therapeutische gerichtheid op het individu ontwikkelt Freud
volgens Rieff een politieke psychologie die een heel nieuw perspectief inbrengt
in de sociale theorie: ‘Freud ondermijnde de klassieke bekommernis van de
politieke filosofie [namelijk ‘het organicistische idee dat individuen hun
persoonlijke waarde realiseren door de polis, door de kerk/heilige gemeenschap
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of door de staat’a] en verving dat door het onderzoek van een politieke
psychologie die de vraag stelt naar de mate waarin en de wijze waarop het
individu moet worden ingeperkt in zijn sociale relaties.’ (256) Rieff noemt dat -
‘een verbazingwekkende omkering van de traditionele bekommernis: morele
ideeën [over de relatie individu-sociale orde, TZ] worden benoemd als het grote
probleem van het leven in plaats van als de basis van de oplossing voor de
problemen van het leven.’ (253)

3.6.2  Freud, de atheïstische en psychologische jood

Wanneer Freud in zijn geschriften de religie te lijf gaat, laat diens gebruikelijke
objectiverende afstandelijkheid hem volgens Rieff in de steek. Hier laat de
psychoanalyse zien wat haar ware aard is. Hij noemt de psychoanalyse de laatste
grote formulering van het negentiende eeuwse secularisme, compleet met een
vervangende leer en cultus, ‘veelomvattend, ja alles omvattend, qua reikwijdte
vergelijkbaar met de sociale berekening van de utilitaristen, met de universele
‘sociolatrie’ van Comte, met het dialectisch historicisme van Marx en het
oneindig uit te breiden agnosticisme van Spencer. Hier, en hier alleen, komt de
freudiaanse geest uit de fles, die anders verscholen blijft achter de dringende
beslommeringen van case-histories en praktische therapie.’ (257)

Rieff suggereert in deze inleidende opmerkingen van hoofdstuk 8 van The
Mind dat Freuds persoonlijke opvattingen en gevoelens over religie zijn
godsdienstpsychologische analyses sterk kleuren. Hij vervolgt dan ook met een
reflectie rond Freuds karakterisering van zichzelf als een psychologische jood.
‘Door zichzelf als psychologische jood te beschouwen, beoogde Freud om ‘joods
zijn’ grondiger te definiëren, in termen van een bepaald soort karakter, in plaats
van door het aanhangen van een bepaald geloofsgetuigenis.’ (259) Rieff zet in
zijn analyse van Freuds theorie over de religie uiteen hoe Freud, de ‘goddeloze
jood’, met zijn godsdienstkritiek volgens hem de naturalisering van de religie
voltooide die sinds de Verlichting in een stroomversnelling was gekomen. Rieffs
eigen joodse achtergrond speelt ook een rol in zijn theoretiseren. Dat is een
kwestie die eerst even aparte aandacht verdient.

Rieffs joodse afkomst blijft in zijn werk meestal op de achtergrond, maar in dit
hoofdstuk van The Mind vinden we een opvallende uitzondering die de moeite
van het vermelden waard is. Rieff richt zich kritisch tot joden die zich, in de lijn
van Freud, proberen een volledige seculiere identiteit aan te meten: ‘Volgens
Freuds aannames helpt het bewust worden van een prototype bij het oplossen van
dat prototype. Onder geschoolde joden in Europa, en tegenwoordig in Amerika,
vanwaar het voornamelijk zijn partizanen heeft aangetrokken, zou psychoanalyse
kunnen worden beschouwd als het doorbreken van de laatste pijnlijke vezels van
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religieuze identificatie. Onder psychoanalytische voogdij kan de ervaren
ambiguïteit van het joods zijn zonder religie, worden begrepen als een onderdeel
van een neurotische onderwerping aan een uitgeputte autoriteit, en vervolgens
worden uitgebannen. Freud zélf bleef loyaler aan zijn joods zijn dan zijn leer
toestaat.’ (262) De laatste zin uit dit citaat is een voorbeeld van de in zijn teksten
veel voorkomende, ironische kwinkslagen waarin Rieff ‘tussen neus en lippen
door’ iets zeer wezenlijks meedeelt over zijn Freud-interpretatie. Volgens Rieff
verbergt de manifeste buitenkant van Freuds atheïsme een zeer interessante en
relevante latente inhoud.

Freud als criticus van de liberale godsdienst en theologie
Freuds bekendste polemische geschrift over de religie is natuurlijk Die Zukunft
einer Illusion (1927). Rieff beoordeelt Freuds redenering in dit essay als
tautologisch, omdat religie eerst gedefinieerd wordt met behulp van gevoelens
van afhankelijkheid en onderwerping, om deze vervolgens als ‘dwangneurotisch’
te kunnen veroordelen. Het is volgens Rieff interessanter om Freuds
godsdienstpsychologische theorie (zoals die in fragmenten in het geheel van zijn
werk vervat zit) te beschouwen als diens instrument voor de diagnose van de
culturele crisis en als een cultureel symptoom op zich. 

Freud vecht volgens Rieff in zijn religiekritiek tegen een vijand, namelijk de
liberale godsdienst en theologie, die de historische kritiek al deels in zich heeft
opgenomen. De veelvormigheid van liturgie en religieuze dogmatieken werd in
de liberale theologie secundair geacht. Een universeel ervaringssubstraat werd als
het meest wezenlijke element van religie beschouwd en dat substraat werd
‘natuurlijk’ genoemd. Wanneer we vervolgens voor de term ‘natuurlijk’ de term
‘psychologisch’ substitueren, dan blijkt hoe de liberale theologie de weg voor
Freud bereidde. Als erfgenaam van de Verlichtingsfilosofen nam hij hun
vooronderstellingen over. Om zijn vijand te bestrijden, poogde hij aan te tonen
dat de ‘natuurlijke religieuze behoefte’ slechts een ‘psychologische behoefte’
was. Dat was volgens Freud een neurotische behoefte, omdat religie volgens hem
gebaseerd is op het van generatie op generatie doorgegeven schuldgevoel over het
vermoorden van de Vader. Rieff wijst op de therapeutische oplossing die Freud
hiervoor in petto had, want ‘volgens Freuds aannames helpt het bewust worden
van een prototype bij het oplossen van dat prototype.’ (262) Daarmee was de
religie volledig weg verklaard als dwangneurotische behoefte. Die behoefte zou
verdwijnen wanneer de mens, met behulp van onder andere de psychoanalytische
godsdienstkritiek, inzicht zou krijgen in de neurotiserende dynamiek van de
religie.

Die moderne liberale godsdienst was volgens Freud, op metafysisch terrein,
evenmin een adequaat antwoord op de ingrijpende gevolgen van de moderni-
sering van de cultuur als dat de revolutionaire sociaal-democratische bewegingen
dat waren op politiek terrein. Freuds kritiek komt er volgens Rieff in het kort op
neer dat de apologie van de liberale godsdienst, die gericht is tegen de
religiekritiek van de Verlichting, niet tot de kern van het probleem doordringt.
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a Rieff verduidelijkt dit middels een kritiek van revisionistische herinterpretaties van Freuds visie
op de functie en betekenis van schuld, zoals die van Karen Horney. Hier geeft Rieff in essentie
dezelfde kritiek als in vorige hoofdstukken op de revisoren van Freuds werk. Zij verliezen het
zicht op de dieperliggende en theoretisch zeer interessante ambivalenties van Freuds religiekritiek
doordat ze Freuds atheïsme tot een ‘persoonlijke aberratie’ maken. (272)
b Zie The Mind, hoofdstuk 2. Rieff formuleert overigens zijn interpretatie van Freuds
religiekritiek in hoofdstuk 8 van The Mind zodanig dat ook zijn eigen kritiek op de liberale
godsdienst erin doorschemert. Ook in later werk komt deze kritiek in enkele passages terug. Rieff
is bijvoorbeeld zeer kritisch over het werk van Paul Tillich. Naarmate Rieff ouder wordt, wordt
hij steeds kritischer over Tillich, over wie zijn oordeel aanvankelijk milder was. (Zie bijvoorbeeld
Fellow Teachers, p. 181n.) In The Feeling Intellect is bijvoorbeeld ook een zeer lovende recensie
van Tillichs Systematic Theology (1952) te vinden (pp. 134-136).
c Rieff maakt dit duidelijk met een literaire analogie: van schrijvers als Dostojevski en Bernanos
loopt volgens hem een lijn naar twintigste eeuwse existentialistische schrijvers zoals Genet. Hun
verering van de ‘heilige zondaar’ c.q. de ‘schrijver-misdadiger’ demonstreert de inversie in de
houding jegens het geweten. Deze gedachte van ‘inversie’ komt overigens op een aantal plaatsen
in The Mind terug.

Van cruciaal belang daarbij is Freuds opvatting over schuld.a Freud was van
mening dat schuld de normale houding is van het individu jegens autoriteit.
Meta-psychologisch gesproken wordt dit element van het onbewuste psychische
substraat verder gevormd door cultuur- en tijdgebonden arrangementen van
krachten die de bevrediging van individuele verlangens inperken (‘verdringen’)
om sociaal leven mogelijk te maken. Het christendom is één van die
arrangementen.b De liberale godsdienst erkende echter niet dat de culturele rol
van het christendom was uitgespeeld: ‘De kracht van de christelijke cultuur heeft
afgehangen van het gebruik dat het maakte van het potentieel van menselijke
schuldgevoelens dat erin belegd was. Freud beweert dat ‘het creatieve gevoel van
schuld’, hoe waardevol het ook was in het verleden, nu alle bruikbare perken te
buiten is gegaan. Religie is zélf het soort collectieve neurose geworden waarmee
we ons niet langer een persoonlijke neurose kunnen besparen.’ (276) 

Rieff stelt dat Freud de dynamieken van de ‘old faiths’ heel serieus nam, met
name de manier waarop schuld daarin functioneerde. Volgens Rieff had Freud
echter ook haarscherp in de gaten dat de inhoud van begrippen als ‘schuld’ en
‘geweten’ vanaf de Verlichting gaandeweg steeds verder waren geïnverteerd.
Heiligen waren verdachte neuroten geworden en bepaalde misdadigers werden
als heiligen beschouwd.c Dat was ook in de religie het geval geweest doordat ze
de religiekritiek (gedeeltelijk) incorporeerde. Zo probeerde de religie, die
eeuwenlang haar culturele functie had kunnen vervullen, haar huid te redden.
Volgens Rieff legt Freud in zijn religiekritiek de vinger exact op deze zere plek.
De apologetische reactie op en gedeeltelijke incorporatie van de religiekritiek van
de Verlichting kon volgens Freud een essentiëler gegeven niet teniet doen,
namelijk dat er een nieuwe dynamiek van verdringing van instinctieve verlangens
moest ontstaan, omdat ‘het christendom inmiddels niets meer dan een pijnlijk
‘historisch residu’ was van die waardevolle ‘verdringings-achtige processen die
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a ‘Freud ontwikkelde zijn gevoeligheid voor het tijdsgewricht waarin hij leefde en voor de plaats
die de psychoanalyse daarin in nam vanuit de grove, positivistische chronologie. De geschiedenis
bewoog zich naar het laatste van de drie volgende stadia: van 1] coherente samenhangende
maatschappijen van de primitieve mens, een systeem van verdringing dat werd geïmplementeerd
met behulp van taboes, via 2] religieuze samenhangen, een cultuur van verdringing die werd hoog
gehouden door theologieën, naar 3] de moderne cultuur, een tijdperk waarin de oude
verdringingsmechanismen werden losgelaten, maar nog niet overwonnen waren.’ (305)
b Zie The Mind, p. 286.
c De vraag naar Freuds verhouding tot de religie is sterk verweven met de vraag naar de betekenis
van Freuds verhouding tot het jodendom. Daarover schrijft Rieff: ‘Het is gemakkelijk om Freuds
joods zijn weg te wuiven als een laatste, onbelangrijk restje van binding met zijn achtergrond, of
als een reflex tegen het anti-judaïsme van het grootste deel van de cultuur om hem heen. Het
verdient echter een serieuzere beschouwing, want hier ligt, verscholen, een aantal verbindingen
tussen zijn persoonlijke psychologie en zijn godsdienstpsychologie. Door zichzelf een
‘psychologische Jood’ te noemen, beoogde Freud om ‘joods zijn’ grondiger te definiëren; niet
zozeer door middel van het aanhangen van een bepaalde geloofsbelijdenis, maar als een bepaald

(wordt vervolgd...)

hadden plaats gevonden in de oudheid.’ (...) Freud beschouwde zichzelf als
behandelaar van specifieke gevallen van het psychische lijden dat ontstond
gedurende het interregnum tussen het falen van één systeem van morele autoriteit
en de vestiging van een ander.’ (290-291) In dat nieuwe systeem van morele
autoriteit zou volgens Freud de psychoanalyse worden opgenomen.a 

Rieff laat zien hoe Freud in deze opvattingen (die zowel deels voltaireaans als
deels feuerbachiaans zijnb) de Verlichtingskritiek en de antropologische ideeën
over religie verwerkt en er nieuwe interpretaties aan toevoegt. Volgens Rieff
voltrekt Freud zo de naturalisering en historisering van de religie en moraal. In de
wijze waarop Freud dat doet zit volgens hem een ‘sluw, maar nooit duidelijk
gearticuleerd, gevoel voor de incompatibiliteit van het moderne zelfgevoel en ons
historisch erfgoed.’ (291) Freuds religiekritiek kan dus volgens Rieff gelezen
worden als een analyse die beoogt te verhelderen hoe de religie en haar culturele
rol veranderen onder invloed van de Verlichting. 

Freuds sociologische verdediging van de religie
Der Mann Moses und die monotheistische Religion is volgens Rieff een
opvallende uitzondering in Freuds doorgaans negatieve beoordeling van de
religie. Rieff verklaart dat door Freuds aristocratische vooringenomenheid die
ervoor zorgde dat Freud was gefascineerd door Mozes, het ‘morele genie dat een
cultuur stichtte’. Rieff noemt Freuds laatste boek ‘een zege van psychologische
romantiek’ (284) en omschrijft het als ‘een studie van de morele held die een
hogere beschaving over het gepeupel uitspreidt met de truc van het brandende
bosje en de tactiek van de terugtrekking op de berg.’ (283) Freud had dus wel
waardering voor de religie als een belangrijke  ‘beschavende factor’, maar  hij
vond dat haar culturele rol uitgespeeld was. Op deze manier reduceerde hij
volgens Rieff de betekenis van religie tot haar sociale functie.c
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c(...vervolg)
soort karakter.’ (259) 

Een interessante studie naar de invloed van Freuds joodse achtergrond, die gedegener is dan
Peter Gay’s Een goddeloze jood. Freud, het atheïsme en het ontstaan van de psychoanalyse
(Houten, de Haan, 1988 (1987)) is: Freud and Moses. The Long Journey Home van Emanuel
Rice (Albany, State University of New York Press, 1990). Rice noemt Der Mann Moses ‘hoewel
zwak qua methodologie en feitelijke gegevens, een werk van grote genialiteit en vernuftigheid. Het
staat voor zijn [Freuds, TZ] poging om weer thuis te komen bij zijn joodse wortels, maar dan wel
op zijn eigen voorwaarden en op zijn eigen manier.’ (p. 7.) 

Freud maakte in zijn studie van religie een groot onderscheid tussen het jodendom en het
christendom. Hij beschouwde het martelaarschap van Jezus als een ‘herhaling van het mozaïsche
prototype’. Er heeft in het historische proces van het ontstaan van het christendom vanuit het
jodendom volgens hem al een ‘distortion’ plaatsgevonden. Dat is onvermijdelijk in het
freudiaanse schema: hoe verder van de oorsprong, hoe meer ‘distortion’. Freud was gefascineerd
door ‘origins’ (geneticisme) en kende die ook de grootste waarde toe. Zijn typering van het
christendom als een ‘zoon-religie’ ten opzichte van het jodendom als een ‘vader-religie’ bevat dan
ook impliciet een pejoratief oordeel over het christendom. Zie ook de volgende essays in The
Feeling Intellect: ‘Kairos in Freuds Thought’ (pp. 53-61) en ‘Intimations of Therapeutic Truth.
Decoding Appendix G in Moses and Monotheism’ (pp. 61-65). In deze essays en in genoemde
passages in The Mind is tussen de regels door te lezen dat naar Rieffs mening Freud de aanzet
heeft gegeven voor de ontwikkeling van een adequaat analytisch kader voor het onderzoek van het
endemische anti-judaïsme van de Westerse cultuur. (Zie bijvoorbeeld The Mind, p. 285.) Ook in
zijn essay over Hannah Arendt, getiteld ‘The Theology of Politics: Reflections on Totalitarianism
as the Burden of our Time’ (1952, zie The Feeling Intellect, pp. 86-97), gaat Rieff verder in op
de kwestie van het anti-judaïsme in de Westerse cultuur.

Rieff wijst nog een reductionistische karaktertrek aan in Freuds analyse van de
religie: de eenzijdige manier waarop hij religie met de (katholieke) kerk
identificeert. Freud beschouwde religie altijd in een politieke modus, zoals blijkt
in Massenpsychologie und Ich-analyse (1922). De meest fundamentele kritiek
heeft Rieff echter op Freuds stelling dat de rol van het christendom is uitgespeeld
bij het omzetten van schuldgevoel in moreel handelen. Rieff stelt de volgende
retorische vraag: ‘Hoe krachtig moet dat ‘Schuldgefuehl’ geweest zijn, wanneer
de hele ingewikkelde, door zielenangst gekwelde geschiedenis van de religie uit
dat gevoel voortkwam. Freud weigerde een stap verder te gaan, namelijk om de
universele objectiviteit van schuld te erkennen.’ (277) De stap verder (dan Freud)
die Rieff beoogt te zetten in zijn werk is de kritische reflectie over het
naturaliseren en psychologiseren van de religie. In de epiloog van de derde druk
van The Mind (1979), getiteld ‘One step further’, gaat Rieff hier expliciet op in.
Duidelijk refererend aan Kant lanceert Rieff de term ‘de verdringende
imperatief’. Twintig jaar na de eerste druk van The Mind herbevestigt Rieff dat
hij het concept ‘verdringing’ van cruciaal belang acht voor de interpretatie van
Freuds analyses van cultuur, moraal en religie. 

Aan het slot van het achtste hoofdstuk van The Mind plaatst Rieff alle
resultaten van de analyses van de voorgaande paragrafen in een breder kader. Net
als de andere fenomenen die hij bestudeerde, analyseerde Freud de religie vanuit
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een ontwikkelingsperspectief. De religie was dienstbaar geweest aan de cultuur in
de kinderfase van de mensheid. ‘Maar naarmate de geest volwassener wordt, zo
scheen het Freud toe, zal elke religie moeten sterven aan de onttovering.’ (293)
Hier blijkt zijn evolutionistisch geloof in ontwikkeling (groei) van de cultuur.
Freud deelde echter niet het vertrouwen van de vooruitstrevende rationalisten,
van de Franse Encyclopedisten tot Marx, dat de ethische vooruitgang van de oude
religies kon worden bewaard in een wetenschappelijk tijdperk. Freuds twijfel in
deze is volgens Rieff gestoeld op een notie die moderne critici, van Matthew
Arnold tot Ortega Y Gasset, benadrukken, namelijk dat parallel aan en verheven
boven de strijd tussen de economische klassen er een strijd tussen culturele
klassen is. Op basis van die gedachte ontwikkelt Freud, zoals Rieff het noemt,
een sociologische verdediging van de religie. Religie (als normatief systeem) was
nodig als culturele factor om de lagere klassen ‘in bedwang te houden’. Freud
zag echter dat de religie haar dwingende/verdringende kracht aan het verliezen
was en dacht dus na over de vraag wat er voor de religie in de plaats kon komen:
de hogere klassen konden worden heropgevoed door de wetenschap en zo hun
drifthuishouding op orde houden, maar hoe zat het met de lagere klassen?

Op dit punt bekritiseert Rieff Freud wegens een simplificatie van het portret
van onze cultuur. De tegenstelling high-low (in termen van ‘drifthuishouding’) is
volgens Rieff niet dezelfde als die tussen de sociale hogere en lagere klassen:
‘Tegenwoordig zijn zowel de massa’s als de klassen geëmancipeerd van de
onderwerping aan het goddelijke. De klassen hebben getoond dat ze in staat zijn
tot nieuwe barbarij, de massa’s hebben zich niet minder volgzaam getoond in hun
ongeloof dan ze ooit waren geweest in hun geloof. (...) Belangrijker echter, is
Freuds misvatting van religie zelf als sociaal [verschijnsel]. Alle sociologie, en
tegenwoordig geldt hetzelfde voor de psychologie, heeft steeds Kants fout
herhaald door de religie te beschouwen als de vreesvolle opvatting van onze
morele plichten als goddelijke geboden.’ (297) Rieff haalt vervolgens
Kierkegaard aan als negentiende eeuwse criticus van deze reductie van religie tot
zijn psychologische en morele functie. Kierkegaards kritiek is volgens hem
bruikbaar voor een reflectie over het belang van religie in de (post)moderne
cultuur. De grote waarde van religie in onze tijd is volgens Rieff het volgende:
‘Vanuit zijn transcendente vertroosting (bijvoorbeeld dat het evangelie superieur
aan de wet is) had het religieuze gevoel tenminste de mogelijkheid om de sociale
orde te bekritiseren, terwijl de wetenschappelijke energieën, door de gemakke-
lijke transformatie van de voor wetenschap vereiste objectiviteit tot ‘waarde-
neutraliteit’ of ‘waarde-vrijheid, gemakkelijk in dienst worden genomen door de
eisen van de samenleving, wat die ook mogen zijn. (299)
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a Zie p. 93, voetnoot a.

3.6.3  Freud: de meest recente founding father van Amerika

We naderen Rieffs formulering van zijn these over de opkomst van de
Psychologische Mens steeds dichter. Na de zeer gedetailleerde analyses in de
voorgaande hoofdstukken van de canon van Freuds geschriften en van de receptie
daarvan, gaat Rieff nu steeds explicieter over de culturele betekenis van de
psychoanalyse schrijven.

‘The therapy of barbarism’
De coherentie in Freuds werk gaat verloren zonder het positivistische concept
van de chronologie van de cultuurgeschiedenis erbij te betrekken, stelt Rieff.a

Freud interpreteerde die chronologie op een nieuwe manier met behulp van het
concept ‘verdringing’. Freuds conceptualisering van neurose is innig verweven
met deze cultuuranalyse. De ‘therapie’ voor de schadelijke gevolgen van de
neurose is gebaseerd op de impliciete ideologie van de psychoanalyse c.q. van de
positivistische wetenschap: het vervangen van geloof door (moderne) theorie.
Deze vervanging is volgens Rieff één van de grootste prestaties van de seculiere
wetenschappelijke cultuur. Ze is tevens een centraal thema in Rieffs interpretatie
van de culturele betekenis van de psychoanalyse. We zagen in hoofdstuk 2 dat
volgens Rieff de psychoanalyse en het marxisme behoren tot een nieuw soort
theorie, namelijk die van de moderne positivistische wetenschappen. Naar Rieffs
mening neemt de psychoanalyse onder de moderne wetenschappen een speciale
plaats in. Ze is van alle moderne sociale theorieën, inclusief de marxistische, het
meest consequent in haar anti-metafysische stellingname. Geen enkel metafysisch
systeem, of het nu een religie, een ideologie of een filosofie is, mag volgens
Freud heersen over het individu zonder de rechten van het individu voldoende te
erkennen. Freud was echter een ambivalente anti-metafysicus en ontwikkelde ook
een sociologische verdediging van de religie. In de Freud-receptie is volgens
Rieff deze ambivalente spanning in Freuds theorie verloren gegaan. De
polariteiten waarop de cultuur gebaseerd is, zijn daarbij volgens Rieff
gesimplificeerd voorgesteld in de psychoanalytisch geïnspireerde cultuurtheorie.
We bekijken nu gedetailleerder wat dat betekent voor Rieffs interpretatie van
Freud als cultuurfilosoof. 

De scherpte van Freuds analyse is volgens Rieff verloren gegaan in de latere,
sociologiserende neo-freudiaanse interpretatie van Freuds theorie, waarbij de
meest essentiële polariteit die is tussen het verlangende individu en de eisen van
de cultuur die dwingen tot het (in bepaalde mate) afzien van lustbevrediging.
(308) Freud verklaarde neurose als de uitdrukking van een tweezijdig
antagonisme tussen individu en cultuur en drijft het antagonisme tot ín de
individuele psyche: niet alleen de cultuur dwingt het individu tot inperking van
lustbevrediging. Er zit ook in de menselijke natuur zelf een mechanisme dat aan
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a Rieff citeert in dit verband David Hume die tenminste ‘wist wat oorlogen doen; ze vernietigen
antieke boeken en de annalen van de geschiedenis.’ (The Mind, p. 422, noot 29) Deze uitspraak
kreeg voor mij veel betekenis toen ik in 1999 in Sarajevo was en daar de verwoeste Nationale
Bibliotheek zag die een schat aan historische documenten bevatte, sommige uit de zesde eeuw na
Christus. Het was één van de eerste gebouwen die door de belegeraars van de stad vanuit de
omliggende heuvels met een granaat in brand werd geschoten.

deze inperking meewerkt. De pointe van Freuds cultuurkritiek is volgens Rieff
dat het culturele systeem dat het individu hielp bij deze interne libido-
huishouding niet goed meer functioneert, omdat het niet goed is afgestemd op de
eisen van de veranderende tijden. Hij dacht dat het de taak was van de culturele
elite, die dragers waren van de high culture, om dergelijke systemen te
ontwikkelen en te onderhouden. Deze taak vereiste vergaande verdringing van
lustbevrediging. Freud was er echter van overtuigd dat een deel van dit systeem
van verdringing zijn tijd had overleefd: ‘Vanwege een efficiënt beheer van de
libido-huishouding zal een aantal van de zwaardere investeringen in de cultuur
moeten worden afgeschreven.’ (311) Daar voegt Rieff de volgende conclusie aan
toe: ‘Aldus verplettert Freud de humanistische hoop dat de high culture zelf de
religie zou kunnen opvolgen als een bron van morele machtsmiddelen.’ (311) 

Freud dacht dat de (Eerste Wereld)oorlog zou afrekenen met dit verouderde
systeem van libido-huishouding en was ervan overtuigd dat de psychoanalyse
kon bijdragen aan het scheppen van een efficiënter systeem van driftbeheersing
en instandhouding van de cultuur, stelt Rieff. Hij verwijst naar Freuds
briefwisseling met Einstein waarin Freud het had over de ‘therapeutische functie’
van oorlog. Dit idee speelt een belangrijke rol in zijn cultuurkritiek. Rieff
repliceert dat de cultuur inderdaad correctieve instrumenten nodig heeft. Echter,
‘verwoesting is geen correctie,’ stelt hij, ‘oorlog schept niets, bevrijdt niets.’
(314)a Hij beschouwt Freuds idee als exemplarisch: ‘De therapie van de barbarij
is mogelijk de gevaarlijkste vorm van de aloude wrok van de gecultureerden
jegens zichzelf.’ (314)

Freud: een stoïcijn met sceptische trekken
Freud had volgens Rieff twee oplossingen voor een gezondere verhouding tussen
individu en cultuur: rationele kennis en een verstandig compromis met ‘de
instinctieve diepten van waaruit de kennis en moraal zich ontwikkelen’. Om de
inefficiënte moral commitments te vervangen stelt Freud een ethiek van
oprechtheid voor. Psychoanalyse vereist een bijzonder vermogen tot oprechtheid
dat de psychoanalyse volgens Rieff onderscheidt van andere healing movements
en verbindt met de drang tot onttovering die kenmerkend is voor de moderne
literatuur en het leven van moderne intellectuelen. Freud vond dat iedereen,
inclusief de culturele elite, zijn ‘natuurlijke behoeften’ moest accepteren
(‘naturalisering van het ethisch discours’). Zo brak hij het traditionele morele
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a Rieff duidt dit als een symptoom van een periode van morele hervorming dat als één van zijn
kenmerken heeft ‘dat het noodzakelijk wordt om de terminologie te reviseren die werd overgeërfd
uit eerdere periodes; het predikaat van goedheid wordt aan bepaalde motieven voor gedrag
ontnomen en toegekend aan andere. Freuds theoretische schema en zijn klinische gegevens komen
in één punt samen om de standaardtermen van het vertoog over moraal te vervormen.’ (336) De
titel van Rieffs boek verwijst naar dit gegeven: een moralist is iemand die zich zowel met
descriptieve ethiek, normatieve ethiek als met meta-ethiek bezig houdt. (Zie P. G. M.
Vandermeersch, Ethiek tussen wetenschap en ideologie, Leuven, Peeters, 1987, met name pp. 9-
16.) Het is Rieffs stelling dat Freuds theorie en praktijk zich, zij het vaak impliciet, met al deze
drie terreinen bezig houdt. Freud was volgens hem zelfs een bijzondere moralist want hij droeg in
belangrijke mate bij aan het wijzigen van de fundamenten van het ethische discours.

discours van de high culture open.a ‘Freuds wetenschappelijke openheid is één
van de toegevoegde corrosieve middelen die is toegepast op de vastgeroeste talen
van de Europese high culture. Die nieuwe vrijheid was eerst voornamelijk
taalkundig. De nieuwe psychologie gebruikte de onverbloemde stijl om de
kinderlijke onschuld, de zielenadel van religieuze gevoelens en de objectiviteit
van grote kunst van hun voetstuk te stoten.’ (335-336)

Freuds ideeën werden echter ook cultureel gemeengoed en hebben de
verhouding tussen persoonlijke en publieke moraliteit ingrijpend veranderd.
Freuds oplossing is bestempeld als nihilistisch. Rieff beaamt gedeeltelijk deze
beschuldiging: ‘Het verkrijgen van een betere balans in de psyche, het
verschuiven van de relatieve gewichten van driften en verdringing, vestigt geen
nieuwe inhoudelijke regels voor besluitvorming ’ schrijft hij. (321) ‘Openheid
van karakter zou wel eens méér onmenselijkheid kunnen opwekken, in plaats van
minder.’ (322) Rieff lijkt hier weer te suggereren dat Freuds keuze voortkomt uit
het elitaire karakter van zijn filosofie, dat volgens Rieff samenhangt met Freuds
aristocratische vooringenomenheid. Het was geen therapie voor zwakkelingen,
stelt hij.

Rieff levert in het negende hoofdstuk van The Mind kritiek op Freuds morele
wetenschap die vervolgens naar een tweede centraal punt van zijn Freud-exegese
wijst, namelijk een kritiek op de eenzijdige, tautologische manier waarop Freud
het verlangen definieerde. Volgens Freuds meta-psychologische theorie ‘is de
energie die de moraliteit zich verwerft, in een proces van reactie op het
verlangen, tweedehands.’ (319) Deze gedachte is gerelateerd aan wat Rieff in
hoofdstuk 2 schreef over het onbewuste: het onbewuste, met zijn verlangens, is
bij Freud het primaire inhoudelijke substraat. De vormende/inperkende instantie
is secundair. Freud kon dus niet op eenzelfde manier over het verlangen naar
goed-zijn denken als over het verlangen naar datgene waarvan we moesten afzien
om het goede te bereiken. Dit is volgens Rieff ongetwijfeld eenzijdig: ‘Het
morele streven is waarschijnlijk net zo authentiek als (instinctief) verlangen en
net zo oorspronkelijk.’ (319) Een zeer belangrijk punt in Rieffs Freud-exegese is
zijn stelling dat uit Freuds theorie over de instincten af te leiden is dat de
menselijk natuur altijd gespleten is. Ze is van nature niet alleen egoïstisch en
gericht op bevrediging van eigen verlangens, maar bevat ook ingebouwde
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begrenzingen van instinctbevrediging die de mens in staat stelt tot het aangaan
van gezonde sociale relaties.

Freud ageert volgens Rieff alleen om therapeutische redenen tegen de cultuur.
Freud geloofde even weinig in de instincten als in de cultuur. Net als
Schopenhauer accepteert Freud het wezenlijk tegenstrijdige karakter van de
werkelijkheid en predikt hij een leer van berusting daarin. Freud is volgens Rieff
dus geen hedonist, maar een Stoïcijn met sceptische trekken. ‘Freud had de
vermoeide wijsheid van een universeel geneesheer voor wie geen enkele kwaal
totaal geheeld kan worden.’ (327) 

Rieff vindt dat Freud zeker gelijk had met zijn cultuurfilosofische these dat we
toe zijn aan ‘een nieuw begin’, maar niet aangeeft wat dat nieuwe begin zou
moeten zijn. De psychoanalyse is alleen maar een ‘negatieve ethiek’, bedoeld om
de oude moral commitments grondig af te breken. Rieff vreest dat dat echter juist
heel goed bij de tijd past waar de psychoanalyse een afspiegeling van is: ‘de
huidige tirannie van het psychologiseren kon wel eens veel stabieler blijken te
zijn dan de oudere handhavingen van schuld.’ (328) In Amerika werd de
psychoanalyse zelf een nieuwe ideologie. Rieff suggereert dat dit aansluit bij de
interne dynamiek van de psychoanalyse. ‘Voor zover het de residuen opruimt van
de identiteiten die mensen ziek maken, vernietigt het freudianisme daarmee niet
zijn eigen capaciteit om een nieuwe identiteit te smeden, want het helpt om wat
ten diepste een ‘tegen-identiteit’ is, tot leven te brengen.’ (304) 

De ‘tirannie van het psychologiseren’ heerst in het tijdperk waarin het
individualisme niet meer een humanistisch ideaal van een kleine elite is, maar
een maatschappelijke werkelijkheid is geworden die ons allen heeft doordrongen.
De psychoanalyse past volgens hem goed in een dergelijk tijdsgewricht. ‘Bij
gebrek aan andere remedies past egoïsme in het tijdsgewricht en Freuds versie
ervan is slechts één van de meest succesvolle, en zeker de meest subtiele, van de
hedendaagse ideologieën voor zelfverlossing.’ (329) De Psychologische Mens
leert op een nieuwe, en volgens Rieff vervreemdende, manier zich te verhouden
tot zichzelf en de gemeenschap. ‘Het wezenlijk seculiere doel is om het ego af te
wenden van een heroïsche of van een meegaande houding jegens de
gemeenschap.’ (329-330) Een centrale rol daarbij speelt het, op
psychoanalytische wijze, verkrijgen van een minder ambivalente, vrijere relatie
tot autoriteit. Rieff stelt dat de emancipatoire intenties van Freud, ondanks zijn
ambivalenties onmiskenbaar zijn: ‘Enerzijds pleit Freud voor een rationele
verzoening met maatschappelijke en culturele autoriteit, aannemend dat autoriteit
zelf redelijker wordt onder het vuur van de kritiek. Anderzijds verschaft het
freudianisme door zijn tactische listen en theoretische inzichten de middelen voor
een bescheiden maar desalniettemin zeer betekenisvolle bevrijding.’ (331) Freud
is, op zijn eigen, ambivalente wijze, onderdeel van de opstand tegen christelijke,
ascetische cultuur en moraal. 

Freud is volgens Rieff zeer diep doorgedrongen in de polariteiten en
ambivalenties waarop de cultuur is gebaseerd en heeft daarmee tegelijkertijd een
belangrijke bijdrage geleverd aan de culturele verandering die zich volgens Rieff
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in het Westen aan het voltrekken is. Rieff besluit The Mind met een korte
beschrijving van zijn these over de opkomst van de Psychologische Mens.

3.7  De opkomst van de Psychologische Mens

De laatste paragraaf van The Mind opent Rieff als volgt ‘In dit tijdsgewricht,
waarin de techniek de laatste vijand van binnenuit bezet, namelijk het innerlijk
leven van de mens, de psyche zelf, is een passend nieuw karaktertype op het
toneel verschenen: de Psychologische Mens.’ Rieff past de schema’s die Freud
hanteerde om de globale geschiedenis van de Westerse geest te beschrijven aan,
op basis van zijn eigen herinterpretatie van Freuds theorie en de culturele
betekenis van de psychoanalyse. Hij begint met een beschrijving van de drie
karaktertypen die successievelijk de Westerse cultuur hebben gedomineerd voor-
dat de mythe van de Psychologische Mens zich ontwikkelde.

Eerste in deze reeks is het karakter-ideaal van de Politieke Mens, zoals dat
gevormd is en aan ons is doorgegeven vanuit de klassieke oudheid. Als tweede
dominante karakter-ideaal van de Westerse beschaving beschrijft Rieff dat van de
Religieuze Mens, ontstaan in het jodendom en van daaruit aan ons doorgegeven
via het christendom. Het domineerde in de ‘beschaving van autoriteit die aan de
Verlichting vooraf ging.’ (356) Het derde type, de Economische Mens, is het
model van onze liberale beschaving en is gevormd en aan ons doorgegeven
vanuit de Verlichting. Hij bleek een overgangsfiguur te zijn, met de kortste
levensverwachting van allen. Uit de gestalte van de economische mens is de
Psychologische Mens van de twintigste eeuw verschenen, die geen kind van de
natuur maar van de technologie is. 

Rieff geeft de volgende signatuur van de Psychologische Mens: ‘Hij is niet het
heidense ideaal, dat van de politieke mens, want hij committeert zich niet aan het
politieke leven. Hij is totaal anders dan de Religieuze Mens. We zullen in de
casus van de Psychologische Mens de nerveuze gewoontes van zijn vader, de
Economische Mens, herkennen. Hij is sluw, niet heldhaftig, calculeert zorgvuldig
zijn bevredigingen en ontevredenheden. Hij analyseert onrendabele verbin-
tenissen, die hij beschouwt als zonden die het meest gemeden moeten worden.
Uit de erfenis van deze meest nabije voorganger heeft de Psychologische Mens
zijn eigen zorgvuldige economie van het innerlijk leven opgesteld. De
Psychologische Mens leeft noch volgens het ideaal van de macht noch volgens
dat van het recht, die zijn voorgangers, de Politieke en de Religieuze Mens zo in
verwarring brachten. De Psychologische Mens leeft naar het ideaal van inzicht.
Praktisch en experimenteel inzicht, dat leidt tot de overmeestering van zijn eigen
persoonlijkheid. (...) Het Westen heeft vele, opeenvolgende pogingen tot
transformatie van de vijand, namelijk de wereld, gedaan. Nu kiest het [Westen]
om op te trekken tegen haar laatste vijand, het zelf, in een poging het te
veroveren en het op te nemen in de wereld zoals die is. Want uit het zelf kwam
het weerspannige, wereldverzakende ideaal van de Religieuze Mens voort.
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Het freudianisme sluit de voldongen [long-established] vete van de Westerse
mens met zijn eigen geest af. Het markeert het archaïsme van de klassieke erfenis
van de Politieke Mens, want de nieuwe mens moet ‘voorbij de rede’ leven. De
rede heeft immers bewezen geen betrouwbare gids te zijn die de mens veilig door
de betekenisloze ervaring van het leven kan leiden. Het [freudianisme] markeert
ook de verwerping van het erfgoed van de Religieuze Mens, want de nieuwe
mens wordt geleerd om nét een beetje voorbij het geweten te leven. Het geweten
heeft immers bewezen evenmin een passende gids te zijn om het leven veilig
door te komen. Bovendien heeft [het geweten] absurd zware jukken van
betekenis op het leven gelegd. Tenslotte markeert de psychoanalyse ook de
uitputting van het liberale erfgoed dat historisch gezien werd vertegenwoordigd
door de Economische Mens. De mens moet nu immers leven met de wetenschap
dat zijn dromen functioneel gezien optimistisch moeten zijn en niet vervuld
kunnen worden. Nu de Psychologische Mens er zich eindelijk van bewust is dat
hij chronisch ziek is, kan hij desalniettemin de oude queeste naar een heilzame
leer staken. Zijn ervaring met de meest recente, die van Freud, kan hem leren dat
elke remedie hem blootstelt aan nieuwe ziektes.’ (356-357)


