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a The Triumph, p. 40.
b Ibidem, p. xv.

Hoofdstuk 4 

Crisistheorie

Rieffs positie ten opzichte van Freuds werk is zeer ambivalent. Enerzijds
bewondert hij Freud om diens theoretische moed en scherpzinnigheid. Anderzijds
noemt hij diens theorie ‘het meest inspirerende anti-credo dat tot nog toe werd
voorgehouden aan een post-religieuze cultuur’ dat volgens hem heeft bijgedragen
aan de ‘systematisering van ons ongeloof’.a Op basis van deze ambivalente
verhouding tot Freud en de psychoanalyse werkt Rieff in de jaren zestig verder
aan een theorie over culturele verandering. Over zijn bedoeling daarmee schrijft
Rieff in de inleiding van The Triumph (1966) het volgende: ‘Ik heb geprobeerd
om iets te zeggen over de consequenties van de Psychologische Mens voor
Westerse samenlevingen - maar niet alles, want volgens mij is de ontwikkeling
van de sociale wetenschappen richting een cultuurtheorie nog niet ver genoeg om
een dergelijke poging te ondernemen. Desalniettemin heeft mijn taxatie van deze
consequenties me dichter bij de taak gebracht van het leveren van een bijdrage
aan de ontwikkeling van een adequate sociologische cultuurtheorie (...), het
theoretische probleem dat mijns inziens centraal staat in de sociologie.’b

De eerste aanzet tot die theorie is Rieffs schets van zijn visie op de Westerse
cultuurgeschiedenis, of ‘Westerse psychohistorie’, waarmee hij The Mind besluit.
De term ‘psychohistorie’ is een neologisme waarvan ik voorlopig de volgende
werkdefinitie geef: ‘een visie op de Westerse cultuurgeschiedenis waarin de
verschillende fases steeds verwijzen naar een verandering in de interactie tussen
het individu en de sociale orde op het meest fundamentele niveau’. In The
Triumph verfijnt Rieff die visie en wordt ze verder theoretisch onderbouwd, maar
noch daar, noch elders in zijn werk zet hij systematisch uiteen wat de
theoretische basis ervan is. Evenmin is hij expliciet over de oorsprong van het
basisconcept waarmee hij werkt, het begrip ‘karakter-ideaal’, dat een zeer
complex amalgaam van bestaande theoretische noties is. Rieff verwerkt die
bestaande noties op een geheel eigen manier en vormt zo theorie over culturele
verandering. In dit hoofdstuk belicht ik de theoretische basis van de concepten
‘psychohistorie’ en ‘karakter-ideaal’ en herneem ik dus de problematiek van de
theoretische basis van Rieffs cultuurtheorie, toegespitst op de vraag welke
freudiaanse noties daarin een rol spelen.
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a Rieffs redacteur van The University of Chicago Press heeft grote stukken uit het oorspronkelijke
manuscript van The Mind geschrapt. (Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.) Mogelijk
verklaart dat de abrupte overgang naar de laatste paragraaf van het boek.
b Ph. Rieff, ‘Reflections on Psychological Man in America.’, What’s New no. 220, 1960, Abbott
Laboratories What’s New Anniversary Issue, Contemporary Comment no. 13, pp. 17-23.
(Opgenomen in The Feeling Intellect met dezelfde titel, pp. 3-10.) De titel van dit artikel
suggereert dat Rieff het daarin over de Amerikaanse cultuur heeft. Rieff stelt echter in het artikel
ook dat de Westerse cultuur ‘veramerikaniseert’. In The Mind stelt hij dat de drie eerdere
karakter-idealen uit de Westerse cultuurgeschiedenis zijn ‘overvleugeld door een nieuw model om
het leven te leiden, namelijk dat van de Psychologische Mens van de Amerikanen.’ (p. 8.) Op de
vraag in hoeverre Rieffs cultuurtheorie ook toepasbaar is op de Nederlandse situatie, kom ik
terug in de slotbeschouwing.

4.1  Rieffs ‘psychohistorische model’ van 
de Westerse cultuurgeschiedenis

Freud heeft nadrukkelijk zijn stempel op de twintigste eeuw gezet. Dat geldt voor
meer ‘profetische denkers’ zoals Marx en Nietzsche, maar volgens Rieff neemt
Freud onder hen een bijzondere plaats in. Freuds werk was namelijk niet
profetisch in de traditionele zin, omdat hij geen boodschap heeft. Desalniettemin
bevat diens leer intellectuele en morele implicaties die samen een boodschap
vormen en die Rieff de Weltanschauung van Freuds theorie noemt. Met zijn
these over de opkomst van de Psychologische Mens geeft hij aan hoe volgens
hem die Weltanschauung de Westerse cultuur veranderd heeft. Op een zeer
uitvoerige analyse van Freuds theorie volgt in The Mind vrij abrupt een schets
van Rieffs psychohistorische model met de vier karakter-idealen.a Kennelijk was
het na het verschijnen van The Mind snel nodig dat Rieff explicieter duidelijk
maakte wat hij bedoelde met die korte schets over de opkomst van de Psycho-
logische Mens in de Westerse cultuur. In 1960 verschijnt een artikel dat
‘Reflecties over de Psychologische Mens in Amerika’ heet.’b Laten we bekijken
hoe Rieff daarin zijn beschrijving van de vier karakter-idealen uitbreidt.

De opkomst van de Psychologische Mens
Volgens Rieff hebben tot aan de moderniteit drie karakter-idealen successievelijk
de Westerse beschaving gedomineerd. Het eerste was dat van de Politieke Mens.
‘Plato was de grote psycholoog van de politieke mens en tevens zijn meest
overtuigende leraar’, stelt Rieff. ‘Van Plato leerden we voor het eerst
systematisch de natuur onder te verdelen in hogere en lagere energieën. (...) Bij
Plato blijken de gezondheid en stabiliteit van een persoon analoog te zijn aan en
ook afhankelijk van de gezondheid en de stabiliteit van de politieke orde: dat wil
zeggen, een gepaste ondergeschiktheid van de hartstocht aan de rede volgt uit de
ondergeschiktheid van de ongeschoolde klassen aan de geschoolden. Uitgewerkt
tot een leer van de menselijke natuur was de Griekse politieke filosofie,
tegelijkertijd, Griekse psychologie.’
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a Rieff doelt hier op het gegeven dat schaarste de Westerse cultuur typeerde voordat de opkomst
van de moderne wetenschap en techniek hielpen om een ‘cultuur van overvloed’ te creëren.

‘Het tweede dominante karakter-ideaal van de Westerse beschaving’, zo
vervolgt Rieff, ‘nam de platoonse dichotomie tussen hogere en lagere energieën
over en paste die aan voor andere culturele doeleinden, met name religieuze. Het
christendom kon, hoewel het van oorsprong een naïef en direct, zelfs extatisch,
geloof was, de verleiding niet weerstaan om de Griekse scholen te bezoeken.
Dientengevolge vertoont het beeld van de Religieuze Mens zoals het christendom
dat vormde en aan ons doorgaf, bepaalde, als Grieks herkenbare trekken. De
christelijke leer van de menselijke natuur entte het begrip geloof op de eens vige-
rende opvatting van het leven als een steeds doorgaande intellectuele en morele
herscholing. (...) Door het Griekse intellectualisme voor haar eigen doelen aan te
passen, ontwikkelde de belangrijkste christelijke institutie [namelijk; de kerk, TZ]
volgens Rieff een persoonlijkheidstype dat zichzelf organiseerde rondom een
centraal gegeven: de verwachting dat geloof verworven zou worden. Daarbij
werd het geloof superieur aan de rede verklaard. De rede kon op zijn hoogst de
religieuze gave slechts ondersteunen en bevestigen.’

Het derde karakter-ideaal is de Economische Mens, ‘een type dat op rationele
wijze zijn eigen boontjes dopte, zichzelf troostend met de aanname dat wanneer
hij op een dergelijke manier zou voorzien in zijn lagere behoeften er een
algemene bevrediging van de hogere behoeften zou optreden. Het gevolg hiervan
was een morele revolutie; wat als ‘lager’ was beschouwd in de gangbare
hiërarchie van menselijke belangen werd als ‘hoger’ bestempeld. De
Economische Mens bleek echter, zoals ik heb voorgesteld in Freud: The Mind of
The Moralist, een overgangstype te zijn, met de kortste levensverwachting van
allen. Toen dit typische karakter van de Verlichting een weifelend geloof ten toon
spreidde ten aanzien van zijn eigen superioriteit over zijn voorgangers, begon er
een opvolger op te doemen: de Psychologische Mens van de twintigste eeuw.’

‘Hoezeer de Psychologische Mens ook verfijnd is op intellectueel terrein, hij is
anti-intellectueel. Hoezeer hij ook nog kerkganger is, hij heeft redelijke twijfel
aan de therapeutische efficiëntie van zijn geloof, die volgens hem het hoofddoel
en de hoofdfunctie van zijn religie is. Hoezeer hij zich ook inspant om zich
dingen te verwerven en te bezitten, de Psychologische Mens weet dat aan de
bevredigingen die hij als zijn eigendom wenst te bezitten geen prijskaartje meer
hangt.a Daarom is hij ten diepste sceptisch over de overgeleverde hiërarchie van
waarden die zelfs zijn meest directe voorganger nog onderschreef.
Desalniettemin kan de Psychologische Mens zijn verleden niet helemaal van zich
af schudden. Hij heeft dan ook de nerveuze gewoontes van zijn vader, de
Economische Mens. Hij is anti-heroïsch, sluw en bestudeert onrendabele
commitments als zonden die het meest gemeden moeten worden. Daarbij houdt
hij zorgvuldig een boekhouding bij van zijn genoegens en ongenoegens, echter
zonder het opwekkende en vruchtbare vertrouwen van zijn directe voorganger die
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a ‘Reflections on Psychological Man in America’, The Feeling Intellect, pp. 3-4.
b The Triumph, p. xv.
c Ibidem, p. 40.
d Ibidem, p. 40.

geloofde dat het eindtotaal zou uitlopen op iets zinvols en zijn leven zou
rechtvaardigen. Hij leeft, praktisch en experimenterend, volgens het ideaal van
inzicht dat zal leiden tot de heerschappij over zijn eigen persoonlijkheid.’a

Meta-sociologie
In The Triumph is een uitwerking van het concept van de Psychologische Mens te
vinden.b Rieff lijkt daar wat voorzichtiger dan in eerdere publicaties waarin hij
schrijft over dit concept. We zagen al dat Rieff wijst op fundamentele
theoretische beperkingen bij het formuleren van dergelijke cultuurtheorie. Hij
voert nog een tweede, hermeneutische reden aan om voorzichtig te zijn met
stellingen over de Psychologische Mens: ‘Misschien is het te vroeg om mijn
breekbare concept droog te persen tussen de harde omslag van een boek. Ik
kondig slechts zijn aanwezigheid aan, een respons op de afwezige God. (...) Wij
staan echter zelf middenin het proces van creatie van deze nieuwe mythe over de
mens. Er kan niet verwacht worden dat we het type in een scherp perspectief
kunnen waarnemen.’c Het valt volgens Rieff echter niet te betwijfelen dát zich
een nieuwe mythe over de mens aan het vormen is, al was het alleen maar onder
de geschoolde klassen.d 

Rieffs gebruik van de term ‘mythe’ is van groot belang om het type theorie te
karakteriseren dat hij beoogt te ontwikkelen. Dat blijkt eigenlijk al meteen
wanneer we kijken naar het alledaagse gebruik van de term ‘mythe’. Dan doelen
we op een verhaal waarvan we weten dat het ‘niet echt’ is, dat het niet letterlijk
correspondeert met de werkelijkheid. Mythen zijn wél echt in de zin dat we
geloven dat daarin op een symbolische manier iets wordt verteld over één of
meerdere fundamentele aspecten van de werkelijkheid waarin we leven. Op een
bepaalde manier herkennen we onszelf in mythen. Het gaat dan altijd over niet
direct empirisch waarneembare aspecten van die werkelijkheid. Verder hebben
mythen ook altijd een ‘moraal’. Door het geloof in een mythe gaat ze mede
bepalen hoe we onszelf en de werkelijkheid om ons heen waarnemen, en hoe we
ons gedragen. Zo zijn er bijvoorbeeld mythen over mannelijkheid en
vrouwelijkheid, over het ontstaan van de wereld en over het innerlijk leven van
de mens die grote invloed hebben op ons denken en handelen. Welnu, Rieffs
gebruik van de term ‘mythe’ sluit nauw aan bij dat alledaagse gebruik van de
term. Mythen behoren volgens hem dus niet alleen tot het strikt afgegrensde
terrein van sprookjes of, in bredere zin, van het niet-rationele terrein van de
cultuur. Rieff sluit aan bij een al oud filosofisch debat door te stellen dat ook in
de wetenschappen altijd op de een of andere wijze mythen functioneren.
Rationele kennis is altijd gebaseerd op uitgangspunten waarvan de oorsprong
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a The Mind, pp. 358n-359n.
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uiteindelijk niet rationeel te herleiden is. Elke wetenschappelijke theorie heeft
volgens Rieff zijn ‘tijdelijke gezaghebbende consensus van interpretaties die men
voor waar aanneemt (...).’a Die interpretaties rusten op ‘termen, waarzonder men
zich niets belangwekkend significants kan voorstellen of waarnemen; die noem ik
‘god-terms’.’b 

Waarom is Rieff zo geïnteresseerd in dit theoretische meta-niveau? Net als
Freud komt Rieff, op zijn eigen manier en in zijn eigen wetenschappelijke
context, na onderzoek tot de conclusie dat de bestaande sociale theorieën tekort
schieten voor het onderzoek naar het cultuurtheoretische probleem waarmee hij
zich bezig houdt. De reden daarvoor is dat ze geen recht doen aan de
complexiteit van het fenomeen ‘cultuur’. Dat bewijst hij steeds met analyses op
het niveau van de ‘god-terms’ van die theorieën. Een groot deel van Rieffs
theorie is in die zin ‘meta-sociologie’, omdat hij vanuit de meta-theoretische
perspectieven die hij ontwikkelt, bestaande relevante sociale theorieën evalueert,
op zoek naar bruikbare noties voor een cultuurtheorie. Hij wil nieuwe
theoretische wegen banen die het mogelijk maken ‘lange-termijntransformaties’
in de Westerse cultuur te onderzoeken van maatschappelijke structuren en
daarmee samenhangende persoonlijkheidsstructuren. In het bijzonder is Rieff
daarbij geïnteresseerd in de periode van de moderniteit.

4.2  Dogma, mythe en sociale theorie

Rieff gebruikt de term ‘god-term’ waarschijnlijk juist vanwege de religieuze
associaties die deze oproept. Zo blijkt ook uit zijn terminologie dat hij de religie
als onderzoeksobject uit de marges van de sociale wetenschappen wil halen en
meer aandacht vraagt voor goede reflectie over de sociale en culturele betekenis
van de religie als vormgeving van het transcendente. In ditzelfde kader gebruikt
Rieff ook geregeld de term ‘dogma’, die soortgelijke associaties oproept. Laten
we het wat die associaties betreft hier even houden bij de epistemologie. Religie
en dogma’s roepen dan het oordeel ‘onwetenschappelijk’ op. Rieff polemiseert
hiertegen door te stellen dat elke wetenschap, ook de zogenaamde ‘harde
wetenschap’, zijn dogma’s heeft. In een essay uit 1959 geeft hij een
wetenschapsfilosofische onderbouwing van die stelling, verpakt in een
beschrijving van wat volgens hem een goed curriculum zou zijn voor het
onderwijs in de sociale- en menswetenschappen aan hogere technische
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a Ph. Rieff, ‘The Function of the Social Sciences and Humanities in a Science Curriculum’,
Religious Education 54, no. 2 (March-April 1959), pp. 156-163. (Opgenomen in The Feeling
Intellect onder dezelfde titel, pp. 237-247.)
b ‘The Function of the Social Sciences’, The Feeling Intellect, p. 237.
c Ibidem, p. 237.
d Ibidem, p. 241.
e Ibidem, p. 241.

opleidingen.c Rieff geeft daar ook zijn definitie van het begrip ‘dogma’. We
bekijken een aantal passages van dat essay die voor ons relevant zijn.

‘Wetenschap verandert voortdurend,’ stelt Rieff, ‘net zoals religie. De student
in de technische wetenschappen moet erop worden voorbereid om zijn
intellectuele vaardigheden en gevoeligheden te oefenen, op een getrainde en
verantwoordelijke wijze.’b Die oefening moet zich volgens hem niet alleen
richten op wetenschappelijke problemen, maar ook op religieuze problemen. Hij
polemiseert hiermee tegen de neiging van het hoger technologisch onderwijs om
bij haar onderwijs in theorievorming pas te beginnen bij de zeventiende eeuw,
toen de exacte wetenschappen in hun moderne vorm ontstonden. Rieff vindt dat
de student in aanraking moet komen met het gehele corpus van weten-
schappelijke kennis dat over bepaalde problemen in onze cultuur beschikbaar is,
ook de kennis zoals die in premoderne, theologische of andersoortige,
formuleringen bestaat.c Door de student te dwingen over religieuze problemen na
te denken, wordt tevens gestimuleerd dat hij een bewustzijn ontwikkelt van het
feit dat achter elke wetenschappelijke visie een Weltanschauung schuil gaat. 

In een onderwijsprogramma voor sociale - en menswetenschappen zou, volgens
Rieff, ‘het primaire doel moeten zijn om de leidende formuleringen van
problemen en het schitterende veelvoud aan oplossingen te onderwijzen dat tot
dusver is voorgesteld in onze intellectuele ambachten.’d Dat zou op zo’n manier
moeten gebeuren dat een student daarmee een basale vaardigheid opdoet in het
analyseren en beheersen van gegeven formuleringen, inclusief de taal die daarbij
wordt gebruikt (voor zover mogelijk). Geen enkele student, ook niet diegene die
technische wetenschappen studeert, begint vanaf nul door het stellen van ‘eerste
vragen’. Als het goed is, stelt Rieff, wordt hen geleerd op welke wijze
bijvoorbeeld de fysica of de chemie wordt beschouwd als de juiste benadering
van fysische of chemische vraagstukken door de daarvoor geëigende
professionele gemeenschap. ‘Dit is dogma: een consensus van gezaghebbende
meningen.’e De student moet daarbij ook leren deze basale vaardigheid van
inzicht in de dogma’s van zijn vakgebied te integreren in zijn eigen intellectuele
en persoonlijke leven. Dat zou op zijn beurt moeten bijdragen aan persoonlijke
herformuleringen van de geleerde theorie. Alleen wanneer dat is gelukt, kan je
volgens Rieff spreken van geslaagd academisch onderwijs in deze vakken. 

Volgens Rieff functioneren dus in elk wetenschappelijk vertoog dogma’s, als
‘gezaghebbende interpretaties van een bepaald probleem’, die zijn gevormd met
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behulp van de niet rationeel te herleiden axioma’s van de theorie, de ‘god-terms’.
Waar het Rieff nu met name om gaat is het volgende: in de keuze van die
uitgangspunten en in de manier waarop ze functioneren als theoretisch
instrumentarium waarmee wetenschappelijke kennis wordt vergaard, gaat
uiteindelijk altijd een Weltanschauung, ofte wel een mythe over de mens en de
wereld, schuil. Wat is nu het belang van deze epistemologische analyse voor
Rieffs cultuurtheorie? Rieff stelt dat theorie over de moderne Westerse cultuur
gebaseerd moet zijn op een consistente theoretische basis. Het is daarom volgens
hem van cruciaal belang om te onderkennen dat moderne sociaal-
wetenschappelijk theorie zelf ook een produkt is van de moderne Westerse
cultuur. Om dat zichtbaar te maken heeft Rieff een ‘meta-standpunt’ nodig en dat
is exact wat zijn ‘theorie over theorie’ is. Die theorie maakt het Rieff mogelijk
om aan te duiden hoe moderne sociale theorie is verbonden met de cultuur
waaruit ze is voortgekomen. Dat meta-standpunt biedt hem ook de mogelijkheid
tot een kritische evaluatie van die problematiek.

De dubbele betekenis van de term ‘mythe’ bij Rieff
De rol van het begrip ‘mythe’ in Rieffs werk moet vanuit een dergelijke
epistemologische c.q. wetenschapsfilosofische invalshoek benaderd worden.
Freud was ook op dit punt een belangrijke inspirator voor Rieff. Er is een
duidelijke overeenkomst tussen de manier waarop Rieff het theoretiseren van
Freud typeert en de manier waarop hij zijn eigen theoretische positie omschrijft.
In The Mind schreef hij dat Freud na de breuk met Breuer steeds meer begon te
beseffen dat hij, om verder te komen in zijn onderzoek, niet moest kwantificeren
en meten, maar moest interpreteren, zijn intuïtie moest volgen en (bestaande)
theorieën moest evalueren. De mythe werd daarbij voor Freud een belangrijk
instrument. 

Volgens Rieff maakt Freud op zó’n bijzondere manier gebruik van mythen dat
daaruit blijkt dat er in diens theorie sprake is van een nieuwe Weltanschauung.
Rieff gebruikt de term ‘mythe’ dus op twee manieren: als verwijzing naar
concrete mythen én als synoniem voor Weltanschauung. Deze dubbelzinnigheid
is geen onnauwkeurigheid, maar heeft twee duidelijke theoretische functies. Ten
eerste creëert hij een theoretisch kader waarbinnen duidelijk wordt dat de
culturele betekenis van de psychoanalyse alleen kan worden geanalyseerd op het
meta-theoretische niveau van de god-terms. De term ‘mythe’ verwijst bij Rieff
ook altijd naar dit niveau. Zo kan Freuds theorie niet worden afgedaan als ‘pure
mythe’ in de pejoratieve betekenis, zoals vaak gebeurt door critici van de
psychoanalyse, want élke theorie kent zijn mythen. Dergelijke kritiek wijst, en
dat is het tweede punt, wél op een belangrijk aspect van het gebruik van mythen,
namelijk dat het om ‘ideatie’ gaat. Mythen behoren tot de orde van ideeën die uit
de geleefde werkelijkheid voortkomen en daarna op hun beurt op ingewikkelde
manieren onze perceptie van de werkelijkheid beïnvloeden.

Voor ons zijn in dit verband twee functies van mythen van belang die door
Paul Ricoeur zijn beschreven, namelijk de expressieve en de heuristische
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functie.a In zijn expressieve functie wordt de mythe, als symbolische vertelling,
gebruikt om menselijke ervaringen te generaliseren in een universeel concept of
paradigma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mythen over Prometheus,
Anthropos of Adam en Eva. In de vertellingen over deze ‘menselijke prototypen’
lezen we hoe mensen hun ideeën uitdrukken over de condition humaine en over
de bestemming van de mens. De functie van mythen is echter niet alleen orde-
nend en expressief. Ze hebben ook een heuristische waarde, omdat ze volgens
Ricoeur ‘universaliteit, temporaliteit en ontologische betekenis overdragen op ons
zelfbesef’.b Het gaat hier dus om het tegenovergestelde van expressie: we
ontvangen iets dat ‘van buitenaf’ komt en dat ons zelfbeeld en wereldbeeld
beïnvloedt. (We worden immers niet geboren in een ‘lege ruimte’, maar in een
culturele situatie waarin al veel mythen bestaan.)

Deze beschrijving van de twee functies van mythen helpt ons om scherper in
het vizier te krijgen wat de cultuurtheoretische betekenis is van Rieffs stelling
over de psychoanalyse als een theorie over het moderne individu in een
intrapsychische en sociale crisis. Volgens Rieff was de psychoanalyse bedoeld
als middel om te overleven in een tijd waarin de Westerse cultuur in een
diepgaande metafysische crisis verkeert. Door die crisis slaagde ze er niet goed
meer in om op een heilzame manier ‘universaliteit, temporaliteit en ontologische
betekenis’ over te dragen op het individu. Integendeel, volgens Freud moest de
diepste oorzaak van de neurose gezocht worden in de invloed van de ‘oude’
metafysische systemen op de moderne mens. Daarom ontwikkelde Freud de
psychoanalyse, die bedoeld was om het individu te bevrijden van deze invloed.
Freud deed dat met behulp van mythische constructen zoals het Oedipus-
complex. Dat zouden we Freuds ‘expressieve gebruik van mythen’ kunnen
noemen, omdat volgens Freud íedereen het Oedipus-complex moet doorlopen. Zo
generaliseerde Freud bepaalde menselijke ervaringen en leidde hij er vervolgens
conclusies uit af over de condition humaine. 

Juist op dat abstracte niveau wordt volgens Rieff duidelijk hoezeer er in Freuds
wetenschappelijke theorie een nieuw mens- en wereldbeeld, een nieuwe mythe,
doorschemert. Freuds mythe over de mens wijkt af van alle andere bestaande
mythen, omdat Freud in zijn theorie juist radicaal wilde afrekenen met de invloed
van bestaande mythen op de mens. Rieff interpreteert de psychoanalyse als een
‘kritiek van die archaïsche en instinctieve beelden - de prototypen - waaromheen
onze rollen en opvattingen over rollen georganiseerd zijn.’c Freud wilde dat
proces van beïnvloeding van het individu door metafysische systemen
nauwkeuriger in kaart brengen, omdat dat terrein nog grotendeels een
psychologisch terra incognita was.
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Freuds Weltanschauung is zeer invloedrijk geworden in de Westerse cultuur.
De psychoanalytische mythe over de mens en de wereld is op haar beurt, om met
Ricoeurs termen te spreken, een belangrijke heuristische mythe geworden
waarmee de Westerse mens zijn zelfbesef ‘universaliteit, temporaliteit en
ontologische betekenis’ geeft. We moeten goed voor ogen houden dat deze
stelling paradoxaal is. De heuristische functie van de psychoanalytische mythe
verschilt immers wezenlijk van de heuristische functie van bestaande mythen,
omdat Freud als fervent anti-metafysicus wilde afrekenen met de invloed van
bestaande, religieuze en ideologische, mythen op de mens. We moeten in strikte
zin dan wat de psychoanalyse betreft dus spreken van een ‘anti-mythe’. De ironie
van de geschiedenis is dan volgens Rieff dat Freud weliswaar wezenlijk de
inhoud van de mythen die domineren in de Westerse cultuur heeft helpen
veranderen, maar dat hij niet heeft kunnen voorkomen dat zijn psychoanalyse
ging functioneren als systeem dat opnieuw ‘ideologische betekenis’ is gaan
genereren.

De vergaande invloed van de psychoanalyse op de Westerse cultuur is volgens
Rieff een symptoom van een grondige verandering in de Westerse cultuur. Het is
zo moeilijk om theoretische perspectieven te ontwikkelen om deze verandering te
analyseren, omdat we zelf middenin deze cultuur leven. Een belangrijk
hermeneutisch punt voor een cultuurtheorie is dat we nooit met distantie kunnen
spreken over de cultuur waarin we leven. Het is wél mogelijk om culturele
artefacten te beschouwen als ‘expressies’ van de cultuur waartoe ze behoren, die
een stukje van het verhaal over die cultuur vertellen. Rieff is dan wat de moderne
Westerse cultuur betreft met name geïnteresseerd in artefacten die volgens hem
wezenlijke aspecten van de modernisering als cultureel proces uitdrukken. De
psychoanalyse is zo’n artefact, maar ook andere wetenschappelijke theorieën en
kunstwerken zijn dat. 

Deze artefacten spreken niet voor zich; hun betekenis moet geïnterpreteerd
worden. Juist op dat punt blijkt dat de psychoanalyse een centrale plaats inneemt
in Rieffs cultuurtheorie. Hij beschouwt de psychoanalyse niet alleen als cultureel
artefact, maar als dé hermeneutische methode bij uitstek om cultuurtheoretische
interpretaties van andere, volgens Rieff significante, moderne kunstwerken of
theorieën te ontwikkelen, zoals Finnegans Wake van James Joyce, De
strafkolonie van Franz Kafka of het oeuvre van Friedrich Nietzsche. Rieff creëert
zo op twee manieren hermeneutische distantie. Ten eerste beschouwt hij de
artefacten als ‘objecten’, wier betekenis met adequate theorie vanuit een
gedistantieerde positie geanalyseerd kan worden. Ten tweede is er een temporele
distantie doordat deze kunstwerken, net als de psychoanalyse, behoren tot de
vroege moderniteit. Voor zijn cultuurtheorie is dan verder een wezenlijk
uitgangspunt dat volgens Rieff in deze artefacten de essentie van het
moderniseringproces zichtbaar wordt en ze daarom ‘profetisch’ zijn. Via
diepgaande analyses van de vroeg-moderne cultuur extrapoleert Rieff naar de
laat-moderne cultuur van de Psychologische Mens.
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a Deze term is ontleend aan Rieffs analyse van het werk van D. H. Lawrence uit The Triumph: zie
aldaar, pp. 224-225.
b Gabriël valt in een artikel Rieff aan met de stelling dat ‘op zichzelf en vanuit zichzelf de
Psychologische Mens een fictie is die wensen vervult en die nooit werkelijkheid kan worden.’ (Y.
Gabriël, ‘Freud, Rieff and the Critique of American Culture’, Psychoanalytic Review, 1982 Fall;
Vol. 69 (3), p. 354.) Gabriël heeft kennelijk niet door dat dat exact is wat Rieff bedoelt. Zijn
mythe over de Psychologische Mens is geen ‘beschrijving van de werkelijkheid’, maar een
(tentatieve) beschrijving van het karakter-ideaal dat de moderne Westerse mens zich wenst aan te
meten.
c The Mind, p. 204.
d Ibidem, p. 204. Rieff geeft geen exacte definitie van het begrip ‘primaire vorm’. Hij brengt het
begrip echter op meerdere plaatsen in The Mind in verband met het begrip ‘prototype’ uit Freuds
theorie. (Zie onze paragrafen 3.3.4, 3.4.3 en 3.6.) Rieff brengt Freuds ‘prototype’ in The Mind
(pp. 204-207) in verband met de morfologie die Goethe in zijn botanisch onderzoek gebruikte en
waarmee die zijn theorie over de Urpflanze ontwikkelde als prototype van later ontstane
plantensoorten. Een ander voorbeeld van primaire vormen vinden we op het terrein van de religie:
liturgie kan worden beschouwd als een uitdrukking van de primaire vormen die in een religie
functioneren. In The Triumph ontwikkelt Rieff de idee van de cultus als het ‘prototype’ van een
cultuur.

Görgy Konrad gaf in een televisie-interview de volgende omschrijving van ‘vorm’ die een
(wordt vervolgd...)

Op basis van deze analyses vertelt Rieff, in stukjes en beetjes, het verhaal over
de Psychologische Mens die het nieuwe prototype is waaromheen we volgens
hem onze rollen en opvattingen over rollen organiseren. In deze zin kunnen we
de mythe over de Psychologische Mens een ‘kritische mythe’ noemen.a ‘Kritisch’
is dan bedoeld in kantiaanse zin, als een onderzoek naar ‘categorieën’ die het
menselijk denken en ervaren structureren. Rieff brengt dit alles samen op de
noemer van de term ‘karakter-ideaal’. Rieff ontwikkelt in zijn werk adequate
theoretische perspectieven om culturele artefacten zodanig te analyseren dat er
steeds een aspect van het karakter-ideaal van de Psychologische Mens zichtbaar
wordt. We hebben in de beschrijving van het profiel van de Psychologische Mens
in de vorige paragraaf gezien wat dat concreet betekent. Strikt genomen moeten
we spreken van een ‘anti-karakter-ideaal’, gemeten naar criteria uit de
premoderne Westerse cultuur.b Een kernmotief van de theorieën die domineren in
de moderne sociale wetenschappen is volgens Rieff immers het anti-metafysische
karakter ervan: ‘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.’c Het begrip ‘primaire vorm’ is een esthetisch concept waarmee
Rieff de invloed van cultureel geaccepteerde normen en waarden op het individu
aanduidt. Een voorbeeld van dergelijke ‘primaire vormen’ is het patroon van
sekse-specifieke rollen dat een cultuur het individu biedt om zijn eigen
geslachtelijke identiteit te ontwikkelen.d Daarmee hangt in Rieffs analyse van die
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d(...vervolg)
goede typering is van Rieffs ideeën over ‘primaire vorm’: ‘Dood is vormloosheid. Met de dood
verdwijnt de vorm. Het leven staat gelijk aan het creëren van vorm. Op die manier heeft de mens
zich enige vrijheid verworven in het universum, omdat hij zijn omgeving begreep en heeft geleerd
zijn omgeving te beïnvloeden met vormen. Dat kunnen wiskundige vormen zijn, of technische
vormen, of dichtvormen. Die vormen zijn ook de vormen van communicatie en van ons menselijk
gedrag. Het zijn de ethische vormen. (...) Om aanwezig te maken wat niet aanwezig is, om levend
te maken wat verdwenen is. Om uit het niets van de herinnering een beeld te vormen dat nu hier
een nieuw leven krijgt. Gewoon door een zin, een zinsdeel. En dan voel je de verantwoordelijkheid
tegenover dat beeld of tegenover die bewoording in de tekst. Dus het is, om het zo te zeggen, een
hommage aan het fenomenale. Een hommage aan het unieke.' (‘Van de schoonheid en de troost’,
VPRO televisie, uitgezonden op 12 juni 2000.)
a The Mind, pp. 329-330.

moderne sociale theorieën een tweede kernmotief samen; de mens wordt primair
als individu beschouwd, pas daarna als sociaal wezen. Deze nieuwe theorie heeft
‘het wezenlijk seculiere doel (...) om het ego af te wenden van een heroïsche of
van een meegaande houding jegens de gemeenschap.’a Verwerving van autono-
mie door het individu is ten diepste het centrale doel. Volgens Rieff is het nooit
eerder in de Westerse cultuurgeschiedenis voorgekomen dat deze twee motieven
zo systematisch zijn uitgewerkt. Cultuurhistorisch gezien is hier sprake van iets
totaal nieuws en daarom noemt Rieff de opkomst van de Psychologische Mens
een breuk in de Westerse cultuurgeschiedenis.

4.3  De freudiaanse basis van Rieffs ‘psychohistorisch model’ 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien wat de kernpunten zijn van Rieffs
cultuurfilosofische interpretatie van Freuds werk. Ik herneem in deze paragraaf
kort deze kernpunten om te zien hoe Rieff daarop de kernpunten van zijn eigen
cultuurtheorie baseert. We bekijken eerst wat de theoretische basis is van het
concept van de Psychologische Mens als nieuw karakter-ideaal en van het
concept ‘psychohistorie’. Daarna zien we hoe Rieff deze concepten, ook weer in
debat met Freud, verder uitwerkt als cultuurtheoretische concepten.

Voor een goed begrip van Rieffs verhouding tot Freud is het belangrijk om te
onderkennen dat Rieff twee polen in Freuds werk onderscheidt; één wanneer
Freud spreekt als therapeut en één wanneer Freud spreekt als theoreticus. In
Freuds houding jegens de cultuur is sprake van ambivalente en onopgeloste
spanningen omdat hij vanuit beide posities spreekt over de cultuur. Enerzijds was
Freud er als therapeut van overtuigd dat de oude verdringingsmechanismen
moesten worden vervangen door nieuwe culturele mechanismen waarbij het
individu een ‘eerlijker’ houding aanneemt tegenover zijn ‘natuurlijke behoeften’.
Dat was nodig omdat daar zijns inziens de diepste oorzaken lagen van de
neurose. Vanuit die optiek neigt Freud in zijn theorie volgens Rieff naar
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a The Triumph, p. 7n.
b Ibidem, p. 7n.
c Op dat debat ga ik in de volgende paragraaf uitvoeriger in.

‘psychologisme’, omdat hij de cultuur alleen vanuit psychologische perspectieven
bestudeert. Anderzijds besefte Freud, als theoreticus, dat instandhouding van de
sociale orde en de cultuur een bepaalde mate van verdringing vereisen en
verdedigde hij ook de rechten van de cultuur. In Freuds theorie is volgens Rieff
dus ook een positie waar te nemen waarin Freud wél oog heeft voor de cultuur in
zijn eigenheid. Kortom, Rieff ontwaart in Freuds theorie ‘een reductionistische
cultuurtheorie (reductie tot het psychologische niveau) én een theorie waarin
cultuur een verschijnsel sui generis is. Deze weifelende dubbelheid heeft hij
nooit opgelost.’a Juist doordat hij die spanning op theoretisch niveau niet oploste,
is Freud volgens Rieff voor de cultuurtheorie zo’n belangrijke figuur en is er naar
zijn mening ‘nog zeer veel te winnen (...) door het gebruiken van freudiaanse
modellen bij het verder ontwikkelen van een cultuurtheorie.’b 

Daarnaast moeten we steeds voor ogen houden dat Rieffs mening over Freuds
theorie zélf ook weer ambivalent is. Enerzijds bestrijdt Rieff de interpretaties van
Freuds werk waarin op basis van dat werk een radicale, emancipatoire
cultuurtheorie wordt ontwikkeld, zoals bij Marcuse en Brown het geval is.c Freud
is volgens Rieff, ondanks zijn radicale opvattingen als therapeut, als theoreticus
wezenlijk ambivalent en komt ook op voor de rechten van de cultuur. Vandaar
Rieffs aanduiding van Freud als een ‘saving critic’. Anderzijds meent Rieff dat
Freud, door zijn ‘systematisering van ons ongeloof’, heeft bijgedragen aan de
culturele ontwikkeling die Rieff beschrijft als ‘de opkomst van de Psychologische
Mens’. Zonder Freud was die culturele ontwikkeling, die Rieff in zijn werk zo fel
bekritiseert omdat ze volgens hem cultureel destructief is, niet mogelijk geweest. 

4.3.1 De cultuurtheoretische betekenis van het Oedipus-complex

De psychoanalyse kan volgens Rieff worden geïnterpreteerd als een methode om
de crisis te diagnostiseren die het gevolg is van de modernisering van de
Westerse cultuur. Freud moest werken met een nieuw en nog onvolledig
uitgewerkt begrippenapparaat, waardoor zijn theorie de nodige inconsistenties
bevat. Tussen die inconsistenties door is echter volgens Rieff zichtbaar dat Freud
wilde verhelderen hoe mythen aangrijpen in de menselijke geest. In Freuds
theorie zijn mythen de dragers van de ‘primaire vormen’ van de sociale structuur.
Deze mythen beïnvloeden de mens via identificatie-processen waarbij het
individu zich spiegelt aan (het innerlijke beeld van) gezaghebbende
voorbeeldfiguren die figureren in de mythen. Zo worden als het ware de primaire
vormen van de structuur van de sociale orde, die belichaamd worden in de
voorbeeldfiguren, gerepliceerd in de psyche, of het karakter, van het individu.
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a Een interessante discussie over het belang van deze psychoanalytische concepten voor een
theorie over culturele verandering is, in verspreide passages, te vinden in: J. Aarts & M. Broeder,
‘Psychoanalyse en sociologie. Het debat Rieff-Vandermeersch’, Sociologisch Tijdschrift,
jaargang 11, nr. 3, december 1984, pp. 503-529.
b The Mind, p. 168.

We kunnen stellen dat Freud in Rieffs interpretatie verschijnt als de ontdekker
van het ‘cultureel DNA’. Freud analyseerde met behulp van ‘mythische
constructen’ zoals het Oedipus-complex en de ‘oermoord op de Vader’ het
verband tussen het menselijk karakter (de structuur van de menselijke geest) en
de structuur van de sociale orde. Volgens Rieff kunnen we uit de psychoanalyse
opmaken dat het ‘cultureel DNA’ in de modernisering van de cultuur ingrijpende
mutaties ondergaat.

De twee centrale motieven van de moderne sociale theorie, bevrijding van het
individu van de primaire vormen van de cultuur en autonomie van het individu
jegens de gemeenschap, komen bij uitstek tot uitdrukking in de psychoanalyse.
Die motieven sturen volgens Rieff de theorievorming bij Freud. Met het oog op
de cultuurtheorie die Rieff ontwikkelt op basis van zijn interpretatie van het werk
van Freud, zijn er drie kernthema’s in die interpretatie: 1] identificatie en
autoriteit, 2] verdringing en 3] de dubbele dialectiek van natuur en cultuur. Deze
concepten hangen nauw met elkaar samen, zoals zal blijken in de nu volgende
bespreking van Rieffs opvatting over de cultuurtheoretische betekenis van het
Oedipus-complex. Volgens Rieff is in de psychoanalyse het Oedipus-complex
het kerncomplex, waarmee Freud naast de structuren van de menselijke psyche
en van groepen ook de structuur van de cultuur onderzoekt, in hun onderlinge
samenhang. Rieff benadrukt het belang van een consistente visie op de
verhouding tussen de sociale en de culturele orde voor een goede analyse van
culturele verandering.

Rieff vat zijn visie op de cultuurtheoretische betekenis van het Oedipus-
complex in The Mind kort samen in een passage over de essentie van de werking
van psychoanalytische therapie. Voor het verkrijgen van psychologische vrijheid,
stelt hij, neemt de patiënt in een analyse een retrospectieve positie in. Deze
‘retrospectie wordt, meer dan op enig ander punt uit diens verleden, gericht op
het Oedipus-complex: die ‘kern-figuratie’ van sexueel verlangen, verdringing en
identificatiea met een ouderlijk figuur die iedereen ondergaat. Psychoanalytische
therapie is erop gericht om de patiënt zo ver te krijgen dat die de relatie tot de
ouders onder de loep neemt (...). Autoriteit is Freuds kernprobleem en de neurose
is de gelegenheid om de wederwaardigheden hiervan te bestuderen. Zijn therapie
probeert om de wetten uit de kindertijd waardoor autoriteit werkt te laten
eroderen.’b

Middels het Oedipus-complex leert het kind zijn erotische impulsen vorm te
geven en te beheersen en zo te gehoorzamen aan de wet. Het incestverbod dat de
incestueuze liefde voor de moeder indamt, is het eerste, prototypische taboe dat
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a Ibidem, p. 224.

het proces structureert waarin het kind leert om zijn eerste sociale relaties aan te
gaan. De term ‘taboe’ verwijst naar het onbewuste karakter ervan. Ook dat is
volgens Rieff prototypisch: ‘Alle verdringing is van een natuurlijke impuls.’a

Rieff stelt dat in elk verdringingsproces natuurlijke of instinctieve impulsen
worden verdrongen, maar hij is hier dubbelzinnig, want hij stelt dat ook de
verdringing zélf ‘natuurlijk’ is en een impulsmatig en onbewust karakter heeft.
Ook op dit vlak zijn ‘natuur’ en ‘cultuur’ nauw met elkaar verweven, want de
‘natuurlijke verdringing’ van een gedeelte van de ‘natuurlijke, instinctieve
impulsen’ is een voorwaarde voor sociaal en cultureel leven.

Freud was volgens Rieff zeer ambivalent over de functie van autoriteit.
Enerzijds wijst Freud op de onontkoombaarheid van autoriteit als de werking van
onbewuste arrangementen, zowel op psychisch niveau als op sociaal niveau.
Anderzijds meende hij dat juist in die onbewuste identificaties met
idealen/ideaalfiguren de hoofdoorzaken van de neurose schuil gaan. In de
psychoanalytische therapie leert de patiënt om de manier waarop hij door
autoriteit wordt beïnvloed meer onder bewuste controle te krijgen. Freud
gebruikte de overdracht als therapeutisch instrument om het oude prototype van
relatievorming dat tot psychische klachten leidt, te vervangen door een nieuw
prototype. Met dat nieuwe prototype leert de patiënt zijn libido anders te
gebruiken en daardoor op een nieuwe manier sociale relaties aan te gaan.
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 de
patiënt gekomen.

Een nieuw karakter-ideaal
Rieff komt op grond van de bovenbeschreven analyse van het Oedipus-complex
tot de volgende ideeën over de drie genoemde kernthema’s:

1] Identificatie en autoriteit: de moderne mens leert dat hij een autonoom
individu moet worden door af te leren om zich met traditionele voorbeeldfiguren
te identificeren en zo onbewust zijn identiteit te ontwikkelen rondom de idealen
die zij belichamen. Het nieuwe ideaal, dat dus eigenlijk een ‘anti-ideaal’ is, is dat
het individu zich alleen nog laat beïnvloeden door voorbeeldfiguren van wier
autoriteit hij zich bewust is en die hij zelf uitgekozen heeft. Dat veronderstelt een
geheel nieuwe relatie tot autoriteit, want het eigen, zelfstandige
oordeelsvermogen wordt de hoogste autoriteit. Daarmee was volgens Rieff een
belangrijke voorwaarde gecreëerd voor de iconoclasmen van de counter culture
tegen traditionele autoriteit. Los van de vraag of dergelijke iconoclasmen
gerechtvaardigd waren, wijst Rieff op het belang van dit streven voor een goede
cultuurtheorie over moderniteit.
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2] Verdringing: Rieff stelt dat met het oog op een cultuurtheorie uit de
ambivalenties van de freudiaanse tekst de conclusie te trekken is dat verdringing
de basis is van de cultuur. Uit Freuds visie op de relatie tussen eros en autoriteit
leidt hij af dat verdringing óók tot de menselijke natuur behoort en zo de
voorwaarde is voor sociaal en cultureel leven. Deze verdringing is volgens Rieff
de oorzaak van de fundamentele dualiteit van de menselijke natuur.

3] De dubbele dialectiek van natuur en cultuur: Rieffs visie op verdringing
verwijst naar een nieuwe visie op de verhouding tussen (menselijke) natuur en
cultuur. Natuur en cultuur zijn niet los van elkaar te denken, maar staan in een
dialectische relatie tot elkaar en zijn beiden innerlijk gespleten. Rieff drijft
Freuds dualisme niet alleen tot ín de menselijke natuur door, maar ook tot ín de
cultuur. De cultuur is volgens Rieff zelf wezenlijk dualistisch en bevat een
karakteristieke spanning tussen orde en rebelsheid. Het Oedipus-complex is een
culturele formatie die de dualistische vorm uitdrukt van zowel de psychische, de
sociale als de culturele orde.

Rieff bouwt zijn these over de opkomst van de Psychologische Mens op rond
deze drie thema’s. In de moderne cultuur is er een nieuwe mythe over de mens en
de wereld dominant aan het worden waarin de Westerse mens zich op een nieuwe
manier identificeert met een heel nieuw karakter-ideaal. Dat impliceert dat de
moderne mens er naar streeft om de werking van verdringing ongedaan te maken.
Volgens Rieff kan verdringing alleen onbewust haar werk doen en nooit onder
controle gebracht worden van de ratio. Door dat streven verliest de moderne
mens tevens het zicht op zijn eigen innerlijke gespletenheid en zijn gespleten
verhouding tot de culturele en de sociale orde. Het ‘eigen ik’ wordt gedacht als
een ‘authentieke kern’ waarvan de eisen van de sociale en culturele orde hem
vervreemden. Zelfontplooiing vereist opheffing van die vervreemding die wordt
veroorzaakt door de ‘onnatuurlijke’ werking van de verdringing. Volgens Rieff
ontwikkelt deze mythe zich steeds sterker in de sociale theorie en de moderne
kunst in het verloop van de twintigste eeuw. 

We weten nu wat Rieff zich inhoudelijk voorstelt bij het nieuwe karakter-
ideaal van de Psychologische Mens en tevens hoe dat theoretisch op zijn
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a Een kritische bespreking van Rieffs extrapolatie van Freuds Weltanschauung tot een nieuw
karakter-ideaal voor de Westerse cultuur van de twintigste eeuw is te vinden in: W. Kerrigan,
‘Psychoanalysis and the Vicissitudes of Enlightenment’, American Imago, vol. 48, No. 2, 1991,
pp. 265-278. Kerrigan onderkent dat Rieffs concept van de Psychologische Mens ‘meer is dan
alleen een karakter-type. Het is een geheel ontwikkelde Weltanschauung.’ (p. 267.) Kerrigan
prijst de scherpte en diepgang van Rieffs analyse van Freuds sociale geschriften (p. 265). Hij
vindt echter dat de Weltanschauung die Rieff uit zijn Freud-interpretatie extrapoleert teveel
wordt gekleurd door de beperkingen die Rieff in Freuds sociale theorie aanwijst. Hij suggereert
dat die interpretatie teveel wordt gestuurd door Rieffs ‘bezorgdheden over de Westerse cultuur’.
Kerrigan stelt dat met evenveel recht een heel andere cultuurfilosofische interpretatie van Freuds
sociale theorie mogelijk is en verwijst naar Rorty. (Rorty’s positie is volgens hem mogelijk
bedoeld als een vriendelijk antwoord op Rieffs bezorgdheden (p. 268).) Wat opvalt in Kerrigans
bespreking van Rieff is de zeer selectieve keuze van aspecten uit diens werk. Kerrigan bespreekt
alleen hoofdstuk 7 van The Mind en schakelt daarna over naar Rorty. In die bespreking van
Rorty gaat Kerrigan diep in op Freuds theorie over religie zonder naar hoofdstuk 8 van The Mind
te verwijzen, laat staan naar Rieffs latere werk over Freud. Dat is hier van belang omdat Rieff
juist daar zijn interpretatie van Freuds sociale theorie uitbreidt met de punten waarvan Kerrigan
beweert dat ze bij Rieff ontbreken.
b In al Rieffs monografieën en in de ‘voorpublicaties’ van zijn summa vinden we reflecties over
dit boek. Verder zijn er in The Feeling Intellect twee artikelen opgenomen waarin Der Mann
Moses centraal staat, te weten ‘Kairos in Freud’s Thought’ (1951), pp. 44-53, en ‘Intimations of

(wordt vervolgd...)

interpretatie van de freudiaanse tekst is gebaseerd.a De stelling dat dat karakter-
ideaal nieuw is, veronderstelt ook een cultuurhistorische visie.

4.3.2  De plaats van de psychoanalyse in de 
Westerse cultuurgeschiedenis

Freud was zich er volgens Rieff van bewust hoezeer zijn wetenschappelijk
onderbouwde therapeutische streven nieuw was in de Westerse cultuurge-
schiedenis, blijkens de manier waarop Freud de psychoanalyse daarin situeerde.
Hij vatte de Westerse cultuurgeschiedenis samen als een opeenvolging van
verschillende typen verdringingsmechanismen. Kenmerkend voor de moderne
cultuur is dat die oude verdringingsmechanismen werden losgelaten, maar nog
niet overwonnen waren. De psychoanalyse was bedoeld om daarmee af te
rekenen en in plaats daarvan de mens een ‘technologie van de emoties’ aan te
leren.

Rieff over Der Mann Moses und die Monotheistische Religion
Het grote belang van Freuds eigen cultuurhistorische situering van de psycho-
analyse schuilt in de manier waarop Freud zich de verhouding van individuele
ervaring en historische ervaring voorstelt. Dat wordt volgens Rieff het beste
duidelijk in Freuds laatste boek, Der Mann Moses und die Monotheistische
Religion (1939).b In dat boek leverde Freud volgens Rieff ‘een laatste, maar
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b(...vervolg)
Therapeutic Truth: Decoding Appendix G in Moses and Monotheism’ (1981), pp. 61-65.
a The Triumph, p. 42.
b The Mind, p. 210.
c Zie Sigmund Freud. Zijn leven en werk, pp. 547-550.

ambivalente inspanning om de religieuze vraag in zijn eigen leven om te zetten in
een psychohistorisch proces.’a Ik zal zo dadelijk het begrip ‘psychohistorie’
exacter definiëren, maar eerst kijken we naar een andere opvallende term uit dit
citaat, namelijk de verwijzing naar ‘Freuds religieuze vraag’. Freud was
weliswaar een felle atheïst, maar dat betekent niet dat de religieuze vraag uit zijn
leven verdwenen was. Met de term ‘religieuze vraag’ verwijst Rieff wederom
naar de kwestie van de Weltanschauung van de psychoanalyse. Freud was zich
volgens Rieff bewust van het grote theoretische belang van deze kwestie die hem
heel zijn leven bleef achtervolgen. Freud bleef verdedigen dat zijn theorie geen
Weltanschauung had, omdat ze strikt analytisch was en derhalve nooit als
‘nieuwe religie’ of ‘nieuwe ideologie’ kon worden bestempeld. Anders gezegd;
Freud spande zich tot het uiterste in om aan te tonen dat de psychoanalyse nooit
kan worden beschouwd als ‘slechts’ een nieuw verdringingsmechanisme dat de
oude, ziekmakende verdringingsmechanismen aflost. De psychoanalyse is
gebaseerd op een geheel nieuwe opvatting over de verhouding van het individu
tot de sociale en de culturele orde.

Der Mann Moses is volgens Rieff Freuds laatste, ambivalente, inspanning om
deze kwestie voor eens en voor altijd op te lossen. De these uit dit boek die
sociaal-psychologisch en historisch bedoeld was, beschouwt Rieff als ‘een
experiment in psychohistorie dat nieuw en gewaagd’b was, maar dat volgens hem
met name polemische waarde heeft. Ik herneem hier Rieffs vergelijking tussen de
geschiedsopvatting van Hegel/Marx en die van Freud, die in het vorige hoofdstuk
werd aangestipt. In Der Mann Moses spreidt Freud volgens Rieff een radicaal
andere visie ten toon op de relatie tussen historische en individuele ervaring dan
in het toentertijd dominante model van Hegel en Marx. Rieff confronteert die
visies met elkaar en breidt met de resultaten daarvan zijn eigen cultuurtheorie uit.
Alvorens dat te kunnen beschrijven, moet ik eerst de inhoud van Der Mann
Moses resumeren.

Der Mann Moses is een weerbarstig boek dat moeilijk te plaatsen is in het
geheel van de canon van Freuds geschreven werk. Het boek is zeer lastig te
interpreteren omdat het vol zit met diepgaande inhoudelijke en stijlmatige
ambivalenties. Daarnaast is het ook moeilijk om het theoretische belang van het
boek te herkennen omdat het historische, antropologische, theologische,
sociologische en psychologische materiaal dat Freud erin gebruikt doorgaans niet
nieuw is in vergelijking met contemporaine relevante literatuur.c Het bijzondere
karakter van het boek zit in de wijze waarop Freud met dat materiaal omgaat én
hangt samen met de historische context waarin het boek verscheen. In de tijd dat
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a Moses and Monotheism, p. 145, geciteerd in ‘Kairos in Freud’s Thought,’ The Feeling
Intellect, p. 56. (Rieff citeert hier uit de Amerikaanse editie (Hogarth Press, 1949) van de
Engelse vertaling van Der Mann Moses van Katherine Jones.)

de vervolging van de joden in Oostenrijk zulke vormen aanneemt dat Freud moet
vluchten naar Londen, laat hij, getergd door twijfels, een boek verschijnen waarin
de hoofdthese is dat Mozes, de ‘vader’ van het joodse volk en van de joodse
religie, zelf geen jood maar een Egyptenaar was. In de tijd waarin de Nazi’s hun
Endlösung ontwikkelden, legt Freud een bom onder de fundamenten van de
joodse identiteit. 

Freud was zijn leven lang gefascineerd door grote leidersfiguren én door
religie. In zijn evenzeer levenslange fascinatie voor de figuur van Mozes komen
die twee sporen samen. Der Mann Moses is, onder andere, een studie naar de
oorsprong van het speciale karakter van het joodse volk dat zo gestempeld is door
zijn religie, met behulp van een ‘psychohistorische analyse’ van de invloed van
Mozes op de joden. Freud past daarbij het prototypische concept van ‘de moord
op de Vader’ uit Totem und Tabu ook toe op de joodse traditie. Hij ordende en
interpreteerde het materiaal dat hij in dit boek bijeenbracht zodanig dat het een
bewijsvoering werd voor zijn stelling dat de joden Mozes, de grote wetgever en
leider van het volk, hadden vermoord. Dit was de concrete poging van de joden
(‘de zonen van Mozes’) om aan de inperkende invloed van de mozaïsche Wet te
ontkomen: de Wet die de joden dwingt tot verdringing van instinctieve
verlangens wordt op haar beurt verdrongen. Echter, het verdrongene keert terug;
uit schuldgevoel over de moord besluit het volk zich te houden aan de door
Mozes uitgevaardigde Wet en de bijbehorende eredienst. Zo werd Mozes, die dus
zelf volgens Freud een Egyptenaar was, de stichter van het joodse volk en van de
joodse religie. 

Cultuurhistorisch gezien hebben we het volgens Freud dan ook over de wortels
van de christelijke cultuur, omdat het christendom is voortgekomen uit het
jodendom. Hij typeert de verhouding van jodendom en christendom vanuit een
psychoanalytisch schema: Freud noemt de joodse religie een ‘vader-religie’ en de
christelijke een ‘zoon-religie’. In de verhouding tussen jodendom en christendom
speelt volgens Freud wederom het motief van de Vadermoord een centrale rol.
Het schisma tussen beide religies was geen scheiding waarin de boedel keurig
werd verdeeld, maar een voorbeeld van een opstand van de ‘zonen’ (het
christendom) tegen ‘de Vader’ (het jodendom), een poging tot volledige
machtsovername. Die poging is volgens Freud gedoemd te mislukken omdat het
verdrongene altijd terugkeert. In de cultuurgeschiedenis is volgens Freud de
moord op Mozes en de daaropvolgende terugkeer van het verdrongene
prototypisch. In Der Mann Moses suggereert hij dat Christus de ‘opgestane
Mozes is en de teruggekeerde oervader.’a De dynamiek die ten grondslag ligt aan
de stichting van de joodse religie wordt zo voortgezet in de christelijke religie.
Die stond op haar beurt aan de wieg van de Westers-christelijke beschaving.
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a Denk hierbij aan Freuds lamarckiaanse hypothese over de relatie tussen traditie en het individu.
Volgens Freud vinden we in tradities de prototypische inhouden van het collectieve onbewuste.
Ieder individu neemt tijdens zijn volwassenwording in zijn onbewuste deze culturele (‘primaire’)
vormen in zich op en wordt daardoor, letterlijk, gevormd.
b Zie voor gedetailleerde analyses van de verhouding tussen ‘psychologische waarheid’ en
‘historische waarheid’ de volgende twee eerdergenoemde essays van Rieff: ‘Kairos in Freud’s
Thought’ (1951) en ‘Intimations of Therapeutic Truth: Decoding Appendix G in Moses and
Monotheism’ (1981).
c Zie The Mind, pp. 212-213.

Tot zover het resumé van Der Mann Moses. We kunnen nu nader gaan
bekijken hoe volgens Rieff hieruit blijkt wat Freuds opvatting is over de
verhouding tussen individuele en historische ervaring. Freud probeerde met
behulp van zijn toepassing van de prototypische mythe van de vadermoord op de
religie aan te tonen dat religie ‘slechts’ een psychologische behoefte was. Die
behoefte was volgens hem geworteld in het ‘oertrauma’ van de moord op de
Vader, dat zich in de moord op Mozes en in de moord op Jezus herhaalde. Freud
verklaarde zo het ontstaan van schuld waardoor mensen zich ‘uit wroeging over
de moord’ aan de heersende normen en waarden houden (die op de Wet zijn
gebaseerd).a Freud probeerde om aan te tonen dat zich achter de veelvormige en
complexe werkelijkheid van de geschiedenis van de religie en van de cultuur een
neurotiserend patroon herhaalt dat doorbroken zou kunnen worden door een
‘psychoanalytische heropvoeding’ van de Westerse mens. De religie wordt zo
gereduceerd tot een neurotiserend, psychologisch fenomeen dat kan worden
bestreden met de psychoanalyse.

Rieff wijst erop dat Freud in zijn werk steeds benadrukt dat de mythe van de
oermoord verwijst naar een ware historische gebeurtenis die verdrongen is
geraakt in de nevelen van ons onbewuste. Daarmee maakte Freud zijn
‘psychohistorische concept’ fundamenteel dualistisch en vond hij dat derhalve
niet van psychologisch reductionisme van complexe historische verschijnselen
beschuldigd kon worden.b Volgens Rieff kan Freud wel degelijk van -
psychologistische reductie worden beschuldigd, maar ligt aan deze kwestie een
fundamenteler punt ten grondslag dat van veel groter belang is voor een
cultuurtheorie. Die kwestie omschrijft hij als volgt: Freuds analogische methode
leidde vaak tot een arbitraire selectie van criteria waarmee hij psychologische,
sociale en culturele verschijnselen analyseerde. In die selectie zaten vaak
verborgen verschuivingen van het ene criterium (het psychologische) naar een
ander criterium (het historische). Het is echter belangrijk om niet alleen te kijken
naar hoe Freud de fundamentele analogie van zijn sociale psychologie
construeerde, te weten de analogie tussen individueel neurotisch gedrag en het
gedrag van gehele sociale groepen. Vanuit cultuurtheoretisch perspectief is het
volgens Rieff belangrijker om oog te hebben voor de evaluatieve positie die eraan
ten grondslag ligt.c 
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Om die positie te omschrijven, moeten we nogmaals Freuds visie op
geschiedenis in ogenschouw nemen. Freud beschrijft een uitweg uit de
onbestemde vaagheid van historisch onderzoek met diens verlokkelijke analogie
tussen individueel neurotisch gedrag en het gedrag van gehele sociale groepen en
met het daarmee samenhangende ‘inlezen’ van primitieve motieven in
hedendaags gedrag, stelt Rieff. Het complexe geheel van de feiten van de
geschiedenis werd bij Freud samengetrokken tot ‘symptomen’; de verwarrende
kluwen van historische details werd geordend in grote sequenties van vooruitgang
en terugval die worden gestuurd door enkele, steeds terugkerende motieven. Zo
maakt de freudiaanse analyse een willekeurige devaluatie mogelijk van de sociale
contexten waarin psychologische processen opereren. Gebeurtenissen kunnen in
die benadering worden gescheiden in twee lagen: achter de ogenschijnlijke
verscheidenheid van sociale handelingen (‘de manifeste inhoud van de
historische feiten’) ligt de fundamentelere inhoud van het latente psychologische
motief. Beslissend voor het publieke en het sociale is het persoonlijke en
pathologische. Volgens Rieff is de psychoanalyse ook in deze zin prototypisch
voor de moderne sociale theorie, omdat die theorie rust op een dergelijke
vertaling van het persoonlijke in het publieke.

Hegel kondigde volgens Rieff, geruime tijd vóór Freud, exact de omgekeerde
relatie aan tussen het latent psychologische en het manifest historische. Waar
Freud betekenis laat scharnieren rond het persoonlijke psychologische motief,
doet Hegel dat rond de publieke historische context. Publieke historische
contexten zijn bij Hegel autonome en opperste systemen van sociale causaliteit,
stelt Rieff. Hegel besloot dat de wereldgeest zijn eigen immanente proces heeft,
waaraan persoonlijke psychologische constellaties ondergeschikt zijn. Aldus sluit
Hegels visie ‘de zogenaamde psychologische visie [op deze materie] uit.’a

Hetzelfde geldt volgens Rieff ook voor Marx die Hegel volgde in zijn anti-
psychologische oriëntatie. Samengevat komt Rieffs vergelijking tussen Marx en
Freud erop neer dat Freud geneigd was de mogelijkheid van verandering te
geringschatten, door zijn prototypische methode en het concept van de terugkeer
van het verdrongene: ‘De individuele geschiedenis recapituleert die van het ras
en elke historische fase is een afspiegeling van de ontwikkelingsfase van de
mens.’b Marx daarentegen had een andere eenzijdigheid; hij beschouwde
verandering juist als kenmerkend voor het historische proces dat uiteindelijk
moest leiden tot zijn utopische visioen. Ten opzichte van het hegeliaanse model
brengt Freud volgens Rieff dus een belangrijke correctie aan. Bij Marx wordt de
(menselijke) natuur ondergeschikt aan de geschiedenis. Volgens Rieff corrigeert
Freud deze eenzijdigheid doordat hij het belang van de (menselijke) natuur
‘rehabiliteert’. 
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Nu kunnen we ten volle overzien wat de polemische betekenis is van Rieffs
begrip ‘psychohistorie’, dat voortkomt uit de les die Rieff leert uit dit fictieve
debat tussen Freud en Hegel/Marx. Rieff wijst op het belang van het gegeven dat
Freud zijn psychohistorische schema van de Westerse cultuurgeschiedenis
opbouwt rond het centrale begrip ‘verdringing’. Freud verbindt zo het individuele
niveau (in de vorm van het psychische) met het algemene historische niveau van
de sociale orde met elkaar. Verdringing is de dynamische schakel tussen het
individu en de sociale orde. Freud vertoont echter de traditionele positivistische
drang, verscholen in diens therapeutische visie, om de uitdaging van de
veelvormigheid van de geschiedenis te elimineren door het opsporen van
wetmatigheid in de natuur. Freuds beperking, die zichtbaar wordt vanuit een
hegeliaans perspectief, is dat hij die wetmatigheden alleen op psychologisch
niveau zocht. De ‘prototypen’ of ‘primaire vormen’ waarnaar Freuds steeds
zoekt, zijn steeds psychologische vormen. Dit kenmerk van Freuds theorie werkt
volgens Rieff steeds grotendeels ‘achter de schermen’, maar wordt in zijn volle
polemische glorie zichtbaar wanneer Freud het over religie heeft. Rieff haalt deze
problematiek achter de schermen vandaan en zet ze in het volle licht. Freud kon
vanuit zijn psychoanalytisch paradigma religiositeit op persoonlijk niveau niet
anders beschouwen dan als een neurotische ontwikkelingsstoornis, stelt hij.
Datzelfde gold ook op cultureel niveau: alleen wanneer de macht van de religie
gebroken zou kunnen worden, zou de mensheid zich volgens Freud echt kunnen
ontwikkelen naar volwassenheid. Volgens Rieff is bij Freud de bevrijding van het
juk van de religie een sleutelkwestie. Als dat zou lukken dan was dat namelijk
een bewijs dat de mens in staat was om zich te ‘bevrijden van de psychologische,
slaafachtige onderworpenheid aan oorspronkelijke vormen’.

Volgens Rieff is Der Mann Moses Freuds oerverhaal over de interactie tussen
de menselijke geest en de sociale c.q. de culturele orde. Hij stelt dat Freud had
kunnen inzien dat zijn therapeutische ideaal niet spoorde met andere elementen
uit zijn theorie wanneer hij zich minder had laten leiden door zijn grote afkeer
van de traditionele religie. Rieff heeft bijvoorbeeld aangetoond dat er uit Freuds
theorie ook een sociologische verdediging van de religie te destilleren is. Religie
had een culturele functie bij het ‘in bedwang houden van de massa’s’. 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. Een
belangrijke beperking van Freuds theorie over de religie is volgens Rieff dat de
religie een instrumenteel middel is dat de moraal van een sociale orde zijn
autoriteit verleent. ‘Freuds verwerping van de religie,’ stelt Rieff, ‘is gebaseerd
op deze oorspronkelijke identiteit van religie en autoriteit.’a Volgens Rieff is
Freuds opvatting exemplarisch voor de moderne sociale theorieën over de religie:
‘Alle sociologie, en tegenwoordig geldt hetzelfde voor de psychologie, heeft
steeds Kants fout herhaald door de religie te beschouwen als de vreesvolle
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a Ibidem, p. 297.
b In paragraaf 4.5 kom ik terug op de manier waarop Rieff de verhouding tussen de sociale en de
culturele orde denkt.

opvatting van onze morele plichten als goddelijke geboden.’a Dergelijke theorie
heeft geen oog voor het sacrale aspect van de religie. Dat aspect van de religie
kan alleen tot zijn recht komen wanneer sociale theorie oog heeft voor het
bestaan van een transcendente, culturele orde.

In het psychohistorische model dat Rieff na The Mind verder ontwikkelt, streeft
hij ernaar om deze reductionistische theorievorming over cultuur en religie te
vermijden. Voor wat betreft de voorstelling van de interactie tussen individu en
de sociale orde zien we dat Rieff ernaar streeft om die interactie werkelijk
dialectisch te conceptualiseren. Het vraagstuk van de structuur van de sociale
orde is, middels het concept karakter-ideaal, intrinsiek verbonden met het
vraagstuk van de structuur van de menselijke geest. Rieff maakt daarbij gebruik
van het freudiaanse idee van ‘primaire vorm’, zonder Freuds psychologisme over
te nemen. Tevens neemt Rieff Freuds notie over dat er in de twintigste eeuw
sprake is van de overgang naar een volledige nieuwe culturele dynamiek. Een
culturele dynamiek kan niet grondiger veranderen dan in zijn verdringings-
mechanismen. Dat is de grote waarde van Freuds psychohistorische schema, dat
echter eveneens gecorrigeerd moet worden voor psychologistische en atheïstische
vooringenomenheden. Rieff doet dat door in zijn theorie een dialectiek tussen de
culturele orde enerzijds en de sociale orde c.q. het individu anderzijds op te
nemen.b

4.4  Cultuurtheorie en sublimatie: Rieff contra de counter culture

Freud opende nieuwe wegen waarlangs de relatie tussen het individu en de
sociale orde doordacht kon worden. Dat gebeurde vervolgens in de
psychoanalytische theorievorming na Freud op onderling zeer verschillende
manieren, omdat er grote meningsverschillen waren over de vraag hoe
cultuurtheoretische noties uit Freuds werk geëxtrapoleerd en verder uitgewerkt
moeten worden. Rieffs Freud-exegese in The Mind wordt in dit kader in de
literatuur vaak vergeleken met Herbert Marcuses Eros and Civilization (1955) en
Norman Browns Life against Death (1959). Deze drie boeken markeren een
nieuwe fase in de receptie en verwerking van Freuds werk in de canon van de
Amerikaanse sociale wetenschappen. 

Het is zinvol om een vergelijking te maken tussen Rieffs Freud-interpretatie en
die van Marcuse en Brown. Ten eerste beschouwt Rieff het werk van Brown en
Marcuse namelijk als representatief voor de counter culture waartegen hij in de
jaren zeventig zo fel polemiseert. Wat echter, ten tweede, voor ons belangrijker
is, is dat deze polemiek in wezen draait om een thema dat centraal staat in een
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a Ik volg hierbij kritisch het volgende artikel: B. J. Bergen & S. D. Rosenberg, ‘The New Neo-
Freudians: Psychoanalytic Dimensions of Social Change’, Psychiatry, vol. 34, February 1971,
pp. 19-37.
b Brown en Marcuse wijzen, net als Rieff, de neo-freudiaanse revisies op dit punt af waarbij de
meest essentiële dichotomie komt te liggen tussen het individu dat naar instinctbevrediging streeft
en de cultuur die het daarbij inperkt.
c Rieff lijkt op een andere manier hetzelfde te zeggen in zijn beschrijving van het karakter-ideaal
van de Politieke Mens: Plato leerde ons als Westerse mensen om de natuur systematisch onder te
verdelen in ‘hogere en lagere energieën’. Rieff suggereert dat in de mythe van de Politieke Mens
de rede werd geassocieerd met de nastrevenswaardige hogere energieën. Het principe dat de mens
op redelijke wijze altijd het hogere moet nastreven, zou dan overeenkomen met het
realiteitsprincipe. De hartstocht, ofte wel het innerlijke instinctieve verlangen, werd met lagere

(wordt vervolgd...)

psychoanalytisch georiënteerde cultuurtheorie, namelijk: sublimatie. In de
sublimatie-theorie wordt de vraag naar de interactie tussen het individu en de
sociale orde op zijn scherpst gesteld. Om sociaal en cultureel leven mogelijk te
maken is aanpassing van het individuele instinctieve leven nodig en daarom moet
er libido gedesexualiseerd worden. Maar wat zijn nu exact de gevolgen van dit
proces voor het libidineuze leven van de mens? Hoe komt er cultuur tot stand
door sublimatie? En hoe krijgen zowel de sexualiteit als de cultuur gestalte in dit
proces? Daarover gaat het in het debat tussen Rieff en Brown c.q. Marcuse. Er
zijn, theoretisch gezien, naast fundamentele verschillen ook grote
overeenkomsten tussen de manier waarop deze drie auteurs het werk van Freud
interpreteren. Ik zet eerst die overeenkomsten op een rij, om daar vervolgens de
verschillen tegen af te zetten.a 

Rieffs stelling dat Freuds theorie wezenlijk sociale theorie is die wordt
gekenmerkt door fundamentele dualismen, wordt volledig onderschreven door
Brown en Marcuse. In die theorie is de diepste dichotomie tussen sociale en anti-
sociale impulsen ín de mens zelf gelokaliseerd, in het onbewuste van de mens om
precies te zijn. Het onbewuste bevat zowel onveranderlijke, instinctieve en
egoïstische verlangens als regulerende mechanismen (die bevrediging van die
verlangens inperken en de instinctieve energie gedeeltelijk ombuigt naar andere
doelen en) die het resultaat zijn van de diepgaande beïnvloeding door de cultuur
waarin een mens opgroeit.b Die inperking/regulering van verlangens is nodig voor
instandhouding van de sociale orde. Brown en Marcuse benadrukken in hun
Freud-interpretatie, ook weer net zoals Rieff, dat dit een wezenlijk instabiele
structuur is, die alleen maar in stand kan worden gehouden doordat er in een
cultuur sociale mythen worden gecreëerd en in stand gehouden (als onderdeel
van het ‘geloofssysteem’ van een cultuur). In die mythen wordt geformuleerd dat
deze strategie van beheersing c.q. omleiding van instinctieve energieën wordt
gevolgd in naam van een ‘realiteitsprincipe’ dat is gebaseerd op de eisen die de
sociale orde aan het individu stelt en die in de mythen als ‘werkelijker’ worden
gedefinieerd dan de innerlijke instinctieve verlangens van het individu zelf.c ‘Het
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energieën geassocieerd en werd een gepaste ondergeschiktheid aan de rede toebedacht.
a ‘The New Neo-Freudians’, p. 25.
b ‘Freuds vergissing,’ zo redeneert Marcuse, ‘was dat hij geloofde dat schaarsheid en het
realiteitsprincipe synoniem waren.’ (The Making of a Counter Culture. p. 105.)
c Zie Eros and Civilization (1961), pp. 84-85.
d Beiden streefden naar een synthese tussen de cultuurtheorieën van Freud en van Marx, vandaar
mijn suggestieve gebruik van de term ‘vervreemding’.

identificeren van het individuele functioneren en individuele welzijn met het
navolgen van de waarden van de groep en het vervullen van de bijbehorende
sociale functies, is het anker dat het individu gebonden houdt aan een levenspad
dat is ontdaan van veel van zijn erotische aantrekkingskracht.’a 

Brown en Marcuse bekritiseren Freud om zijn psychologistische visie op de
verhouding van het individu en de sociale orde, die volgens hen onhistorisch is
en een onnodige conservatieve maatschappijbeschouwing impliceert. Volgens
hen draagt Freuds cultuurtheorie een zwaar ascetisch stempel, omdat Freud dacht
dat er veel libidineuze energie moet worden ‘gedesexualiseerd’ om de cultuur in
stand te houden. Het onhistorische daarin is dat Freud er te weinig oog voor heeft
hoezeer technologie en wetenschap, in de vorm van de voortschrijdende
industrialisering van de Westerse cultuur, leiden tot een explosie van
mogelijkheden die de mens kunnen helpen bij de vorming en instandhouding van
cultuur.b Voor deze culturele processen is nu in principe minder menselijke
energie nodig, waardoor er minder energie hoeft te worden weggeleid van directe
bevrediging van instinctieve verlangens.c (Er hoeft dus minder driftmatige energie
te worden ‘gesublimeerd’.) Voor dat laatste zou dan in principe meer ruimte zijn,
waardoor een minder ascetische levensstijl mogelijk is. Daarvoor moet de libido
echter eerst worden bevrijd uit de routine-achtige processen waarin de hoog-
technologische cultuur de menselijke geest dwingt. Die processen waren volgens
Brown en Marcuse de moderne pendanten van de pathologische verdringings-
processen die Freud in zijn tijd had geanalyseerd. Zij interpreteerden de strijd van
de bewegingen van de counter culture wezenlijk als een strijd tegen deze
moderne, onderdrukkende (‘repressive’) mechanismen die leidden tot vergaande
vervreemding.d

De bevrijding die Marcuse en Brown bepleitten, als ‘medicijn’ tegen de
vervreemding, komt dus neer op het openbreken van de cultureel vastgelegde
vormen van afbuiging/sublimatie van libido. Ook op dat punt vallen ze Freud
aan, want Freud was zeer pessimistisch over de mogelijkheden van ‘het sleutelen
aan de libido-huishouding’ van het individu. Volgens Freud trekt het acculturatie-
proces diepe sporen in de menselijke geest. Het geheel van die sporen noemde hij
‘karakter’. Freud was zeer pessimistisch over de mogelijkheden om het menselijk
karakter te veranderen. ‘Wat hij zich (...) in feite niet kon voorstellen was dat de
progressie van mobiele naar vastgelegde libido-bezettingen kon worden
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omgekeerd (...).’a Op dit punt reviseren Brown en Marcuse Freuds theorie door te
wijzen op de inconsistentie dat Freud enerzijds pessimistisch was over de
mogelijkheden om te ‘sleutelen aan de libido-huishouding’, maar anderzijds wel
moést aannemen dat dat mogelijk was omdat het effect van therapie daarop
gebaseerd is. Brown en Marcuse radicaliseren in hun eigen cultuurfilosofische
beschouwingen Freuds therapeutische opvattingen en passen die toe op de
moderne maatschappij.

Met deze interpretatie en revisie van het werk van Freud zijn we inmiddels ver
verwijderd geraakt van Rieffs interpretatie en revisie van datzelfde werk. Rieff
constateerde dezelfde ambivalenties als Brown en Marcuse in Freuds werk en
wijst ook op Freuds neiging tot onhistorisch denken, maar trekt er totaal andere
conclusies uit. Volgens hem kan uit Freuds theorie geen ‘medicijn’ tegen
vervreemding gedestilleerd worden en blijft Freud een hoogst ambivalente figuur
in wiens werk ook een impliciete verdediging van de (eisen van de) cultuur te
vinden is. In The Triumph heeft hij die ambivalente spanning bij Freud tussen
cultuurkritiek en verdediging van cultuur tot het uiterste geanalyseerd. Hij
gebruikt dan Freuds ‘pessimistische visie’ op de (beperkte) mogelijkheid van het
sleutelen aan fundamentele culturele mechanismen om te polemiseren tegen
cultuurcritici zoals Brown en Marcuse die een dergelijke revisie van de cultuur
bepleiten. Dit debat scharniert rondom een reflectie over de vloeibaarheid van het
proces van karaktervorming, met andere woorden over de mogelijkheden om de
‘vastgelegde libido-bezettingen’ om te zetten in ‘mobiele libido’.

De problematiek die hier op de achtergrond steeds meeklinkt is die van
sublimatie. Voordat we die problematiek kort van dichterbij bekijken, moeten
even stilstaan bij het gegeven dat Rieff de term ‘sublimatie’ weinig gebruikt. In
de eerste drukken van The Mind komt de term slechts enkele malen voor en in
The Triumph slechts één keer. Dat is opmerkelijk omdat de term naar de centrale
problematiek van een psychoanalytische cultuurtheorie verwijst. De verklaring
daarvoor kunnen we afleiden uit de epiloog die Rieff aan de derde druk van The
Mind toevoegt en waarin hij wél wat uitvoeriger ingaat op sublimatie-theorie,
maar de term consequent tussen aanhalingstekens plaatst. Zeer waarschijnlijk wil
Rieff daarmee aangeven dat hij zich realiseert dat sublimatie in Freuds theorie
geen zorgvuldig uitgewerkt concept is. Daarnaast speelt mogelijk mee dat Rieff
hiermee wil aangeven dat hij zich niet wil ophouden in de ‘epistemologische
ruimte’ die met het begrip, en met de theorie die erop reageert, is gecreëerd. Rieff
vindt dat het concept niet geschikt is om de problematiek waarnaar ze verwijst te
thematiseren.b Toch kunnen we niet om de problematiek en de daarvoor gebruikte
term heen, want de problematiek die Freud ermee probeerde te thematiseren staat
centraal in The Mind en in The Triumph.



127

a Generative Man, p. 47. Volgens Browning staat deze interpretatie van Freud op één lijn met de
studies van Lacan en Ricoeur over Freud. Ricoeur schrijft in Freud & Philosophy: ‘ (...) het zijn
niet de verlangens als zodanig die in het middelpunt van de analyse worden geplaatst, maar eerder
hun taal. (...) de ‘wederwaardigheden van de instincten’, om één van Freuds termen te gebruiken,

(wordt vervolgd...)

Het meest wezenlijke verschil tussen de interpretaties van Freuds werk door
Rieff en Brown c.q. Marcuse ligt op het terrein van de theorie over sublimatie.
Volgens Brown en Marcuse is het mogelijk om nieuwe, minder vervreemdende,
vormen van sociaal leven te creëren die het individu ‘bevrijden’ van de invloed
van onderdrukkende culturele vormen met hun morele implicaties. Meta-
psychologisch gezien stellen zij zich daarbij voor dat de libido wordt bevrijdt van
die vormen en dat de mens zelf meer kan bepalen hoe hij zijn erotische energieën
vorm geeft. In zo’n denkwijze worden sexualiteit en sublimatie voorgesteld als
antagonisten van elkaar. Volgens Rieff berust dat op een eenzijdige interpretatie
van Freuds ideeën, namelijk op die van ‘Freud de therapeut’. In The Mind wijst
Rieff nadrukkelijk op de ideeën van ‘Freud de theoreticus’ die op wezenlijke
punten iets anders beweert, bijvoorbeeld dat cultuurtheoretisch gezien de meest
wezenlijke polariteit niet die tussen sexualiteit en sublimatie is, maar die tussen
sexualiteit en autoriteit. Dat heeft, zoals we hebben gezien, vergaande implicaties
voor een cultuurtheorie. Bij Rieff wordt de dualiteit van de instincten
doorgevoerd tot ín de sexualiteit zelf. De sexualiteit is zelf een duaal, instabiel
construct, gebouwd op een ambivalente relatie tot autoriteit. Dat impliceert ook
dat er geen libido kan worden ‘bevrijd’ uit onderdrukkende structuren of vormen,
zoals Marcuse en Brown propageerden in het kader van culturele vernieuwingen.
Cultuur en sexualiteit staan volgens Rieff op een bepaalde manier weliswaar in
een antagonistische verhouding tot elkaar, in de zin dat er libidineuze energie
gedesexualiseerd moet worden om sociaal leven mogelijk te maken, maar de
regulering van dat mechanisme zit volgens hem ingebouwd ín de sexualiteit zelf.
Sexualiteit kan dan ook niet los gedacht worden van vormende/structurerende
principes. De vorming van de cultuur en de ‘vorming’ van de sexualiteit zijn
inherent met elkaar verbonden en zijn beiden wezenlijk dualistisch. Ook in deze
analyse komen we uit bij de enorme betekenis van de ontdekking van het
Oedipus-complex voor een cultuurtheorie, dat zowel verwijst naar de duale vorm
van de sexualiteit, als naar de duale vorm van de cultuur. 

4.5   De dubbele dialectiek in Rieffs cultuurtheorie

Verlangen en autoriteit zijn de grote kernthema’s in Rieffs Freud-interpretatie.
Om Rieff goed te kunnen situeren is het belangrijk om scherp te zien hoe hij
Freuds theorie over de instincten interpreteert. ‘Rieff gelooft dat het
kernprobleem dat de freudiaanse wetenschap onderzoekt niet dat van de
instincten is, maar dat van het instinctieve of natuurlijke voorstellingsvermogen.’a
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a(...vervolg)
kunnen alleen beschreven worden in de wederwaardigheden van betekenisgeving. (...) Hoe komen
de verlangens aan het woord?’ (De l’interprétation, p. 15.) Gabriël (1982) meent dat ‘Ricoeurs
(1965) lectuur van Freud kan worden gezien als een poging tot overbrugging van de verschillen in
nadruk tussen Rieffs interpretaties van instinct en die van Brown en Marcuse.’ (‘Freud, Rieff and
the Critique of American Culture’, pp. 364-365, eindnoot 1.) 
a P. Homans, Theology after Freud. An interpretive inquiry, p. 198.
b The Mind, p. 97.
c Ibidem, p. 252.

Rieff wijst daarbij op een ‘vergeten kant’ van Freud in de Freud-receptie van zijn
tijd, namelijk de nadruk die Freud legt op de rol van autoriteit. Volgens hem is de
essentie van de Oedipus-fantasie dat ‘het een structuur is van de begrenzing
waardoor de menselijke mogelijkheid moet gaan. Het Oedipus-verhaal is een
verhaal over de oorsprong van het menselijk voorstellingsvermogen.’a Rieff wijst
er steeds op hoezeer bij Freud in dat verhaal verlangen (‘de menselijke
mogelijkheid’) en autoriteit (‘begrenzing’) met elkaar verweven zijn.

Volgens Rieff is de grote waarde van Freuds studie van de mythe dat het een
belangrijke bijdrage is aan kennis over de psychologische aspecten in de
totstandkoming en de werking van mythen. Die mythen hebben ook een sociale
functie; ze helpen bij het richten van de individuele instinctieve energieën op
gezamenlijke doelen middels identificatie met een ideaal of ideaalfiguur. Rieff
noemt dat proces van afstemming van individuele verlangens op
gemeenschappelijke doelen ‘therapie’. In deze definitie van therapie zit een
ironische omkering van de inhoud die Freud aan de term gaf. Bij Freud is
therapie juist het proces waarin een ‘vrijplaats voor het individu’ wordt
gecreëerd. ‘De therapie creëert een nieuw soort bewustzijn dat een veel
accuratere en toch ook veel scrupuleuzere ‘zelf-gerichtheid’ vereist.’b Die
gerichtheid op het zelf werkt therapeutisch doordat het individu daarmee wordt
vrijgesteld van de, neurotiserende, eisen van de sociale orde. Volgens Rieff speelt
deze ‘therapeutische visie’ ook een grote rol in Freuds latere sociale psychologie
en cultuurfilosofie. Ze is er zelfs de oorzaak van dat Freud volgens Rieff nooit
een echte sociale psychologie heeft ontwikkeld. Freud ‘bleef voornamelijk
betrokken op het individu en diens instincten.’c Rieff wijst erop dat die
‘psychologistische focus’ leidde tot eenzijdigheden in Freuds cultuurtheorie. In
Freuds theorie over de cultuur gaat het nooit over de cultuur zelf, maar altijd over
het individu in zijn interactie met de cultuur. 

Rieff zoekt de oorzaken daarvoor in Freuds meta-psychologische
uitgangspunten. Op het meest abstracte theoretische niveau blijkt dat uit de
manier waarop Freud in zijn meta-psychologie het primaire proces formuleerde.
Het primaire proces kan worden omschreven als de verzameling van psychische
mechanismen waarvan het onbewuste zich bedient in zijn streven naar
lustbevrediging. Dat proces wordt geregeerd door wat Freud in Jenseits des
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a S. Freud, Die Traumdeutung, Studienausgabe, Frankfurt am Main, Fischer Verlag, Band II, 8e
dr. 1989 (1900), p. 571n (noot van redactie). De zojuist gegeven definities zijn geformuleerd op
basis van hoe Freud in dit zevende hoofdstuk van Die Traumdeutung het primaire en secundaire
proces beschrijft. In één van de betreffende passages schrijft hij: ‘Ein psychischen Apparat, der
nur den Primärvorgang besässe, existiert zwar unseres Wissen nicht und ist in soferne eine
theoretische Fiktion; aber soviel is tatsächlich, dass die Primärvorgänge in ihm von Anfang an
gegeben sind, während die sekundären erst allmählich im Laufe des Lebens sich ausbilden, die
primären hemmen und überlagern und ihre volle Herrschaft über sie erst mit der Lebenshöhe
erreichen.’ (Die Traumdeutung, Studienausgabe, II, p. 572.) 

Het is hachelijk om hier zo’n moeilijke kwestie als Freuds ideeën over deze processen te
introduceren. Enerzijds behoren ze tot Freuds meest fundamentele aannames, anderzijds worden
de concepten nooit systematisch uitgewerkt. In De l’interprétation geeft Ricoeur daarvoor een
verklaring die in één lijn staat met Rieffs Freud-interpretatie: volgens Ricoeur moeten we goed
voor ogen dat Freud de concepten ‘primair proces’ en ‘secundair proces’ niet zozeer descriptief
gebruikte. (Dat is immers onmogelijk, want het zijn theoretische postulaten.) De termen waren
voor Freud belangrijker als kritisch-hermeneutische principes. Wat Freud wilde aanduiden met
zijn ideeën over de onderlinge verhouding van het primaire en secundaire proces ‘is de
onverwoestbaarheid van het primaire systeem.’ (p. 117) Dat komt op hetzelfde neer als Rieffs
stelling dat de terugkeer van het verdrongene een centraal, kritisch principe is in Freuds werk.
Het gaat in deze paragraaf dus om de theoretische functie van de begrippen ‘primair proces’ en
‘secundair proces’.
b Zie De l’interprétation, p. 15.

Lustprinzips (1920) ‘het lustprincipe’ noemde. Het secundaire proces hangt nauw
met het primaire proces samen en is de verzameling van mechanismen waarin de
botsingen tussen de onbewuste verlangens en de eisen van de realiteit worden
gereguleerd onder invloed van ‘het realiteitsprincipe’. De onderscheiding van
deze twee processen en de hypothese dat de psyche in elk van de twee op een
verschillende manier functioneert, ‘behoort tot de belangrijkste en meest
fundamentele aannames van Freud.’a Met deze fundamentele aannames
probeerde Freud zich voor te stellen hoe het menselijke voorstellingsvermogen
werkt en hoe dat wordt gestuurd door instinctieve verlangens. Dat
voorstellingsvermogen behoort tot het onbewuste dat niet direct empirisch
toegankelijk is en waardoor we het volgens Freud niet anders kunnen waarnemen
dan in zijn uiterlijke verschijningsvormen. Als op die manier ‘het verlangen aan
het woord komt’, zijn al de mechanismen van het secundaire proces aan het werk
geweest.b De psychoanalyse is nu juist bedoeld als hermeneutische methode om
de werking van deze processen te ontcijferen, zodat het via een hermeneutische
omweg toch mogelijk is om de werking van het primaire proces op het spoor te
komen.

Wat is nu volgens Rieff de beperking op meta-psychologisch terrein die tot
eenzijdigheden in Freuds cultuurtheorie leidt? ‘Bij Freud is het primaire proces
overduidelijk voor-cultureel,’ stelt Rieff. ‘Het is zijn versie van de chaos-theorie.
Het is het instinctieve leven. Er kan geen instinct zijn in het culturele leven. In de
freudiaanse theorie, net zoals in elke andere belangrijke cultuurtheorie, of het nu
Herder of Cassirer is, aan beide uiteinden van de [reeks van, TZ] grote



130

a Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999. Rieff zegt over de wezenlijke dualiteit van zowel de
sexualiteit als de cultuur in dit zelfde interview het volgende: ‘Aan de oorspronkelijke, niet uit te
drukken sexualiteit zijn vormen van expressie opgelegd die cultureel, dat wil zeggen historisch,
bepaald zijn. Dat geldt zelfs ook voor Freuds radicale leerlingen, zoals Wilhelm Reich. Het is
waar dat in het primaire proces in de sexuele aantrekkingskracht een vorm van kristallisatie van
het primaire proces plaats vindt. Maar die sexuele aantrekkingskracht neemt uiteindelijk altijd
bepaalde verzamelingen van vormen van aantrekkingskracht, letterlijk bepaalde vormen, in zich
op.’ Rieff komt uiteindelijk uit bij het punt van de dualiteit van zowel ‘natuur’ (hier; het sexuele
instinct) als ‘cultuur’: ‘Het is niet eenvoudig ‘de Ander’, het alter-ego, want, zo stelt Freud, er is
altijd een element van narcisme. In alle liefdesobjecten zit een reflexief element. Er is ook de
predispositie van de cultuur zelf.’
b Rieffs formulering is hier niet compleet. Zonder tussenvoeging van het onbewuste verliest de
redenering zijn aansluiting met de voorgaande zin en is de interne logica niet duidelijk.
c Met ‘dit’ moet Rieff doelen op ‘het primaire proces’. Deze zin volgt immers op de vraag naar de
aard van het primaire proces.
d Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.

filosofieën over de cultuur in Europa, kan er geen instinctief leven in de cultuur
zijn. (...) Het instinct is altijd voor-cultureel. Daarom is voor Freud de sexualiteit
op zich, als zoiets voorstelbaar is, eigenlijk een leer van primordialiteit. Aan de
oorspronkelijke, niet uit te drukken sexualiteit zijn vormen van expressie
opgelegd die cultureel, dat wil zeggen historisch, bepaald zijn.’a Volgens Rieff
moet Freuds theorie over de instincten vanuit een cultuurtheoretisch perspectief
worden geïnterpreteerd als de poging om op het meest fundamentele niveau,
namelijk dat van de beïnvloeding van het primaire proces door het secundaire
proces, de interactie tussen het individu en de cultuur te analyseren.

Van centraal belang voor Rieffs revisie van Freud is de kritiek op diens
conceptualisering van het primaire proces als ‘voor-cultureel’. Dat leidt op
theoretisch niveau tot een impasse die hij als volgt omschrijft: ‘De theorie van het
onbewuste is ondenkbaar zonder de theorie van het primaire proces. Ik moet daar
echter aan toevoegen dat de theorie van het primaire proces een geordende
theorie over chaos is, over het niveau dat ten grondslag ligt aan het bewustzijn,
daaraan vooraf gaat en zich er in voortzet. Het is zeer belangrijk om te
onderkennen dat er een onlosmakelijke relatie is tussen [het bewustzijn en]b het
onbewuste dat het verdrongen deel is dat ook verdringt en structureert. Elke
verdringing moet volgens de freudiaanse theorie immers zijn uitdrukking krijgen.
Geen enkele verdringing kan verdrongen blijven. Anderzijds is het primaire
proces zelf geen resultaat van verdringing. Het gaat aan de verdringing vooraf in
de psychische geschiedenis. Dan komt echter de vraag op: wat is het primaire
proces? Hoe moet het omschreven worden? Op dat punt lopen we vast, omdat
Freud geen proces kan beschrijven dat geen procesmatige voortgang kent, dat niet
geordend is. Ditc is een functie van wanorde, die op elk moment kan
verschijnen.’d
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a Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.
b Collected Papers, vol. 1, pp. 14-15.
c ‘Modaliteit’ is een filosofisch begrip dat ‘wijze van zijn of kennen’ betekent. (Van Dale, 1980)
d The Triumph, p. 6n.
e The Triumph, p. 16. Deze abstracte omschrijvingen zullen in het volgende hoofdstuk over The
Triumph concretere gestalten krijgen, omdat Rieff ze in dat boek verder uitwerkt.

Volgens Rieff loopt Freuds theorie over cultuur uiteindelijk uit op de zojuist
omschreven impasse. Dan houdt het volgens Rieff echter op ‘theorie’ te zijn,
want een theorie is per definitie een poging om een geordende visie te geven op
een fenomeen. Volgens Rieff ‘lijkt er geen manier van denken over wanorde te
bestaan die niet meteen orde in de wanorde ontdekt. Chaos-theorie is iets wat ik
niet begrijp, of beweer te begrijpen. (...) Ik zie niet hoe je een theorie over chaos
kunt hebben. (...) ‘Theoria’ is letterlijk een visie van het hoogste.’a Deze visie op
theorie komt overeen met wat Rieff in zijn vroege werk omschreef als
‘conformatieve theorie’: ‘Voordat theoretiseren werd gescheiden van theologi-
seren, werd theoretiseren beschouwd als een manier om God te schouwen. (...)
God is het uiteindelijke object van al het theoretiseren. God kennen in zijn
natuurlijke orde (of morele geboden) is het hoogste goed.’b

Freuds theorie over het onbewuste als versie van de chaos-theorie kan volgens
Rieff niet de vraag beantwoorden wat de herkomst van orde is. De stelling dat die
herkomst in de chaos van het onbewuste ligt, is volgens Rieff geen theorie, omdat
theorie immers per definitie ordenend is. Daarmee is de beperking van Freuds
theorie voor een cultuurtheorie aangeduid. Om een uitweg te creëren uit deze
theoretische impasse stelt Rieff een revisie voor van Freuds psychologistische
cultuurtheorie, met behulp van een nietzscheaanse ‘stel dat’-formulering: ‘Stel nu
eens dat de organiserende (en desorganiserende) hogere principes vanuit het
opperste gedeelte van het culturele systeem binnendringen in de sociale structuur.
Die opmars van hogere (culturele) principes in de ontelbare menselijke
activiteiten (...) zou dan de modaliteitenc vestigen van maatschappelijke integratie
en desintegratie.’d Rieff noemt de aanpassing van de menselijke instinctieve
verlangens aan die hogere culturele principes ‘het primaire culturele proces’.
Zodra die vormende principes, die volgens Rieff wezenlijk ‘verdringend’ zijn, de
sociale structuur binnendringen, worden ze onderdeel van het secundaire
culturele proces. Rieff ‘definieert’ beide processen als volgt: ‘De aanpassing van
de expressie van impulsen aan het heersende voorbeeld, of karakter-ideaal, is
bepalend voor het primaire proces in de vormgeving van de aan ons
overgeleverde cultuur. De kunsten en wetenschappen definiëren het secundaire
proces, waarin exemplarische handelingsmodi verder worden uitgewerkt en aldus
individueel handelen in institutioneel handelen wordt omgezet.’e

In de manier waarop Rieff het primaire proces in de cultuur definieert, zijn alle
revisies vervat die Rieff voorstelt ten aanzien van Freuds cultuurtheorie. Ik laat
ze puntsgewijs de revue passeren: 
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1] Het primaire proces is ‘instinctief’; in dat proces worden de voor ons niet
direct kenbare of waarneembare menselijke impulsen aangepast aan het
heersende voorbeeld. Alleen zo wordt ons instinctieve leven empirisch
waarneembaar. De andere zijde van dezelfde medaille is dat hetzelfde geldt voor
het culturele leven. De aan ons overgeleverde culturele vormen komen pas tot
leven wanneer ze in het primaire proces in aanraking komen met het menselijke
instinctieve leven dat zich altijd afspeelt in een sociale orde. Alleen zo worden de
‘primaire vormen’ van de cultuur herkenbaar die zich in een nieuwe,
tijdgebonden gestalte aan ons voordoen in de sociale orde. Deze ‘primaire
vormen’ behoren tot ‘het opperste gedeelte’ van het culturele systeem dat voor
ons niet direct empirisch waarneembaar is, evenmin als de instincten. Op deze
manier is het primaire proces niet pre-cultureel zoals bij Freud, maar is het
onderdeel van de cultuur zelf.

2] Het ‘regulatieve principe’ van het primaire proces is het karakter-ideaal.
Rieffs concept ‘karakter-ideaal’ is in deze zin net zo’n dynamisch concept als
Freuds ‘Oedipus-complex’, dat zich minder op inhouden en meer op
‘mechanismen’ richt. De werking van dat karakter-ideaal is autoritair, want het
reguleert de aanpassing van de instinctieve impulsen. Dat is feitelijk een
omkering van de manier waarop Freud zich de werking van het primaire en het
secundaire proces voorstelde. Bij Freud wordt in het secundaire proces de
aanpassing van het driftleven aan de eisen van de werkelijkheid c.q. van de
cultuur gereguleerd. Het primaire proces kent echter zijn eigen dynamiek en is
qua uitwerking op het individu onverwoestbaar. Rieff keert dat om door juist de
aanpassing van het driftleven aan de eisen van de werkelijkheid c.q. de cultuur tot
primair proces te maken. Het centrale thema voor een cultuurtheorie is niet dat de
werking van de eros onverwoestbaar is, maar dat hetzelfde geldt voor de werking
van autoriteit. Het gaat Rieff daarbij wezenlijk om verdringing en niet om
bevrijding van de erotische impulsen van het individu.

Een tweede aspect van deze omkering is dat het primaire en secundaire proces
zich bij Rieff anders tot elkaar verhouden dan bij Freud. Bij Rieff staat het
secundaire proces ten dienste van het primaire proces, doordat in het secundaire
proces de abstracte, vormgevende culturele principes gedetailleerder worden
uitgewerkt in handelingsvoorschriften. Je zou kunnen stellen dat ook op dit punt
de dualiteit die volgens Rieff zo kenmerkend is voor Freuds denken ‘dieper’
wordt gedreven dan bij Freud. De dualiteit die er bij Freud is tussen het primaire
en het secundaire proces is bij Rieff naar het primaire proces getransponeerd. In
dat primaire proces vindt de onderlinge afstemming plaats van erotische en
autoritaire krachten.

Na deze vergelijkingen kunnen we ook zien dat Rieff met deze revisies van
Freuds meest fundamentele aannames voor een cultuurtheorie zorgt voor een
dubbele dialectiek in zijn eigen definitie van cultuur. We zagen in paragraaf 4.3
dat Rieff zich inspant om zijn cultuurtheoretische concepten zodanig te
definiëren dat er sprake is van een dialectische relatie tussen individu en sociale
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a Die dialectiek wordt dus volgens Rieff gereguleerd in het secundaire culturele proces.
b Ik loop hier een beetje vooruit op Rieffs latere werk. In de zojuist geciteerde passage uit The
Triumph is strikt genomen nog geen dialectiek te ontkennen: de sturende principes dringen hier
eenzijdig vanuit het culturele systeem de sociale orde binnen. Die eenzijdigheid moet mijns inziens
echter worden toegeschreven aan Rieff polemische bedoelingen. We zullen in hoofdstuk 7 zien dat
Rieff die eenzijdigheid corrigeert in zijn latere werk.

orde.a Daarmee reageert Rieff op wat hij noemt ‘de reductionistische trend in de
moderne sociale theorie’ die de sociale orde reduceert tot een functie van het
individu. Aan Rieffs definitie van cultureel systeem ligt eenzelfde bedoeling ten
grondslag; hij polemiseert op deze manier met het dogmatische anti-metafysische
karakter van de moderne sociale theorie, die volgens hem steeds ‘Kants
vergissing’ herhaalt. Het voorstel om dit concept op te nemen in een
sociologische cultuurtheorie is in het kader van de moderne sociale
wetenschappen even provocerend als Nietzsches voorstel om je te proberen voor
te stellen dat ‘de waarheid een vrouw’ is. Zoals in de tijd van Nietzsche
misogynie breed cultureel geaccepteerd was, was het seculiere wereldbeeld dat in
de sociale wetenschappen van de jaren zestig. Volgens Rieff is het echter voor
een juiste theoretische conceptie van de verhouding tussen sociale orde en
cultuur essentieel om die verhouding dialectisch te definiëren.b Van de
problematiek van ‘sacrale orde’ uit Rieffs latere werk tekenen zich hier al de
contouren af.

4.6  Conclusie

We kunnen uit het voorgaande drie conclusies trekken die wijzen naar
kernpunten van Rieffs cultuurtheorie.

1] Freuds cultuurtheorie heeft volgens Rieff bijgedragen aan zeer fundamentele
kennis over de interactie tussen het individu en de cultuur op psychologisch
niveau. Van grote waarde is dat Freud al verschillende modi van verdringing in
de cultuurgeschiedenis onderscheidde, namelijk die van de primitieve, van de
religieuze en van de moderne mens. De betekenis van die onderscheiding is
echter volgens Rieff beperkt, zoals blijkt uit zijn analyse van Der Mann Moses.
In dat boek beweert Freud dat in het systeem van verdringing van de religieuze
mens de dynamiek van verdringing van de primitieve mens wordt voortgezet. In
de cultuur functioneert volgens Freud altijd het prototype van de oermoord,
evenals de daarop volgende terugkeer van het verdrongene. Zo bezien blijkt
Freuds schema te bestaan uit slechts twee fasen, namelijk de fase van de
premoderne, op verdringing gebaseerde sociale ordes en de moderne fase waarin
die verdringing gaat haperen. Kortom, Freud neigt er volgens Rieff naar om de
Westerse cultuurgeschiedenis te eenzijdig te denken vanuit de crisis in de
verdringende werking van de cultuur in de moderniteit. In deze zin is Freud
psychologistisch en onhistorisch en het is volgens hem dan ook adequater om die
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a Een belangrijke vraag voor de kritische interpretatie van Rieffs werk is of uiteindelijk Rieff niet
hetzelfde doet als Freud. In zijn latere werk ontwikkelt Rieff weliswaar een verfijnder begrippen-
apparaat dan Freud om culturele veranderingsprocessen te interpreteren, maar lijkt de
tegenstelling tussen de premoderne en de moderne cultuur in zijn werk een centrale rol te blijven
spelen. Rieffs werk lijkt vooral te moeten worden gelezen als een theorie over moderniteit. Het is
de vraag of Rieff ook veel te vertellen heeft over de cultuurperioden van de Politieke Mens en
Religieuze Mens.

crisis-these niet als een historische, maar als een kritisch-evaluatieve these te
beschouwen waarmee Freud polemiseert met de sociale theorie van zijn eigen
tijd. Om de historische grondslag van een model voor de Westerse cultuur-
geschiedenis te verbreden en te actualiseren, moet volgens Rieff nog verder
worden gedifferentieerd in verschillende culturele vormen van verdringing. Rieff
wil dus met zijn psychohistorisch model, met de vier verschillende karakter-
idealen, laten zien dat dat proces van verdringing steeds op een verschillende
manier verliep in de drie cultuurperiodes die aan het tijdperk van de Psych-
ologische Mens vooraf gingen.a Tevens wijst hij erop dat er ‘psychohistorisch
gezien’ veel is veranderd in de Westerse cultuur sinds Freud.

Rieff corrigeert hierbij de onhistorische aspecten van Freuds cultuurtheorie op
een andere manier dan dat Brown en Marcuse dat deden. Rieffs postulaat van het
primaire culturele proces lijkt een eigenzinnige synthese te zijn tussen Freuds
visie op de Westerse cultuurgeschiedenis en de visie van Hegel/Marx. Zijn these
over de opkomst van de Psychologische Mens kan worden geïnterpreteerd als een
these over een verandering op het niveau van het primaire culturele proces. Die
verandering is inderdaad revolutionair, zoals Marx profeteerde, maar op een
andere manier dan die zich dat voorstelde. 

2] De functie van mythen in de interactie tussen het individu en de sociale orde
moet niet alleen vanuit psychologische en sociologische perspectieven worden
geanalyseerd. Daarmee wordt namelijk de betekenis van mythen, en dus van
religie c.q. ideologie, gereduceerd tot zijn psychische of sociale functie. Mythen
behoren, als het uitgewerkte verhaal over het karakter-ideaal van een cultuur,
volgens Rieff tot de culturele orde, die hij onderscheidt van de sociale en
psychologische orde. Dit is een belangrijk theoretisch uitgangspunt voor zowel
Rieffs Freud-interpretatie als voor zijn cultuurtheorie. Alleen vanuit dit
uitgangspunt kan worden geanalyseerd wat de enorme invloed is van Freuds
psychoanalytische mythe over de mens en de wereld op de Westerse cultuur.

3] In Rieffs concept ‘karakter-ideaal’ zit de ironische omkering van Freuds
opvatting van therapie vervat. Wanneer we goed naar ‘Freud de theoreticus’
luisteren, stelt Rieff, kunnen we stellen dat cultuur niet anders mogelijk is dan
door onbewuste identificatie met een ideaal/ideaalfiguur. In die identificatie-
processen moet sublimatie, ofte wel desexualisering van libidineuze energie
plaatsvinden. Volgens Rieff kost deze verdringing het individu een offer en krijgt
het niet via een omweg van de sublimatie alsnog de bevrediging die het zocht.
Evenmin gelooft Rieff dat het mogelijk c.q. gewenst is om te sleutelen aan dit
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fundamentele culturele mechanisme. Sublimatie kan nooit onder bewuste
controle van het individu komen, maar is altijd een onbewust proces. Vandaar dat
Rieff in zijn cultuurtheorie de problematiek van de verdringing centraal stelt.
Verdringing is het meest wezenlijke gegeven voor een cultuurtheorie, zowel wat
betreft de mens, als wat betreft de cultuur. 

Met deze dubbele dialectiek langs twee assen stelt Rieff dat cultuurvorming,
psychische gezondheid van het individu en de vorming van een sociale orde
intrinsiek met elkaar verweven zijn. Langs de as van de verhouding van het
individu tot de culturele orde blijkt dat zowel de cultuur als de menselijke natuur
wezenlijk dualistisch zijn. Een spanning tussen orde, die primair is, en
rebelsheid, die secundair is, is wezenlijk voor de cultuur. Hetzelfde geld mutatis
mutandis voor de menselijke natuur die wordt gekenmerkt door de ‘dualiteit van
de liefde’. Langs de as van de verhouding van het individu tot de sociale orde
blijkt dualiteit eveneens een centraal gegeven. Het individu kan zich alleen maar
als individu ontplooien door zich aan te passen aan de sociale orde. Omgekeerd
kan een sociale orde alleen maar bestaan uit dergelijke individuen, wat betekent
dat er in een sociale orde altijd ruimte is voor individuele ontplooiing. Volgens
Rieff is het huzarenstuk dat moet worden geleverd bij de ontwikkeling van een
cultuurtheorie om de ambivalente spanningen in al die duale relaties intact te
laten. Als dat niet gebeurt, is een cultuurtheorie reductionistisch en is ze dus niet
geschikt voor analyse van het complexe fenomeen dat cultuur is.


