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a The Triumph, p. 39.

Hoofdstuk 5

Blauwdruk voor een cultuurtheorie

‘Freud behoort tot de traditie van grote geesten die loopt van
Rousseau tot Nietzsche. Dit zijn de psychologistische filosofen
die onze emoties in ideeën zouden vertalen, die nieuwe vertogen
zouden weven uit hun eigen ziedende onbehagen. Dit is méér dan
wetenschap, méér dan kunst - het is een ander soort
werkelijkheid waarvan gezegd wordt dat je er persoonlijk ín
moet vertoeven om haar te begrijpen. Het is een ander soort
zelfbewustzijn.’ 

Philip Rieffa

We weten inmiddels hoe Rieff het werk van Freud interpreteert en tevens hoe
Rieff de fundamentele thema’s van zijn eigen cultuurtheorie (het psycho-
historisch model, het karakter-ideaal, de dialectiek tussen de culturele orde en de
sociale orde, de dialectiek tussen individu en gemeenschap) ontwikkelt vanuit die
Freud-interpretatie. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe Rieff in zijn tweede
monografie The Triumph of the Therapeutic. Uses of Faith after Freud (1966)
binnen de globale ruimte die is afgegrensd met deze basisideeën een blauwdruk
voor een cultuurtheorie ontwikkelt. We zullen zien dat Rieffs theorie over theorie
die in hoofdstuk 2 is beschreven daarbij opnieuw een belangrijke rol speelt. 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk maken we kennis met de
basisconcepten waarmee Rieff in dit boek werkt en die hij in de inleiding
beschrijft. De volgende stap in zijn betoog, op weg naar een analytische en niet-
reductionistische cultuurtheorie, bestaat uit een cultuursociologische analyse van
wat hij noemt ‘Freuds analytische attitude’. Zo’n analyse moet volgens hem
plaatsvinden vanuit de context waarin die attitude ontstond, namelijk de kritische
debatten tussen Freud en leden van de psychoanalytische beweging. In The Tri-
umph selecteert Rieff daarvoor C. G. Jung, W. Reich en D. H. Lawrence, die hij
Freuds ‘successor-critics’ noemt. Zij vonden Freuds analytische attitude te
eenzijdig en probeerden die te corrigeren. Volgens Rieff kan een analyse van die
debatten veel nieuwe bruikbare inzichten voor een cultuurtheorie opleveren, mits
ze met het juiste theoretische instrumentarium uitgevoerd wordt. De ontwikkeling
van dat instrumentarium beschrijft Rieff in de hoofdstukken 1 tot en met 4 van
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a In dit hoofdstuk is zoveel mogelijk geprobeerd Rieffs eigen termen te gebruiken en om de
structuur van zijn betoog in stand te houden. Om dit geheel leesbaar te houden, moest in het
notenapparaat een aantal toelichtende opmerkingen opgenomen worden. Deze methode verdient
geen schoonheidsprijs, maar ze is de prijs die betaald moet worden om Rieffs denkwereld
toegankelijk te maken.

The Triumph. In de paragrafen 5.2 tot en met 5.4 beschrijf ik een grondige
lectuur van die hoofdstukken uit The Triumph, langs de volgende drie
thematische lijnen: 

1] Analyse van Freuds analytische attitude. 
2] Vergelijking van de analytische attitude en de pogingen tot het ontwerpen
van nieuwe syntheses (die Rieff ‘verlossings-leren’ [doctrines of salvation]
noemt,) door de kritische opvolgers van Freud.
3] Verdere uitwerking van de grove schetsen van de cultuursociologische
basisconcepten uit de inleiding van The Triumph, op basis van de resultaten
van 1] en 2]. De beschrijving hiervan scharniert rond de begrippen ‘primair
cultureel proces’ en ‘secundair cultureel proces’, die de belangrijkste
categorieën zijn waarmee ik Rieffs boek analyseer.

In deze paragrafen is geprobeerd deze analytisch bedoelde onderscheidingen
zoveel mogelijk aan te houden zonder de structuur van Rieffs betoog, waarin
deze thema’s sterk met elkaar zijn verweven, onnodig geweld aan te doen. Elke
paragraaf heeft een thema, te weten (respectievelijk); ‘de analytische attitude
versus geloof [faith]’, ‘de symbolische verarming van de Westerse cultuur’ en
‘gemeenschap en therapie’.

Paragraaf 5.5. bestaat uit drie case-studies waarin wordt beschreven hoe Rieff
met het ontwikkelde theoretische instrumentarium het werk van Jung, Reich en
Lawrence, analyseert In de slotparagraaf vat ik de hoofdpunten van het hele
hoofdstuk samen en maak ik een tussenbalans op in het ontwikkelingsproces van
Rieffs cultuurtheorie.

5.1  De basisconcepten van Rieffs cultuurtheorie

In de inleiding van The Triumph creëert Rieff een globale ‘terminologische
ruimte’ waarin zijn vertoog zich verder kan ontplooien.a Kenmerkend is dat hij
bestaande begrippen gebruikt, zoals ‘commitment’ of ‘therapie’, maar dat zodanig
doet dat ze naar een nieuw betekenisveld verwijzen dat hij gaandeweg in het
boek tot stand brengt. Door deze strategie worden de begrippen waarmee Rieff
werkt vaak dubbelzinnig. Dat heeft een functie in zijn betoog, want zo breekt hij
de bestaande definities van de begrippen open. Vervolgens creëert hij
verschillende perspectieven om opnieuw over de betekenis van die begrippen na
te kunnen denken. Zo confronteert hij het moderne begrip ‘therapie’ zoals wij dat
kennen vanuit de psychotherapie, met een reflectie over het begrip ‘therapie’
vanuit een premodern perspectief waar therapie heel wat anders betekent dan
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a Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.
b Van alle citaties uit en verwijzingen naar The Triumph in de tekst, zijn de paginanummers
tussen haakjes in de tekst van dit hoofdstuk opgenomen.
c Rieff noemt dat het ‘secundaire culturele proces’.

tegenwoordig. Door deze twee definities met elkaar te confronteren, ontwikkelt
Rieff op dialectische wijze zijn eigen cultuursociologische definitie van therapie.

Met deze methode ontwikkelt Rieff ook een aantal andere basisconcepten van
zijn cultuursociologie. Hij koos om een strategische reden voor deze methode,
omdat hij zich bij het schrijven van het boek bewust was van het controversiële
karakter van de standpunten die hij daar inneemt.a Door algemeen geaccepteerde
en populaire begrippen zoals ‘therapie’ en ‘commitment’ te gebruiken, verleidt
Rieff de lezer om zich in zijn betoog mee te laten voeren. In de reflecties die de
lezer voorgeschoteld krijgt, ontvouwt zich een verhulde en grondige verandering
van de betekenis van dergelijke begrippen. 

Een nieuw symboolsysteem
We zagen in het vorige hoofdstuk dat Rieff het bestaan postuleert van een
culturele orde die niet samenvalt met de sociale en/of de psychologische orde,
middels de volgende stelling: ‘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 modaliteiten
vestigen van maatschappelijke integratie en desintegratie.’ (6n)b Die culturele
principes zijn samengevat in het karakter-ideaal van een cultuur. In het primaire
culturele proces wordt de expressie van individuele instinctieve impulsen
vormgegeven en gereguleerd met behulp van dat karakter-ideaal. In dat proces
vindt ook de onderlinge afstemming op elkaar plaats van het individu en de
sociale orde. Het karakter-ideaal is een abstract, formeel begrip dat gestalte krijgt
in de Weltanschauung die in een cultuur domineert. Deze Weltanschauung krijgt
op zijn beurt concrete gestalte in mythen, bijvoorbeeld over de herkomst van
mens en wereld, over het lot en over de bestemming van beiden. In culturele
tradities wordt dit uitgewerkt tot complexe gehelen, zowel qua dynamiek als qua
inhoud.c Dit geheel noemt Rieff het symboolsysteem van een cultuur. Dat
systeem behoort dus tot de culturele orde van een samenleving, of van een geheel
van samenlevingen die een gedeeld symboolsysteem hebben zoals ‘het Westen’.

De these over de opkomst van de Psychologische Mens heeft betrekking op
veranderingen in het symboolsysteem van de Westerse cultuur. Vanuit
psychohistorisch perspectief is het volgens Rieff typisch voor de moderniteit in
de Westerse cultuur dat er een afbraak plaatsvindt van het conformatieve
symboolsysteem. De christelijke symboliek, op zijn meest abstracte niveau
uitgedrukt in het karakter-ideaal dat de Religieuze Mens typeerde, was daarvan
de laatste uitdrukking. Dit karakter-ideaal kenmerkte de premoderne Westerse
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a Deze term is een neologisme (dat niet voorkomt in The Concise Oxford Dictionary en) waarmee
Rieff precies het omgekeerde van de bekering tot een bepaald symboolsysteem aanduidt. Het
moderne individu maakt zich, in de mythe over de Psychologische Mens, juist helemaal los van
het traditionele culturele symboolssysteem. Vandaar dat hij de term ‘deconversie’ gebruikt die
we, eveneens met een neologisme, ook kunnen vertalen als ‘ontkering’ .
b Dit is een vroege formulering van Rieffs versie van ‘Kulturkampf’.
c Dit is de centrale gedachte achter de idee van de Politieke Mens. Volgens Rieff werd die idee
overgenomen in de culturele symboliek van de cultuurperiode van de Religieuze Mens.

cultuur tot aan de Verlichting en daarna treedt er volgens Rieff een breuk op in
de culturele tradities van het Westen. In de periode van de Economische Mens,
de vroege moderniteit, begon de afbraak van de culturele symboliek die op het
christendom gebaseerd was. In de laat-moderne cultuur wordt dat proces in hoog
tempo voortgezet en is ten tijde van het schrijven van The Triumph volgens hem
bijna voltooid: ‘Mogelijk heeft de desintegratie van een uniform systeem van
gemeenschappelijk geloof, die onvermijdelijk gepaard gaat met een bepaalde
desorganisatie van de persoonlijkheid, zijn eindpunt bereikt. De lange periode
van deconversie [deconversion]a, die het oppervlak van het politieke landschap
openbrak ten tijde van de Franse Revolutie, lijkt bijna afgesloten. De centrale
symboliek van persoonlijke en gemeenschappelijke ervaring lijkt mij in een ver
gevorderd stadium te zijn van reorganisatie, waarbij verschillende
geloofssystemen met elkaar concurreren om de voorrang bij het organiseren van
de persoonlijkheid in het Westen.’ (2)b Rieffs werkhypothese is dat uit deze strijd
een winnaar lijkt voort te komen, te weten het geloof van de Psychologische
Mens.

Cultus als organisatie van een ‘commitment-therapie’
Het geloof van de Psychologische Mens verschilt volgens Rieff fundamenteel van
het geloof van de premoderne cultuur. Premodern geloof functioneerde in een
sacrale culturele orde, waarbij de cultuur werd georganiseerd in de mechanismen
van de cultus. (14) In de cultus werden namelijk de ‘primaire vormen’ of de
‘hogere culturele principes’ die de sociale orde structureerden, georganiseerd en
in stand gehouden. Volgens Rieff is één wezenlijke sleutel voor het begrijpen van
sociale organisatie te vinden in de symboliek van gemeenschappelijke
doelgerichtheid [communal purpose] van die organisatie. Deze symboliek
functioneert doordat een sociaal systeem deze symboliek uitleeft, tegelijkertijd
zowel vermanend als troostend. Hier klinken de karakter-idealen van de Politieke
Mens en de Religieuze Mens mee, want die idealen hoorden bij een ideologie
waarin de gezondheid van een individu was gekoppeld aan de integratie in de
sociale orde. ‘Het gezonde individu is de gezonde burger.’c Wanneer sociale
structuren ingrijpend veranderen, in tijden van sociale crisis dus, moeten ook
nieuwe integratieve systemen (‘therapieën’) ontworpen worden. Rieff stelt dat
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a Uit andere tekstplaatsen is op te maken dat Rieffs karakter-idealen altijd naar zo’n sociale en
culturele crisis verwijzen. In The Mind blijkt dat hij Freuds filosofie, waarop Rieff zijn theses
over de opkomst van de Psychologische Mens baseert, als zodanig interpreteert. In hoofdstuk 7
van hetzelfde boek interpreteert hij de sociale contract-theorieën van Rousseau, Locke en Hobbes
ook als nieuwe ontwerpen voor een filosofie over integratie van het individu in een (veranderende)
sociale orde. Die theorieën zouden dan naar de Economische Mens verwijzen, het karakter-ideaal
dat volgens Rieff de Verlichting typeert. Wanneer we het rijtje verder terug in de tijd volgen, dan
zou de overgang van de Politieke Mens naar de Religieuze Mens bijvoorbeeld kunnen wijzen op
de ingrijpende crisis die het verval van het Romeinse Rijk betekende. Het ontstaan van het
karakter-ideaal van de Politieke Mens is dus volgens Rieff geworteld in een sociale crisis in het
toenmalige Griekenland.
b Rieffs gebruik van de term ‘commitment’ bevat een kritiek op veelgebruikte contemporaine
sociologische terminologie: ‘Tegenwoordig wordt, in tegenspraak met alle geloofssystemen, een
cultuur van onverschilligheid uitgeprobeerd, die recentelijk een retoriek van "commitment" is
gaan gebruiken waarmee ze poogt het bereik te vergroten van haar dynamiek.’ (12)
c Rieff wordt vaak beschuldigd van reductie van religie en cultuur tot moraal. Het benadrukken
van de rol van moraliteit is echter in Rieffs denken niet méér, ook niet minder, dan een reactie op
c.q. polemiek met een wezenstrek van de moderne cultuur. Voor moderne culturele elites is

(wordt vervolgd...)

Plato’s filosofie kan worden gelezen als zo’n ontwerp voor een nieuw integratief
systeem.a 

Om het individu tot commitmentb aan gemeenschappelijke doelen te brengen,
beschikte de premoderne Westerse cultuur over een culturele symboliek. Die
structureerde zoals gezegd zowel de sociale verbanden als de individuele
persoonlijkheid. In zijn meest pregnante vorm kwam dat tot uitdrukking in de
manier waarop de culturele symboliek het verlangen vorm gaf. Rieff spreekt in
dat verband van ‘sacrale socialiserende bemiddelingen’ [sacred socializing
agencies]. Het gaat hier dus om wat in Rieffs meta-sociologie ‘het primaire
culturele proces’ heet. De cultische vormgeving van het verlangen ‘bestond
hoofdzakelijk uit rituele inspanningen die erop gericht waren stabiele reacties van
zekerheid en zelfvertrouwen aan het licht te brengen en te produceren op min of
meer vaststaande behoeften - zowel in het vlees als in de geest, zoals het vroeger
werd geformuleerd.’ (14) Rieff doelt hier op het effect van sacrale handelingen.
Om dat effect te bereiken putte de ‘sacrale bemiddeling’ niet uit een vacuüm,
want ‘er was toen een standaardreeks van verwachtingen [zowel op persoonlijk
als op maatschappelijk niveau, TZ] waaruit geruststelling en herbevestiging aan
het licht werd gebracht.’ (14) Deze herbevestiging door de verlichtende
bemiddeling werd bereikt doordat ‘de zoeker’ werd getroost, maar vooral ook
vermaand. De sacrale socialiserende bemiddelingen creëerden en belichaamden
op deze wijze een morele orde. 

Rieffs definitie van het begrip ‘therapie’ sluit hier direct bij aan: ‘Elke cultuur
is zijn eigen therapeutische orde - een systeem van moraliserende eisen, inclusief
vrijstellingen die de druk van de gemeenschappelijke doelgerichtheid
verminderen.’ (15)c Premodern geloof voltrok zich in het geregeld uitleven van
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c(...vervolg)
wantrouwen jegens de gevestigde moraliteit de basis van de cultuurkritiek. Freud belichaamde in
dit opzicht volgens Rieff de moderne intellectueel in optima forma. Freud beweerde een
‘neutrale’, niet morele theorie en praktijk te ontwikkelen. Rieffs kritiek op Freud haakt juist
hierbij aan: volgens Rieff onderscheidt Freud in zijn cultuurkritiek niet adequaat genoeg tussen de
morele en sacrale/religieuze ordeningen van de cultuur. Dat had ook consequenties op ander
terreinen: de (volgens Rieff niet adequate) conceptualisering van de relatie tussen de culturele
orde en de sociale orde en van het culturele en maatschappelijke functioneren van moraal. Dat is
één van de hoofdthema’s uit The Mind die in The Triumph verder worden uitgewerkt. In de
paragrafen 5.2 en 5.5.3 kom ik terug op Rieffs definities van religie, cultuur en moraal.
a Zie The Triumph, p. 247. Rieff gaat uitgebreid in op de verhouding tussen de culturele elite en
de sociale elite op pp. 246-249.

‘gebiedende therapieën van commitment’ die ingebouwd waren in het handvest
van de premoderne samenleving. ‘Eens organiseerde de mens voor zichzelf
bestaanswijzen van gewilde gehoorzaamheid, ofte wel ‘geloof’, waarin hij zijn
gevoel van welbevinden vond, evenals de vrijstelling van dat enkelvoudige en
unieke criterium [voor zijn welbevinden, TZ] .’ (14)

Deze premoderne culturele dynamiek wordt volgens Rieff in de moderniteit
steeds verder afgebroken. We zullen in dit hoofdstuk zien hoe hij dat
beargumenteert.

De taak van een culturele elite
Het vormgeven van een culturele symboliek was volgens Rieff in premoderne
samenlevingen altijd de taak van een kleine groep mensen; de culturele elite. Die
symboliek kwam tot uitdrukking in de levenswijze van die elite. Rieff geeft een
definitie die polemisch is ten opzichte van de counter culture die het ‘ik’ zo
centraal stelde: ‘De test voor een culturele elite is altijd geweest of ze in staat
was om de zelf-verzakende morele aanspraken uit te drukken, in een (...)
geloofstaal.’ (246) De levenswijze van de elite had een voorbeeldfunctie, omdat
daaruit bleek hoe het dagelijkse, persoonlijke en sociale, leven en de culturele
orde van ethisch geladen ideaalvoorstellingen op elkaar betrokken moesten
worden. Daarom noemt Rieff de culturele elite de ‘therapists of commitment’ of
de ‘therapeutische elite’.

Rieff benadrukt dat met de term ‘culturele elite’ niet noodzakelijkerwijze de
intellectuelen of, algemener gesproken, de sociale hogere klassen bedoeld zijn. Er
ontwikkelen zich weliswaar altijd nauwe banden tussen de culturele elite en
sociale elite, maar er zijn ook historische periodes geweest waarin er een
culturele elite ontstond uit leden van de lagere sociale ordes en bepaalde leden
van de hogere, waarbij de nieuwe culturele elite tegenover de verfijning van de
oude elite grove morele aanspraken stelde.a Als voorbeeld noemt Rieff de eerste
vier eeuwen van de christelijke beschaving.
Premoderne therapeutische elites hadden een overwegend steunende, in plaats
van een kritische houding jegens de cultuur als systeem van morele eisen.
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a Dit impliceert ook een stellingname in het debat over de aard van het sublimatie-proces. Rieff
stelt dat het voor een cultuurtheorie van essentieel belang is om het verdringende/inperkende
karakter van sublimatie te benadrukken. Doen we dat niet, dan is niet zichtbaar te maken wat het
essentiële verschil is tussen de therapie van de premoderne cultuur en de therapie van de moderne
cultuur. Volgens Rieff was de begrenzing van de verlangens een cruciaal onderdeel van de
therapie van de premoderne cultuur. Typisch voor de moderne cultuur is juist dat ze dat niet wil
accepteren en dus ‘omwegen’ bedenkt, zoals de gedachte dat sublimatie een omweg is waarlangs
het individu alsnog de bevrediging van instinctieve verlangens krijgt die het zocht.

Vermaningen waren de verwachte predikaten van troost. Dat is wat, in
tegenwoordige termen uitgedrukt, wordt bedoeld met ‘schuldcultuur’, aldus
Rieff. (15) Wanneer therapeutische elites overwegend kritisch worden, dan kan
worden gesteld dat er zich een culturele revolutie ontwikkelt.

Verlossing van verlangens
De opkomst van de Psychologische Mens betekent dus volgens Rieff een
culturele revolutie. Volgens hem was het kenmerkend voor de premoderne
Westerse culturele symbolieken dat ze in hun primaire proces de inperking
beoogden van impulsen die gericht zijn op onafhankelijkheid van gemeen-
schappelijke doelen, met andere woorden; op autonomie. Die inperking werd
bereikt door met behulp van geloofssystemen de uitdrukking van deze impulsen
terug te dringen. (15) De positieve geboden [thou shalts] deden volgens Rieff, in
het secundaire culturele proces, een aantal verboden uitkristalliseren. In de
cultuur die aan de onze voorafging was de therapeutische orde volgens hem
ingebed in een consensus van ‘shalt nots’. Cultische commitment-therapieën
lanceerden nooit zoektochten naar nieuwe openingen in het gebied van
ervaringen, integendeel; nieuwe ervaring was ongewenst. Cultische therapie
temde de wildheid van de ervaring. Het ogenschijnlijk nieuwe werd geïntegreerd
in een restrictieve en collectieve identiteit, door een nieuwe prikkel of
dubbelzinnigheid in ervaring cultisch te behandelen. Cultische therapieën
bestonden, daarom, grotendeels uit ‘participatie-mystieken’ die de afwijkende
initiatieven streng begrensden. Individuen werden, door ritueel handelen,
getraind in expressie van vastgelegde behoeften. Ze konden daarbij niet rekenen
op passende genoegdoening, stelt Rieff. ‘De begrenzing van de mogelijkheden
was juist precies het ontwerp van de verlossing.’ (15) Rieff stelt waarschijnlijk
om polemische redenen juist de inperkende werking van deze dialectiek zo
centraal, in een tijd waarin de ‘expressie van verlangens’ zo wordt benadrukt.a

Het soteriologische karakter-ideaal
Met behulp van het begrip ‘verlossing’ preciseert Rieff de idee dat in het primaire
culturele proces culturele idealen de sociale structuur en de persoon-
lijkheidsstructuur organiseren. Hij laat zien hoe het christelijke verlossings-
concept (gebaseerd op kruisdood en opstanding van Jezus) structurerend werkte
voor de morele en sociale orde: ‘Op de ironische vraag ‘Nu we verlost zijn, hoe
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a Het euhemerisme is een filosofische leer die principes formuleert voor de rationalistische
interpretatie van de oorsprongen van goden, helden en van de inhoud van mythen. Deze principes
werden voor het eerst uiteengezet door de Griekse filosoof Euhemeros (late vierde eeuw, vroege
derde eeuw voor Christus). (Zie A Dictionary for Believers and Nonbelievers, Moskou, Progress
Publishers, 1985, p. 188.) Uit de invulling die Rieff aan het begrip geeft, blijkt een ironisch
commentaar op deze leer die het goddelijke ‘weg verklaart’ door de interpretatie van de
werkelijkheid volledig op rationele principes te funderen, net zoals Freud dat had geprobeerd. Met
euhemeristische processen doelt Rieff op het proces waarmee in een cultuur ‘het hoogste niveau
van beperkingen en vrijstellingen daarvan’, ofte wel een karakter-ideaal functioneert. Het gezag
van de mensen die dit karakter-ideaal belichaamden, werd cultisch geïnternaliseerd doordat de
voorbeeldige levenswijzen van deze mensen, zoals heiligen, werden beschouwd als een nieuwe,
navolgenswaardige belichaming van het soteriologische ideaal dat in zijn oervorm door Jezus
Christus was belichaamd. Rieff verandert echter de definitie van het euhemeristisch proces op een
cruciaal punt: volgens hem werkt dit proces alleen onbewust en kan het dus nooit een rationeel
proces zijn zoals Euhemeros beweerde.

Rieff lijkt hier overigens zijn interpretatie van Freuds Der Mann Moses te extrapoleren; in de
christelijke cultuur keert het soteriologische karakter-ideaal, als ‘prototype’, steeds terug, net
zoals volgens Freud Jezus de teruggekeerde Mozes is die op zijn beurt een incarnatie is van de
prototypische figuur van de vermoorde Vader.

moeten we ons gedragen?’ heeft de Westerse cultuur lange tijd een pijnlijk
eenvoudig antwoord gegeven: ‘Gedraag je zoals je Verlosser.’ (15) De
christelijke cultuur werkte, net zoals andere ‘systemen van morele eisen’ [moral
demand systems], door de internalisering van wat Rieff een ‘soteriologisch
karakter-ideaal’ noemt. Dat karakter-ideaal omschrijft hij als ‘het hoogste niveau
van beperkingen en vrijstellingen’, dat steeds ‘een historische en geïndivi-
dualiseerde incarnatie onderging.’ (16) Dat is als volgt te ‘vertalen’: de ultieme
incarnatie van het goddelijke, in Jezus de Verlosser, drukte zich als ideaal in
verschillende historische fasen steeds opnieuw uit in levens van figuren die, zich
spiegelend aan Jezus, het soteriologisch ideaal opnieuw vorm gaven. Hoewel het
geenszins volmaakt functioneerde, bezat dat karakter-ideaal een ontzagwekkend
potentieel voor nieuwe opnames van gemeenschapsgerichte energie, stelt Rieff.
‘Deze euhemeristischea processen zijn mogelijk van onschatbare waarde geweest
voor de vitaliteit van de oude cultuur.’ (16) 

Moderniteit als culturele revolutie
Met behulp van deze cultuursociologische termen kan Rieff nu explicieter
aangeven waarin het revolutionaire karakter van de moderne cultuur bestaat:
‘Wat revolutionair is in de moderne cultuur verwijst naar de bevrijding c.q. het
loslaten van overgeërfde ‘doctrines van therapeutische deprivatie’. De prediking
van zelfverloochenende inperking, die met zich meebracht dat men werd bevrijd
van impulsieve behoeften, heeft in onze cultuur plaats gemaakt voor een
prediking van het bevrijden van de impulsen (...).’ (17) De oudere, premoderne
therapieën waren op inperking van de impulsmatige behoeften gericht. Rieff
gebruikt daarvoor de term ‘ascetisch’. Volgens hem was de centrale christelijke
symboliek niet ascetisch op een grove manier die op verloochening gericht was
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a In het Engels staat er: ‘His genius was analytic, not prophetic. At its best, psychoanalytic
therapy is devoted to the long and dubious task of rubbing a touch of that analytic genius into
less powerful minds. Here is no large new cosset of an idea, within which Western men could
comfort themselves for the inherent difficulties of living.’ Rieff plaatst in deze cryptische
omschrijving Freuds analytische houding in de context van diens cultuurhistorische visie. Rieff
lijkt met de term ‘no large new cosset of an idea’ impliciet te verwijzen naar het verschil tussen
Freud en Hegel voor wat betreft hun opvatting van geschiedenis zoals die in hoofdstuk 4 is
beschreven. Het Engelse woord ‘cosset’ betekent namelijk ‘lievelingslam’. Rieffs gebruik van dat
woord zou dan verwijzen naar de christelijke symboliek van de ‘offerdood’ van Jezus als lam
Gods. Als verzoening der tegenstellingen (‘synthese’) is dat het centrale concept van waaruit de
christelijke filosofie de (heils)geschiedenis denkt. Rieff zou dan suggereren dat Hegel in de
uiterste regionen van zijn dialectische filosofie een ‘seculier substituut’ ontwerpt van de
christelijke symboliek van heilsgeschiedenis. In de volgende passage lijkt Rieff dit standpunt
expliciet in te nemen: ‘Wat Hegel niet kon toegeven was dat ‘een tegenstrijdigheid niet kan
worden opgelost, maar verwijst naar een pendelbeweging of antagonisme dat alleen vatbaar is
voor evenwicht.’ De fundamentele illusie die het hegeliaanse denken op de wereld heeft
geprojecteerd is zijn optimisme. Optimisme (...) heeft een eschatologische dynamiek, zoals de
theologie en de politiek die altijd hebben gehad.’ (‘A Jesuit Looks at Proudhon. Competition in
Damnation’ (1950), The Feeling Intellect, p. 166.) Wat is in deze context de relevantie van die
vergelijking? Volgens Rieff wordt zo duidelijk dat Freud nooit een hegeliaans ‘totaalschema’
ontwerpt wanneer hij nadenkt over de Westerse cultuurgeschiedenis.

en die elke vorm van cultuur zou vernietigen. Rieff refereert aan Schelers notie
van ‘positief ascetisme’ waarvan het doel niet is om de natuurlijke driften te
onderdrukken of zelfs uit te delgen, maar eerder de totale beheersing en
spiritualisering daarvan. Rieff voegt daaraan toe dat deze vorm van ascetisme ten
diepste gericht was op het bevrijden van de ‘hoogste krachten’ van de
persoonlijkheid uit de remming die het gevolg is van het automatisme waarmee
de ‘lagere driften’ de hoogste krachten tegenwerken. Hij geeft als commentaar op
het geloof van de moderne cultuur dat wat er bevrijd moet worden niet de
instinctmatige impulsen zijn, maar juist omgekeerd de ‘hogere krachten’ die de
impulsen inperken.

5.2  De analytische attitude versus geloof

Freuds theorie en praktijk weerspiegelen volgens Rieff diens cultuurkritiek. Hij
omschrijft Freuds analytische attitude als volgt: ‘[Freuds] genie was analytisch,
niet profetisch. In zijn beste vorm is psychoanalytische therapie gewijd aan de
lange en twijfelachtige taak van het inmasseren van een vleugje van dat
analytische genie in minder krachtige geesten. Hier vinden we geen groots idee
dat voor de Westerse mens als offerlam kan dienen om zichzelf te troosten voor
de onverzoenlijke moeilijkheden van het leven.’ (30)a Rieff stelt hier dat Freuds
analytische attitude diens anti-metafysische cultuurhistorische visie veronderstelt,
namelijk de visie dat de oorzaak van veel psychisch lijden gezocht moest worden
in de invloed van een dysfunctionele moraliteit die is verworteld in een
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a ‘(...) driving the individual out of himself.’ (32) Het gebruik van het werkwoord ‘to drive’ is
betekenisvol, want het past bij Rieffs filosofie over de menselijke sociale natuur. In het Engels
roept het woord ‘drive’ connotaties op die vergelijkbaar zijn met de term ‘instinct’, zoals
‘onbewust’, ‘oorspronkelijk’ en ‘sterke, motiverende kracht’. In premoderne Westerse culturen
werd volgens Rieff een drive gecultiveerd die de mens ertoe bracht om ‘van nature’ commitments
aan te gaan met doelen buiten zichzelf.
b Rieff lijkt hier te doelen op de effect van de neurose c.q. andere psychopathologische klachten
die het individu belemmeren in zijn sociale functioneren.
c In paragraaf 5.3 wordt het concept ‘negatieve gemeenschap’ exacter gedefinieerd.

christelijke wereldvisie en de bijbehorende sociale structuren. Het ‘grote verhaal’
van het christendom werkt niet meer, zou men tegenwoordig met de woorden van
Jean-François Lyotard zeggen. De psychoanalyse beoogt de installering van een
heel nieuwe culturele dynamiek (die tegelijkertijd ook een morele dynamiek is).
Met de kracht van de analytische attitude kon de mens overleven in ‘de crisis van
de moderniteit’.

Een aspect van deze crisis dat voor Rieffs sociologische cultuurtheorie van
wezenlijk belang is, is het afbrokkelen van traditionele sociale structuren. In The
Triumph stelt Rieff dat het typisch is voor onze moderne cultuur dat er geen
werkzaam gevoel van gemeenschap [communion] meer is, dat het individu ‘naar
buiten drijft’a, waarbij het innerlijke leven dienstbaar wordt gemaakt aan het
uiterlijke leven. Dat heeft volgens Rieff geleid tot culturele artefacten als de
psychoanalyse die hoofdzakelijk zijn ontworpen om het uiterlijke leven te
beschermen tegen verdere beslaglegging door het innerlijke levenb en om de
schade te beperken die wordt veroorzaakt door ‘ongeregeldheden tussen de
innerlijke delen.’ (32) In de psychoanalytische beweging en haar theorie werd
volgens Rieff de symbolische modus van een ‘negatieve gemeenschap’ zichtbaar
die bijeen wordt gehouden door de analytische attitude in plaats van door een
gemeenschappelijke cultus.c Dit is een voorbeeld van Rieffs analyse van de
psychoanalytische beweging in door hem ontwikkelde cultuursociologische
termen. Deze kenmerken van de psychoanalytische beweging wijzen volgens
hem vooruit naar de laat-moderne Westerse maatschappij in zijn geheel. Moderne
intellectuelen en analytici zijn ‘geprivilegieerde leden’ van dergelijke negatieve
gemeenschappen, stelt hij, ‘waarin lidmaatschap dierbaar weinig verplichtingen
met zich meebrengt en de gemeenschappelijke inspanningen voornamelijk gewijd
zijn aan het protesteren tegen de regels.’ (33) 

Rieff werkt op vergelijkbare wijze zijn definities van moraal, religie, therapie
en cultuur verder uit in termen van zijn cultuursociologische theorie en de
bijbehorende basisconcepten.

Religie, therapie, moraal en cultuur
Rieff beoogt om religie, therapie, moraal en cultuur zodanig te omschrijven dat
hun onderlinge verbanden duidelijk worden. Daarmee gaat hij dus in tegen
definities die volgens hem inadequaat zijn doordat ze een eigen terrein
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a Rieff gaat in The Triumph niet expliciet in op het onderscheid tussen de begrippen ‘faith’ en
‘religion’. Theologisch en godsdienstsociologisch gezien leidt dat tot de nodige vragen die voor
mijn onderzoek echter niet van grote betekenis zijn, omdat ik er vanuit ga dat beide termen
verwijzen naar hetzelfde centrale thema van Rieffs denken, namelijk het inbrengen van
transcendentie als denkcategorie in de cultuursociologie.

toeschrijven aan elk fenomeen afzonderlijk, op een manier die de organische
verbinding tussen deze vier onzichtbaar maakt. In een goede cultuurtheorie
moeten die verbanden intact blijven. Rieffs positie is natuurlijk niet neutraal,
maar gericht tegen het onzichtbaar maken van de culturele betekenis van religie
in de sociale wetenschappen. Het is exact die betekenis die hij nu voor het
voetlicht wil brengen.

In religie [religion] zijn volgens Rieff twee, met elkaar verweven, maar
analytisch te onderscheiden alternatieve modi te onderkennen. (34-35) Religie
behelst zowel een therapeutische beheersing van het dagelijks leven, als een
therapeutische vrijstelling van die beheersing. Geloof [faith]a manifesteert zich
enerzijds leerstellig; in die modus wordt de geloofsleer geïnternaliseerd,
waardoor ze functioneel anti-instinctief wordt. Anderzijds manifesteert geloof
zich extatisch of erotisch; in die modus is leerstellige internalisering betrekkelijk
afwezig en verschaft de religieuze stemming een mogelijkheid aan de instincten
om zichzelf op directere wijze uit te drukken. Voorbeelden daarvan zijn
orgiastisch gedrag en mystieke geestestoestanden die het subject vrijstellen van
de traditionele autoriteit. Het gaat hier om fenomenen die zich afspelen in het
primaire culturele proces. In de premoderne geloofssystemen werden methoden
ontwikkeld om de menselijke expressiviteit binnen bepaalde grenzen te houden,
waardoor emotionele stabiliteit en sociale integratie werden bereikt. Hier wordt
zichtbaar hoe Rieff met behulp van zijn analytische begrippen nadenkt over
religieuze ervaring als cultuursociologisch fenomeen. Wat Rieff hier feitelijk doet
is het cultuursociologisch definiëren van ascese als typisch kenmerk van
premoderne religieuze ervaring. 

Rieff confronteert de opvatting over therapie uit de premoderne cultuur met de
inhoud van dat begrip uit latere psychologiserende denksystemen. In de zojuist
beschreven definitie van religie blijkt dat Rieff de term ‘therapie’ bewust
dubbelzinnig maakt. Therapie betekent bij hem zowel ‘onderlinge afstemming op
elkaar van het individu en de sociale orde’, zoals in de premoderne betekenis, als
‘vrijstelling van het individu van de eisen van de sociale orde’, zoals in de
moderne betekenis. Een essentieel aspect van het premoderne geloofssysteem
was volgens Rieff het opzettelijk ledigen van het bewustzijn. Hij suggereert dat
dat mogelijkerwijs het essentiële kenmerk is van álle therapie-systemen. 

We zagen in vorige hoofdstukken dat Rieff de functionalistische definitie van
religie afwijst. Dan rust op hem vervolgens de taak om aan te geven wat dan wél
de plaats is van religie in de cultuur. Dat probleem lost hij wederom op door een
dialectische omschrijving te geven. Enerzijds geeft hij aan dat religie een
fenomeen is dat thuishoort in het primaire culturele proces. De religie beïnvloedt
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a Rieff baseert zich hier op de freudiaanse notie dat kennis en moraal ontstaan ‘vanuit de
instinctieve diepten’. (Zie hoofdstuk 3, paragraaf 6.4.)
b Deze formulering is geïnspireerd op de term ‘deconversie’ die we Rieff eerder zagen gebruiken
als een typering van de moderniteit. Peter Homans heeft de relatie tussen deconversie en
psychoanalyse op een mooie manier als volgt verwoord: ‘De psychoanalyse speelt, (...) in
Kierkegaards woorden, de muziek terugwaarts. (...) psychoanalyse is een ‘deconversie’, een
spirituele opvatting die erop is berekend om in de vorm van parodie de vorming te ontknopen van
precies die erotische illusies die mensen samenbinden en die hun de garantie geven dat beheersing,

(wordt vervolgd...)

niet alle aspecten van het dagelijks leven, maar juist die aspecten die een
bepaalde verzekering geven van het ‘gered c.q. verlost zijn’, wat dat ook concreet
moge betekenen in een bepaalde cultuur. Die beïnvloeding vindt plaats in het
primaire culturele proces, doordat het individu zich op onbewust niveau zo sterk
met het heersende karakter-ideaal identificeert dat het zijn instinctieve verlangens
tot uitdrukking brengt met behulp van de vormen die het karakter-ideaal biedt.
Dat is de primaire, beheersende modus van religie waarmee emotionele stabiliteit
en sociale integratie wordt bereikt. Deze verzekering van ‘verlost zijn’
functioneert zo volgens Rieff als basis voor moreel adequaat gedrag.a 

Anderzijds hoort religie ook thuis in het secundaire culturele proces. Wanneer
de therapeutische controles op het primaire niveau succesvol zijn, stelt Rieff, dan
neigen ze ernaar zich uit te breiden in de gehele sociale orde. Iedereen wordt dan
geacht, in elke levensactiviteit, de juiste attitude te hebben en bovendien moet
elke levensactiviteit in overeenstemming worden gebracht met het beheer-
singssysteem. Rieff geeft een voorbeeld dat mooi past bij het woord
‘overeenstemming’: in de Chinese kunsten werd verordend dat de pentatonische
toonladder volgens de confuciaanse leer correct was. Zo illustreert Rieff zijn
stelling dat de kunsten en wetenschappen secundaire culturele processen zijn,
waarin exemplarische handelingsmodi uit het primaire culturele proces verder
worden uitgewerkt. Wat dan meeklinkt in deze omschrijving van secundaire
culturele processen is de idee van de verbreiding van de ‘therapeutische
beheersingsmechanismen [controls]’ die uit het primaire culturele proces
afkomstig zijn. Dit begint in de cultus van een cultuur en wordt verder uitgewerkt
in overige secundaire culturele processen. Wat we gewoonlijk met cultuur
bedoelen, zijn volgens hem precies deze systemen. We noemen die
‘therapeutisch’ omdat ze zijn bedoeld om een individu op een bepaald, als
adequaat beschouwd, niveau sociaal te laten functioneren. Eveneens hebben ze
tot taak om het gevaar van psychische instorting af te wenden. 

Geloof versus analytische attitude
Met deze cultuursociologische onderscheidingen kan Rieff het essentiële verschil
tussen geloof [faith] en de analytische attitude theoretisch beschrijven.
Psychoanalytische therapie is, in Rieffs lezing, op te vatten als het terugvolgen
van het socio- en psychogenetische spoor van de acculturatie.b In cultuursocio-
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b(...vervolg)
uitstel en afzien van instinct-bevrediging de moeite van de inspanning waard zijn.’ (Theology
after Freud, p. 151.) Het psychoanalytische ‘concept overdracht’ kan volgens Homans op
eenzelfde manier geïnterpreteerd worden: ‘Overdracht is een terugwaarts proces van het terug
gaan in de dynamiek van verdringing en de vorming van het hardvochtige super-ego.’ (Idem, p.
92.) Homans doelt in deze citaten dus op de inversie van het proces dat commitment genereert.
a Ik spreek hier van ‘mede heeft gevormd’, omdat karaktervorming ook door biologische factoren
wordt beïnvloed. Het gaat er Rieff om, zoals in hoofdstuk 4 steeds is betoogd, duidelijk te maken
hoe Freud de interactie tussen individu en sociale orde op psychologisch niveau analyseerde.

logische termen geformuleerd luidt dat als volgt: Freud streeft er in zijn analyses
naar om bloot te leggen hoe, op individueel niveau, in het secundaire en het
primaire culturele proces het karakter van dit specifieke individu mede is
gevormd.a Het streven van analytische therapie moest volgens Freud het
overwinnen van de overdracht zijn. Het ultieme doel is dus om de patiënt op de
meest fundamentele niveaus van zijn persoonlijkheid capabel te maken tot
bewuste beheersing. Freuds definitie van psychische gezondheid is in deze zin
zuiver psychodynamisch en mijdt het voorschrijven van inhoudelijke keuzes, stelt
Rieff. (36) Freud beoogde de macht te breken van de culturele processen op
primair niveau, waarop onder invloed van autoriteit de expressie van impulsen
wordt aangepast aan het heersende karakter-ideaal. Tevens vond Freud dat er
geen nieuw inhoudelijk karakter-ideaal mocht worden overgedragen. Dat was
immers, in samenhang met zijn visie op de psychohistorische fase waarin de
mensheid zich bevond, juist de essentie van zijn etiologie van de neurose. Het
wezen van de door Freud verfoeide religie bestond juist in het op autoritaire
wijze overdragen van een karakter-ideaal. Dat culturele systeem was volgens
Freud failliet en er diende zich noch geen nieuw cultureel systeem aan dat de
religie kon vervangen en dat beantwoordde aan de eisen van de
individualiserende cultuur. Voor deze culturele crisis ontwierp Freud zijn ‘crisis-
therapie’. Rieff lijkt met zijn analyse te willen laten zien dat Freud met zijn
herziening van het concept ‘therapie’ het therapeutisch proces, dat in premoderne
culturele systemen altijd was verweven met een geloofssysteem, op het meest
fundamentele niveau omvormt: ‘De analytische attitude is een alternatief voor
alle religieuze attitudes,’ stelt hij. (36) Dit is het centrale thema van het eerste
hoofdstuk van The Triumph.

Culturele revolutie
Vanuit dit perspectief herneemt Rieff zijn stelling dat de psychoanalyse de
culturele indicator is van een culturele revolutie, van een breuk met de
premoderne dynamiek van de Westerse cultuur. Er ontwikkelt zich een radicaal
nieuw mensbeeld: ‘Dat er zich een nieuwe mythe over de mens aan het
ontwikkelen is, op z’n minst onder de geschoolden klassen, lijkt me evident. Het
is een antwoord op de verdeeldheid en vernietiging die buiten is, en op de chaos
van binnen.’ (40) Rieff heeft met zijn analyses van het concept ‘therapie’ laten
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zien dat in die nieuwe mythe een heel ander soort sociale en intrapsychische
dynamiek wordt voorgesteld dan de dynamieken die ten grondslag lagen aan de
oudere karakter-idealen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop religiositeit
vorm krijgt in die nieuwe cultuur. Rieff zal hierop uitvoeriger ingaan in het
tweede deel van The Triumph, in de case-studies over Jung, Reich en Lawrence,
waarin volgens hem deze thematiek aan de orde is op een manier die
representatief is voor de laat-moderne Westerse cultuur. Om dat adequaat te
kunnen analyseren en beschrijven moet hij echter eerst zijn cultuursociologisch
instrumentarium nog verder ontwikkelen. 
 
 

5.3   De symbolische verarming van de Westerse cultuur

Rieff reageert in zijn theorievorming op de poging van de moderne sociale
theorie om transcendentie volledig te doen verdwijnen in haar verklarings-
principes. Deze tendens is volgens Rieff zeer duidelijk zichtbaar in de theorieën
van zowel Marx als Freud. Rieff poneert als reactie op deze tendens in zijn
theorie het bestaan van een transcendente, culturele orde. Alleen wanneer we het
wezenlijke onderscheid tussen de sociale orde en de culturele orde recht doen,
zijn we in staat adequate theorie over culturele veranderingen te ontwikkelen,
stelt hij. We zagen ook dat Rieffs cultuurtheorie met name een dynamische
theorie is, die probeert processen en interacties te verklaren en zich minder richt
op inhouden. Rieff probeert culturele verandering, in concreto modernisering, te
verklaren als een verandering in het primaire culturele proces. Cultuur heeft in
het primaire culturele proces altijd de vorm van een symboliek. De modernisering
van de Westerse cultuur moet volgens Rieff worden begrepen als een ingrijpende
verandering in de interactie tussen de culturele symboliek en de sociale orde.
Rieffs analytische aandacht is in The Triumph met name gericht op analyses van
de overgangen van de periode van de Religieuze Mens naar die van de
Economische Mens en van de periode van de Economische Mens naar die van de
Psychologische Mens.

Symbolische verarming en participatie-mystiek
Rieff gebruikt in zijn onderzoek naar veranderingen in de interactie tussen de
culturele orde en de sociale orde het begrip ‘participatie-mystiek’ [participation
mystique]. Met dat begrip verwijst hij naar de premoderne tijdperken van de
Politieke Mens en van de Religieuze Mens. Op cultureel niveau was er in die
tijdperken sprake van een systeem van symbolische voorstellingen en gebruiken
(‘cultureel DNA’) die in het primaire culturele proces structurerend en regulerend
werkten op sociaal en individueel niveau, middels sacrale rituelen. Hiermee
internaliseerde het individu een symbolische voorstelling van verlossing, die de
basis was voor emotionele stabiliteit en sociale integratie. Een dergelijke
‘participatie-mystiek’ is volgens Rieff kenmerkend voor wat hij noemt ‘positieve
gemeenschappen’. Dergelijke gemeenschappen werden bijeengehouden door
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a The Mind, p. 275. Rieff legt dit niet uit in The Triumph, daarom citeer ik hier The Mind.
b Ibidem, p. 275.

schuld. Rieff baseert zich hier op Freuds ideeën over schuld. Volgens Rieff blijkt
uit Freuds sociale psychologie dat Freud ‘schuld beschouwt als de normale
houding van het individu jegens autoriteit.’a Rieff vat Freuds visie als volgt
samen: ‘Eén van [Freuds] favoriete theses is dat menselijke wezens een
onuitwisbare sociale erfenis van schuld hebben. De grote religies zijn allen
pogingen om het probleem van de schuld op te lossen. Het zijn allen "reacties op
dezelfde grote gebeurtenis", de moord op de oervader, "waarmee de beschaving
begon en die, sinds die voorviel, de mensheid geen minuut rust heeft gegund."
(...) Moraliteit staat ook in het teken van schuld. Het beste gedrag waartoe we in
staat zijn is "ten diepste" een poging "om zich te verzoenen met de vader die
onrecht is aangedaan." (...) Het schuldgevoel was derhalve de crux voor Freuds
conceptualisering van moraliteit en religie.’b

Rieff neemt deze notie van Freud over voor wat betreft de dynamiek tussen het
individu en de (symbolische belichamingen van de autoriteit van de) sociale orde.
Hij breekt echter Freuds gelijkstelling van autoriteit en religie (zie hoofdstuk 4)
open: schuld is volgens Rieff in principe niet neurotiserend maar juist ‘de
normale houding van het individu jegens autoriteit.’ Schuld is ook de motor van
de identificatie van het individu met het heersende karakter-ideaal. In de
positieve gemeenschappen van de premoderne Westerse cultuur geloofde de
mens dat leven volgens het soteriologische karakter-ideaal zou leiden tot
verlossing van de schuld en de gevolgen van die schuld. In de modernisering van
de cultuur daarentegen is de vorming van dergelijke positieve gemeenschappen
volgens Rieff onmogelijk geworden. In de moderne cultuur functioneert geen
symboolsysteem en geen ‘participatie-mystiek’ meer, maar wordt het aanleren
van sociaal gedrag door het individu op een totaal nieuwe manier bereikt,
middels een geheel nieuwe culturele dynamiek. Schuld wordt niet meer
beschouwd als de basis van de cultuur, maar als het centrale probleem en wordt
geconceptualiseerd als de neurotiserende invloed van verouderde culturele
normen en waarden. De basis voor psychische gezondheid en een nieuwe sociale
orde wordt juist gezocht in een bevrijding van deze neurotiserende invloed. De
psychoanalyse is daarvan de symbolische modus. Individuen die samenleven
volgens deze modus vormen wat Rieff noemt ‘negatieve gemeenschappen.’ De
sociale cohesie die zo tot stand wordt gebracht, berust niet meer op symbolische
processen waarin een individu zich met het karakter-ideaal identificeert, maar op
een ‘negatieve symboliek’ van het afleren van dit soort, grotendeels onbewust
werkende, identificaties.
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a In The Triumph is sprake van een betekenisverschuiving van het begrip ‘karakter-ideaal’. Waar
in eerder werk sprake is van het psychohistorisch model noemt Rieff de menstypen zoals de
Politieke Mens en de Religieuze Mens het karakter-ideaal van een cultuurperiode. In The
Triumph is sprake van een differentiatie tussen de begrippen ‘menstype’ en ‘karakter-ideaal’. Zo
spreekt hij van de Economische Mens wiens karakter-ideaal de asceticus is, en van de
Psychologische Mens wiens karakter-ideaal de therapeuticus is.
b Met deze term verwijst Rieff naar het werk van Paul Tillich van wie deze term afkomstig is.

De asceticus wordt de therapeuticus
Het karakter-ideaal dat zich volgens Rieff ontwikkelt in de moderniteit is radicaal
verschillend van zijn voorgangers. ‘De klassieke karakter-idealen waren allen
personificaties van de ontheffing van een veelheid van verlangens.’ (49) In de
culturele systemen waarnaar die klassieke karakter-idealen verwijzen, diende het
karakter-ideaal om het individu aan een groep te binden. ‘Niet alleen ons Westers
systeem, maar elk op integratie gerichte systeem van morele eisen, drukte zich uit
in positieve deprivaties - in een karakter-ideaal dat ertoe diende om het individu
te committeren aan de groep.’ (49) De dynamiek van dit proces wordt radicaal
omgekeerd in de analytische attitude. Die attitude vereist namelijk de vaardigheid
‘om meervoudige perspectieven open te houden op zichzelf en zelfs op geliefde
anderen (...) om zo de eisen te verzachten op alle belangrijke terreinen van het
leven; liefde, ouderschap, vriendschap, werk en burgerschap.’ (51) 

Rieff plaatst dit ontstaan van de analytische attitude in een psychohistorisch
perspectief, om zo een visie op de psychohistorische oorsprong te ontwikkelen
van die analytische attitude. Hij grijpt hierbij terug op het verschijnsel van
symbolische verarming dat in zijn denken symptomatisch is voor de moderne
fase van het Westerse psychohistorische proces en dat begon in de vroege
moderniteit. Dat was de periode van de Economische Mens wiens karakter-ideaal
dat van de asceticus was.a Hij zoekt de oorzaak van de symbolische verarming in
de praktische gerichtheid van de asceticus op het heden, waardoor deze stopte
‘met het cultiveren van zijn leerstellige voorstellingsvermogen [doctrinal
imagination].’ (53) ‘In de alledaagse wereld van werk en leven bestaan er geen
ultimate concernsb,’ stelt Rieff, ‘maar alleen hedendaagse bezorgdheden.’ (54)
Met ‘het stoppen van het cultiveren van zijn leerstellige voorstellingsvermogen’
bedoelt Rieff dat in de negentiende eeuw de sociale ordes van Westerse
samenlevingen snel veranderden, maar dat men er niet adequaat in slaagde om
die sociale ordes verbonden te houden met een religieuze visie op de
werkelijkheid, gevoed vanuit de religieuze tradities. De industrialiserende en
vertechniserende wereld raakte ‘autonoom’ van de religieuze sfeer.

Therapie krijgt zo in deze fase van de Westerse cultuur een totaal andere
functie dan in de premoderne Westerse cultuur, stelt Rieff. In de cultuur van de
Economische Mens is therapie de vrijstelling [remission] van de alledaagse
bezorgdheden (en het daarin functionerende ‘systeem van morele eisen’). In die
therapie wordt systematisch geleerd dat het heden, met zijn zorgen en
beslommeringen, het belangrijkst is. Evenzo wordt datgene wat in de ascetische
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a In de nu volgende tekst wordt Rieffs begrip ‘the therapeutic’ steeds vertaald met ‘de
therapeuticus’. Daarmee is een suggestie van Rieff gevolgd ten aanzien van de vertaling Freuds
begrippen van de ‘tweede topografie’ (Ich, Es en Über-ich). Volgens Rieff koos Freud namelijk
met opzet ‘alledaagse termen’ voor zijn systematische begrippen om zodoende de relatie tussen
zijn theorie en de alledaagse werkelijkheid in stand te houden. Freud zou daarom volgens Rieff
afkerig zijn geweest van de gewoonte in de Engelstalige Freud-receptie om de topografische
termen te latiniseren, zoals in ‘ego’. Mogelijk analoog daaraan kiest Rieff voor de term ‘the
therapeutic’ omdat ze in het Engels de relatie legt naar de alledaagse praktijk van ‘therapy’ door
‘therapists’. (Rieff heeft zijn keuze van die term overigens nergens in zijn teksten expliciet
verantwoord.) Daarnaast is er een tweede, strategische reden denkbaar om een dergelijke term te
gebruiken: juist doordat ze zo duidelijk verwijst naar de alledaagse praktijk, hoopt Rieff de vele
lezers die geïnteresseerd zijn in psychologie, psychologisering et cetera, te verleiden tot het lezen
van zijn boek. 

De Engelse term biedt de dubbele mogelijkheid om zowel het systematiserende karakter van de
theorie, als de relatie tot de alledaagse werkelijkheid aan te duiden middels een term die naar een
concreet menstype (‘de therapeuticus’) verwijst. De Nederlandse taal biedt geen equivalent met
dezelfde mogelijkheden. Bij de term ‘de therapeuticus’ blijft weliswaar de relatie tot de alledaagse
werkelijkheid voldoende intact doordat de term prikkelend suggereert dat de term verband houdt
met psychologie en psychologisering van het sociale en persoonlijke leven, maar komt het
systematische karakter van de term niet helemaal uit de verf. De term ‘therapeutiek’ zou wat dat
betreft beter voldoen en tevens zou ik dan niet latiniseren. Die term verdoezelt echter een aspect
dat juist cruciaal is voor Rieffs cultuurtheorie, namelijk de verwijzing naar concrete figuren zoals
de psychotherapeut én naar degene die heilig gelooft in therapie. De culturele betekenis van de
grote maatschappelijke rol van de therapeut/psycholoog en van het geloof in therapie zijn juist
van groot belang voor zijn theorie over de opkomst van een nieuw menstype in de Westerse
cultuur. (De theorie over the therapeutic is zoals gezegd een uitbreiding van de theorie over de
Psychologische Mens.) Daarom is, ondanks het latiniserende karakter, voor de term ‘de
therapeuticus’ gekozen. Die term houdt de relatie naar de alledaagse werkelijkheid in stand en dus
ook de relatie naar Rieffs theorie over de opkomst van een nieuw karakter-ideaal. Bovendien
werkt het latiniserende ervan enigszins vervreemdend, zodat de dubbelzinnigheid intact blijft
waardoor de term zowel kan verwijzen naar het theoretische niveau van Rieffs mythe over het
nieuwe mensbeeld van de Westerse cultuur als naar concrete sociale verschijnselen.

traditie ‘ultiem’ of ‘goddelijk’ is gaan heten, systematisch afgeleerd. ‘Dergelijke
dromerige en ver van de werkelijkheid verwijderde terreinen van de ervaring
worden alleen ter sprake gebracht om ze hun plaats te wijzen, als dode
gebeurtenissen en net zo dode handelingsmotieven, in plaats van als modellen
voor de gebeurtenissen van het heden en het handelen daarin.’ (54-55) 

Volgens Rieff was de fase van de Economische Mens echter een overgangsfase
in de Westerse cultuur. De snelle absorptie van het psychoanalytische denken in
de Amerikaanse cultuur wijst volgens Rieff op een nieuwe fase, die een
radicalisering is van de culturele ontwikkelingen van de voorgaande fase. In die
fase ontstaat het nieuwe mens- en wereldbeeld van de Psychologische Mens met
zijn karakter-ideaal de therapeuticus.a Dit nieuwe mensbeeld vond in de
Amerikaanse cultuur een goede voedingsbodem, zoals Freud tijdens zijn leven al
vreesde: ‘Het meest gunstige klimaat voor de opleiding van de therapeuticus was
tot nu toe een noodlijdende cultuur als die van protestants Amerika.’ (54) Rieff
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a Zo herneemt Rieff zijn reflectie uit The Mind over de thematiek van verhouding tussen de strijd
van sociale klassen en die van cultuur-klassen. (Zie paragraaf 3.6.2.)
b Denk aan Rieffs these over Coleridge.

maakt duidelijk dat het ontstaan van de therapeuticus die leeft vanuit de
analytische attitude, vanuit het perspectief van zijn cultuursociologische theorie
wijst op een ingrijpende culturele verandering: ‘Wanneer we aldus de analytische
attitude analyseren, kunnen we, nogal voorlopig, concluderen dat de
Amerikaanse cultuur zich bevindt in een remissieve fase van overgang naar een
nieuw systeem van morele eisen.’ (62) In de premoderne culturele dynamiek
stond in het primaire culturele proces volgens Rieff de begrenzing van de
verlangens van het individu centraal. In het primaire culturele proces van de
premoderne Westerse cultuur leerde het individu op symbolische wijze dat zijn
verlangens dienstbaar waren aan ‘hogere belangen’ die hem tevens een garantie
van ‘verlossing’ gaven. Heel dat culturele systeem gaat de moderne mens steeds
meer als dysfunctioneel beschouwen. Dat blijkt uit de radicaal nieuwe invulling
die het begrip ‘therapie’ krijgt.

Therapie is geen proces meer dat in zichzelf dialectisch is, waarbij de
hoofdfunctie die is van onderlinge afstemming van individu en sociale orde en
waarvan de druk wordt gereguleerd door een geregelde, ook weer therapeutische,
vrijstelling van die afstemming die Rieff de nevenfunctie van therapie noemt. In
moderne therapie wordt steeds sterker die therapeutische nevenfunctie benadrukt
doordat het streven naar vrijstelling van de beheersingsmechanismen centraal
wordt gesteld. Om dat te bereiken moet het moderne individu worden geleerd om
zich te bevrijden van de invloed van de traditionele culturele symboliek. Dat is
volgens Rieff exact de essentie van moderne therapie. Therapie wordt een
techniek waarbij de mens zichzelf leert verlossen, door het aanleren van een
analytische attitude die steeds meer de functie overneemt van de premoderne
culturele symboliek. Heel deze problematiek gaat volgens Rieff schuil achter het
fenomeen van de symbolische verarming van de Westerse cultuur. In de
psychohistorische fase van de Economische Mens is dat proces begonnen. In de
twintigste eeuw heeft de toenemende ‘vertherapeutisering’ van de Westerse
cultuur dit proces geradicaliseerd en zijn we in een nieuwe cultuurhistorische
fase terecht gekomen: ‘De asceticus wordt de therapeuticus.’ (62)

Culturele vervreemding
Het ontstaan van dit nieuwe karakter-ideaal is volgens Rieff het duidelijkst
zichtbaar wanneer we kijken naar de laat-moderne culturele elite die hij vergelijkt
met de vroeg-moderne culturele elite.a De vroeg-moderne elite ervoer volgens
Rieff de symbolische verarming zoals die zichtbaar werd in het verlies van
betekenis van de traditionele religie nog wél als een probleem.b Voor de nieuwe
culturele elite is symbolische verarming geen probleem meer omdat ze
functionele equivalenten heeft gevonden voor een systeem van bindende morele
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a Rieff doelt hier op het liberalisme, de Weltanschauung die volgens hem ‘al haar critici
onschadelijk maakt door ze te absorberen’. (Zie paragraaf 3.6.4.) 

voorschriften (en hun symbolische verankering) in analyse en kunst. De
democratische, anti-hiërarchische en anti-autoritaire trekken van de moderne
Westerse cultuur hebben een heel nieuw type culturele elite doen ontstaan die
haar spirituele energieën niet meer mobiliseert door zichzelf voor te stellen als de
drager van nieuwe morele verlangens. Deze culturele elite bestaat eerder uit
dragers van een culturele symboliek van zelfgekozen life-styles. Deze lotgevallen
van de high culture en haar dragers zijn volgens Rieff representatief voor de
ontwikkelingen in de centrale culturele symboliek van de Westerse cultuur: ‘(...)
de Westerse cultuur is al aan het veranderen in een symboolsysteem dat [in de
cultuurgeschiedenis] nog nooit eerder zo vervormbaar was en zo’n
absorptievermogen had. Er is praktisch niets dat er tegen in het geweer kan
komen, en het verwelkomt alle kritiek, want in zekere zin staat het nergens voor.’
(65)a

Deze grote verandering in de centrale culturele symboliek in het Westen hangt
samen met wat in hoofdstuk 2 is beschreven als de overgang van conformatieve
naar transformatieve theorie op meta-theoretisch niveau. In de tijdperken van de
Politieke Mens en de Religieuze Mens geloofde men volgens Rieff dat de
werkelijkheid een afspiegeling was van een universele orde, ‘door de
bemiddelende mythe van de natuurwetten.’ (51) Dat verandert ingrijpend in de
moderniteit, zoals blijkt uit de analytische attitude van de Psychologische Mens.
‘De analytische attitude heeft geen natuurlijke harmonie van doeleinden
gevonden, geen hiërarchie van waarden die zijn ingeschreven in het universum.’
(51) De analytische attitude heeft zich wijd verbreid in de Westerse moderne
cultuur en dat had de volgende consequenties voor de sociale orde: ‘De publieke
wereld wordt geconstitueerd als een alomvattende vreemdeling, die verschijnt op
momenten dat het niet uitkomt en die eisen stelt die worden beschouwd als ‘puur
uitwendig’ en daardoor niet over de kracht beschikken om een echt morele
reactie op te wekken.’ (52) Dit alles is dus het gevolg van de moderne therapie
die overheersend is geworden in het primaire culturele proces van de Westerse
cultuur. 

Op dit punt is opnieuw de onderscheiding van belang die Rieff tussen de
sociale orde en de culturele orde aanbrengt. De moderne therapie leidt voor wat
betreft de relatie tussen het individu en zijn leefwereld niet alleen tot een
vervreemding van de sociale orde, maar ook van de culturele orde. Ik stel voor
om voor dit proces de term ‘culturele vervreemding’ te gebruiken. We zagen in
hoofdstuk 4 hoe Rieff de psychoanalytische cultuurkritiek reviseert met behulp
van theorie van de innerlijke dualiteit van zowel het individu als de cultuur. Het
moderne individu dreigt volgens Rieff het zicht op deze innerlijke dualiteit kwijt
te raken doordat het in de moderne therapie leert dat de verhouding tussen het
individu en de cultuur primair antagonistisch is. De moderne mens gelooft dat hij
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a N.B. Rieff gebruikt de term ‘the therapeutic’ en niet, zoals beter zou passen in deze context, de
term ‘therapy’. Hij lijkt hier bewust met de dubbelzinnigheid van de Engelse term ‘the
therapeutic’ te spelen die zowel ‘het therapeutische systeem’ als het ‘culturele karakter-ideaal’
kan betekenen. Ik neem aan dat Rieff hiermee wil aangeven hoezeer in de premoderne Westerse
cultuur het sociale, het morele en het culturele met elkaar waren verbonden in één omvattend
symboolsysteem.

zich een bewuste en pragmatische relatie tot de cultuur moet verwerven voor het
bereiken van echte autonomie en zelfontplooiing. Dat geloof leidt tot een
‘culturele vervreemding’ die volgens Rieff niet geanalyseerd kan worden met
behulp van de bestaande sociale theorie.

5.4  Gemeenschap en therapie

Rieff opent het derde hoofdstuk van The Triumph, getiteld Gemeenschap en
therapie, met de volgende stelling: ‘Alle symboolsystemen zijn therapeutisch
wanneer ze dwingend genoeg zijn. Dat geldt in het bijzonder wanneer ze dienen
om een bepaald karakter-ideaal te introduceren.’ (66) Rieff verklaart de
modernisering als een verandering in deze kerntaak van de culturele dynamiek.
Hij herneemt hier de reflectie over de cultuurtheoretische betekenis van sociale
contract-theorieën uit The Mind.

De oorsprong van de moderniteit
De eerste stap in Rieffs betoog in dit hoofdstuk is de volgende stelling: in alle
sociale theorie ‘van Plato tot De Tocqueville’ was de therapeutische implicatie
opmerkelijk consistent; een individu kan zijn gaven en krachten alleen ten volle
ontplooien door te participeren in het gemeenschappelijke leven. ‘De gezonde
mens is de gezonde burger’ was het klassieke ideaal. De therapeuticus en de
moraal waren aldus verbonden in de Westerse traditie van sociale theorie. (68)a

Deze traditie werkte door in de Middeleeuwen, waar ze was geïnstitutionaliseerd
in een ‘kerkelijke beschaving’. De therapeutische functies waren gereserveerd
voor de kerkelijke functionarissen. In de functie van wat Rieff noemt de
‘klassieke therapeut’ wordt een wezenlijk kenmerk duidelijk van de klassieke
therapie. De ‘klassieke therapeut’ moest proberen om zijn patiënt te committeren
aan het symboolsysteem van de gemeenschap, met alle middelen die cultuur en
cultus hem ter beschikking stelden. Op symbolisch niveau werden de integratieve
functies uitgedrukt in doctrines als die van de natuurwetten. Dergelijke
therapieën zijn volgens Rieff te typeren als commitment-therapieën: ‘Achter de
shaman en de priester, achter de filosoof en de arts staat de grote gemeenschap
als de ultieme corrector van persoonlijke stoornissen.’ (68)

De gemeenschap zélf kan echter ook diepgaand ontregeld raken. Dat was
precies het probleem waarvoor Plato en zijn opvolgers zich gesteld zagen, stelt
Rieff. Zij poogden nieuwe modellen te construeren om de gemeenschap te
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herordenen, compleet met symboolsysteem en therapeutische functies om het
individu in de nieuwe sociale orde te integreren. Echter, stel nou eens dat er een
ontregeling optreedt die zo fundamenteel van aard is dat de therapeutische functie
van de gemeenschap zélf wordt vernietigd, vraagt Rieff zich retorisch af. Stel dat,
om diverse redenen, de gemeenschap niet meer in staat is een systeem van
symbolische integratie voort te brengen. ‘Het is op dit punt, van de vernietiging
van alle idealiseringen waarop traditionele en klassieke gemeenschappen
gebaseerd waren, in theorie en praktijk, waar de oorsprong van de moderniteit
gezocht moet worden.’ (69) De psychoanalyse is hiervoor volgens Rieff als
theorie en als symbolische modus het model.

Het specifieke karakter van analytische sociale theorie
Rieff herneemt het kernvraagstuk van de invloed die het oplossen van traditionele
sociale structuren heeft op de relaties tussen het individu en de sociale orde
vanuit de centrale vraagstelling van het hoofdstuk. Hij beschrijft daartoe drie
posities in de moderne sociale theorie:

1] Het klassieke standpunt zoals dat door De Tocqueville contra Rousseau
werd verdedigd: het gevoel van welbevinden van het individu werd geacht
afhankelijk te zijn van zijn volledige participatie in de gemeenschap.

2] Het vroeg-moderne standpunt zoals Rousseau dat filosofisch verwoordde en
dat tegenwoordig volgens Rieff breed geaccepteerd is: de mens moest zich
bevrijden van inperkende verbindingen met de gemeenschap teneinde zijn
individualiteit vrijer te kunnen uitdrukken.

3] De visie dat er geen gemeenschap meer bestaat waarin het individu
therapeutisch kan opgaan. Freud behoort tot deze traditie. ‘(...) gesteld kan
worden dat Freud op het toneel verscheen kort nadat er een nieuw soort
therapeutische inspanning nodig werd. Dat was een soort inspanning die geschikt
is voor de ontwikkeling van de individualistische cultuur.’ (71) Ook de
marxistische theorie behoort volgens Rieff tot deze traditie, maar wijkt af van de
freudiaanse theorie op een beslissend punt. Bij Marx is er namelijk sprake van
een utopisch ideaal van een nieuwe gemeenschap. Marx’ utopische visioen van
een communistische identiteit, het predikaat van echte individualiteit, combineert
volgens Rieff zowel de radicale als de conservatieve tradities. ‘Marxisme is meer
dan theorie; het is tegelijkertijd ook een soort commitment-therapie.’ (71) Om de
implicaties van dat verschil tussen de marxistische en freudiaanse therapie te
doordenken, grijpt Rieff terug op de eerder ontwikkelde cultuursociologische
begrippen en werkt ze verder uit. Wanneer we de essentiële punten uit het
fictieve debat dat Rieff Marx en Freud laat voeren, beschrijven vanuit de optiek
van het primaire culturele proces dan wordt een essentieel verschil duidelijk
tussen premoderne commitment-therapie en moderne analytische therapie.
Daarmee kan het wezen van de moderniteit verder cultuursociologisch
omschreven worden.
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a Rieff lijkt met zijn formulering te impliceren dat dit exact het type vervreemding is dat psych-
oanalytische therapie nastreeft. Die therapie gaat namelijk ‘further down’ (‘dieper het onbewuste
in’) om de patiënt te bevrijden van de onbewuste bindingen die als oorzaak van de
psychopathologische symptomen worden beschouwd. Hiermee probeert het in te grijpen op
hetzelfde niveau als waarop het primaire culturele proces werkt, maar met een totaal
tegenovergesteld doel. Er wordt geen innerlijke eenwording met een ‘saving agency’ beoogt, maar
juist het creëren van een innerlijke distantie van de geïnternaliseerde symbolische voorstellingen
die tot inperking van de verlangens leiden. Juist deze innerlijke distantie wordt als heilzaam
beschouwd. Zo beschouwd zit er in deze passage ook een volledige omkering van het begrip
‘vervreemding’. Bij Rieff is ‘vervreemding’ geen proces waarbij het individu het contact
kwijtraakt met een eigen ‘kern’ die als authentiek en oorspronkelijk wordt beschouwd, maar een
proces waarbij het individu het contact kwijtraakt met een instantie buiten zichzelf, de ‘saving
agency’, die door Rieff evenzeer als oorspronkelijk en authentiek wordt gedacht. Identificatie met
deze instantie werkt volgens Rieff stabiliserend en integrerend, zowel op psychisch als op sociaal
niveau.
b Rieff gebruikt de term ‘constituted’. ‘To constitute’ betekent ‘vormen’ maar ook ‘het leggen
van een grondslag’. Dat laatste komt qua betekenis dicht bij het begrip ‘prototype’ dat als

(wordt vervolgd...)

Commitment-therapie versus analytische therapie
Rieff stelt dat rituele participatie (zoals die in de cultus plaatsvindt) een extreme
vorm van commitment-therapie is. De functie die rituele participatie heeft voor de
groep, is dezelfde als de functie die mystiek heeft voor het individu, stelt hij met
een analogische redenering. Mystiek is volgens hem altijd een vorm van
eenwording met een ‘instantie die bemiddelt in verlossing’ [saving agency].
Wanneer de mystieke eenheid met het ‘verlossende symbool’ [saving symbol] en
met de gemeenschap die erachter staat, tot stand is gekomen, dan is daarmee een
climax van innerlijke stabiliteit bereikt. Dit ‘verlossende symbool’ heeft Rieff al
eerder gespecificeerd als het ‘soteriologische karakter-ideaal’ van de premoderne
Westerse cultuur. Rieff onderscheidt ook een tegenovergestelde beweging, ‘in de
richting van vervreemding van deze integrerende ‘god-term’ waarmee de
mysticus doordrongen is.’ (72)a Dat is het verschijnsel dat ik hierboven als
‘culturele vervreemding’ heb aangeduid.

Rieff wijst op een zeer belangrijk onderdeel van het proces van mystieke
eenwording met het karakter-ideaal. In de mystiek wordt die namelijk
voorafgegaan door een ascetische fase. Rieff verwijst hiervoor naar de rooms-
katholieke traditie: ‘Het is van significant belang dat in de rooms-katholieke leer
ascetisme als ‘propedeutisch’ wordt beschouwd voor een mystieke ervaring van
commitment.’ (72) Volgens Rieff wordt in moderne analytische therapie exact op
dit niveau het proces van het genereren van commitment verstoord. Om dit te
benoemen in termen van zijn cultuursociologische theorie introduceert hij een
hulpconstructie, namelijk ‘de extaticus’. Daarmee benoemt hij het proces dat
identificatie met het karakter-ideaal inverteert. Zoals de mysticus in de mystieke
ervaring de totale eenheid met de integratieve ‘god-term’ kan ervaren, zo kan de
extaticus in de extase de totale losmaking daarvan ervaren. ‘Aldus vormdenb
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b(...vervolg)
connotatie ook ‘grondslag’ heeft. (Deze overeenkomst valt weg in de Nederlandse vertaling.) De
extaticus is in Rieffs theorie het prototype van de therapeuticus.
a Hier lijkt de overeenkomst voor de hand te liggen met de pop-cultus van de counter culture, die
zo sterk aan het opkomen was toen Rieff The Triumph schreef. Popmuziek was in die tijd bij
uitstek het middel om te protesteren tegen gevestigde patronen en om dat protest over te dragen
op anderen. In later werk schrijft Rieff bijvoorbeeld over Lou Reed en Madonna. (Zie ‘Worlds at
War’, pp. 257-259.)
b Deze passage, gekoppeld aan de bovenstaande passage over de extaticus als de eerste religieuze
leider, bevat een fundamentele revisie van Freuds theorie. Rieff vervangt het geneticisme in Fre-
uds verklaring van de oorsprong van godsdienst door een dialectische definitie. Zo is de weg naar
Freuds reductionisme in diens reflecties over de godsdienst afgesneden.

extatici waarschijnlijk het eerste therapeutische type,’ stelt Rieff. ‘Ze droegen op
extatische wijze hun gevoel van vrijstelling van gevestigde patronen over op
anderen.’ (72)a 

Vervolgens geeft Rieff op basis hiervan een cultuursociologische definitie van
vernieuwing van het geloofssysteem. Hij doet dat in een redenering die
geïnspireerd lijkt op de psychogenetische verklaringen van de dynamiek van
godsdienst van Freud uit Totem und Tabu en Der Mann Moses. Rieff stelt dat als
de extaticus de eerste religieuze leider was, dan was de orgie de eerste religieuze
institutie. Deze extatische gebeurtenissen hebben een therapeutische functie,
want ze heffen tijdelijk de druk van symbolische integratie op. In een bepaalde
fase van de ontwikkeling van een cultuur kunnen echter dat soort ‘ontheffende’
culturele functies overheersend worden over de ‘beheersende’. Dat definieert
Rieff als een culturele verandering op het diepst mogelijke niveau. Tot aan de
moderne tijd zijn dat soort veranderingen in de Westerse cultuur gepaard gegaan
met de ontwikkeling van een nieuw systeem van symbolische integratie. De
oorspronkelijke ‘ontheffende’ culturele functies en symbolen worden dan
omgevormd in ‘beheersende’. Vanuit dat perspectief definieert Rieff de
vernieuwing van geloofssystemen: ‘(...) geloven ontwikkelen zich eerst als
primaire modi van vrijstelling van eerdere geloofsgebruiken. Vervolgens
ontwikkelen ze hun eigen beheersfuncties.’ (72)b De asceticus zou dan net zo
karakteristiek zijn voor symboolsystemen waarin de therapeutische functie
beheersend is, als de extaticus kenmerkend is voor systemen met vrijstellende
functies, stelt Rieff. Kenmerkend voor de premoderne cultuur zou dan een
dialectische spanning tussen de asceticus en de extaticus zijn, die in premoderne
therapieën werd gereguleerd. Dit is een concrete invulling van het eerder
beschreven idee van Rieff dat culturele dynamiek in zijn meest essentiële vorm
bestaat uit een primaire pool van beheersingsmodi en een secundaire pool van
ontheffingen daarvan.

Rieff formuleert met behulp van deze theorie nog scherper wat cultuur-
sociologisch gezien het wezen van de moderniteit is. Hij herneemt daarbij de
boven beschreven posities in de moderne sociale theorie als volgt: ‘Een
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a Hier moeten twee begrippen-paren goed uit elkaar gehouden worden: op theoretisch niveau
onderscheidt Rieff conformatieve theorie versus transformatieve theorie. Op deze plaats in de
tekst gebruikt Rieff een theoretische onderscheiding uit een andere orde, namelijk die van de
therapeutische ervaring. De twee begrippen-paren hebben veel met elkaar te maken, zoals we zo
dadelijk in de bespreking van de casussen over de post-freudianen zullen zien.

endemisch individualisme, zoals dat heerst in de Verenigde Staten, of het nu
leerstellig is uitgewerkt of niet [zoals dat bij Rousseau het geval was, TZ], kan
verhinderen dat een commitment-therapie volledig kan functioneren. Vanwege dit
preventieve middel, dat al lange tijd cultureel overheersend is, is er een nieuw
soort therapeutische inspanning nodig geworden. (...) Deze attitude die ten
grondslag ligt aan de therapeutische inspanning kan ‘analytisch’ genoemd
worden. De allergrootste en allerbeste van dit soort therapieën is die van Freud.’
(73) De analytische therapie werd ontwikkeld voor een modern individu dat
behoefte heeft aan een therapie die voor zijn effectiviteit niet meer afhankelijk is
van een symbolische terugkeer naar de gemeenschap. En zo staan Freud en Marx
dan lijnrecht tegenover elkaar, want bij Marx vindt, op symbolisch niveau,
uiteindelijk wel een terugkeer plaats naar een nieuwe gemeenschap.

Een nieuw type therapeutische ervaring
Vanuit dit perspectief preciseert Rieff zijn stelling dat in het marxisme de theorie
is verweven met een nieuw type commitment-therapie. Marx’ theorie is volgens
hem minder adequaat om de culturele situatie van de late moderniteit te
analyseren omdat er een onderscheiding ontbreekt die wezenlijk is om die
culturele fase te begrijpen, namelijk het verschil tussen positieve en negatieve
gemeenschappen. Positieve gemeenschappen garanderen het individu een
bepaald soort verlossing van het zelf, door internalisering van een soteriologisch
karakter-ideaal. Met verlossing wordt dan bedoeld: een ervaring die alle
persoonlijke ervaringen transformeert door ze te onderschikken aan gezamenlijk
overeengekomen [agreed] gemeenschappelijke doelen. Negatieve gemeenschap-
pen, die haast automatisch overleven door een zichzelf ondersteunende
technologie, bieden geen collectieve verlossing. Het type therapeutische
inspanning is niet transformatief, maar informatief.a Commitment-therapieën
kunnen hun volledige therapeutische werkzaamheid alleen bewijzen in positieve
gemeenschappen, stelt Rieff. Wat volgens Rieff met Marx’ theorie niet te
verhelderen is, is dat sterk ontwikkelde industriële gemeenschappen niet langer
‘cultureel positief’ zijn. 

Het failliet van de marxistische utopie is symptomatisch voor een bredere
ontwikkeling op cultureel niveau. Er zijn geen nieuwe vormen van gemeenschap
ontstaan die cultuursociologisch op een vergelijkbare manier functioneerden als
de traditionele gemeenschappen van de premoderne culturen. In die culturen
functioneerden therapeutische systemen die via transformatieve ervaringen de
culturele beheersingsmechanismen produceerden. Onder dergelijke, laat-
moderne, culturele omstandigheden moeten deze beheersingsmechanismen op
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een andere manier gevestigd worden dan via transformatieve ervaringen. Daartoe
staan de moderne cultuur wegen open die algemeen te kenmerken zijn als
‘informatief’. Die wegen ‘moeten leiden naar een versterking van de functies
waarmee het ego zijn innerlijke conflicten beheerst en reguleert. Als gevolg
daarvan verschijnt er een meer puur therapeutisch type, die als een manager met
zijn leerstellingen probeert de moeilijkheden te reguleren van het leven als een
individu dat van de gemeenschap losgeweekt is.’ (73-74) 

5.5   Jung, Reich en Lawrence: profeten van 
een nieuwe culturele orde?

De centrale problematiek die in het tweede deel van The Triumph aan de orde is,
formuleert Rieff als volgt: ‘De analytische attitude (...) verwijst naar een
karakter-ideaal dat in principe anti-ascetisch is en daarom revolutionair wanneer
we het bekijken vanuit perspectieven zoals die gevormd zijn in de aan ons
overgeleverde moraalsystemen.’ (49) Beschouwd ‘vanuit het perspectief van
dergelijke commitment-therapieën, waardoor we nog steeds beïnvloed worden, is
de analytische attitude van losmaking [van de gemeenschap] zélf een
pathologisch symptoom.’ (75) Carl G. Jung, Wilhelm Reich en David H.
Lawrence waren volgens Rieff allen, op verschillende manieren, gevoelig voor
deze symptomen van de pathologische eigenschappen van de moderne cultuur.
Een gemeenschappelijke noemer waaronder Rieff hun werk analyseert, is dat ze
allen probeerden om Freuds analytische attitude te combineren met nieuwe
pseudo-conformatieve theorie, met als doel het ontwikkelen van een nieuw type
commitment-therapie. Deze pogingen worden door Rieff in het tweede deel op
hun houdbaarheid gecontroleerd in drie essayistische case-studies die hieronder
in drie afzonderlijke paragrafen kort worden beschreven. In deze studies
interpreteert Rieff het werk van de genoemde auteurs als cultuurfilosofieën. Rieff
beschrijft wat voor Weltanschauung doorschemert in de ‘technische aspecten’
van deze onderling overigens zeer verschillende vertogen.

Rieffs keuze voor deze drie auteurs moet gezien worden in het licht van zijn
ideeën over de functie van een culturele elite. Zij probeerden allen een nieuwe
commitment-therapie te ontwerpen, in een poging om het individu te verbinden
met de sociale orde in de geheel nieuwe culturele situatie van de moderniteit. De
oude, op het christendom gebaseerde, ontologische orde werd afgeschreven en uit
de puinhopen creëerden zij de nieuwe symbolieken die ze nodig hadden voor hun
commitment-therapieën. In deze dynamische zin behoorden Jung, Reich en
Lawrence tot de culturele elite die meehielpen het gezicht van de laat-moderne
cultuur te bepalen. Volgens Rieffs criteria echter zijn ze geen culturele
vernieuwers omdat in hun werk de moderniteit als anti-cultuur in zijn volledige
gedaante zichtbaar wordt. Van deze ambivalente spanning zijn alle nu volgende
case-studies doortrokken. 
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a P. G. M. Vandermeersch, Over psychose, seksualiteit en religie. Het debat tussen Freud en
Jung, Nijmegen, Sun, 1992, p. 43 & 49.
b Freud en Jung gebruikten deze term nog niet, maar spraken van ‘dementia praecox’. De term
‘schizofrenie’, die toen overigens wat anders betekende dan tegenwoordig, werd geïntroduceerd
door Bleuler in 1911. (Zie Over psychose, seksualiteit en religie. p. 119.)
c Collected Papers, vol. 1, p. 17.

5.5.1  De therapeuticus als theoloog: 
Jungs religieuze psychologie 

Carl Gustav Jung (1875-1961) was zoon van een Zwitserse predikant en had in
zijn adolescentie een religieuze crisis. Religie zou hem zijn leven lang blijven
fascineren én beangstigen.a Hij werd tot psychiater opgeleid door E. Bleuler in de
universiteitskliniek van Zürich. Later werd hij hoogleraar in Zürich en Basel.
Gedurende enkele jaren had hij nauw contact met Freud, vanuit de wens om met
elkaar van gedachten wisselen over ‘schizofrenie’.b Hij brak rond 1912 met hem
en ontwikkelde daarna de ‘analytische psychologie’, die meta-psychologisch
gezien op een aantal punten fundamenteel afweek van de psychoanalyse.
Daarnaast is een diepgaand verschil dat Jung, in tegenstelling tot Freud, het
religieuze leven wél positief waardeerde.

In hoofdstuk 2 is kort aangegeven hoe Rieff in The Collected Papers Jungs
revisie van Freuds theorie typeert: Jung zette de idee van het onbewuste zoals
Freud dat hanteerde, om in een ‘versie van het onbewuste die het [onbewuste]
feitelijk de functie gaf van de ideële en eeuwige orde, zoals in de oudere
theoretische modi. Zonder dat ze precies beseften wat ze deden, raasden zowel
Jung als Adler voorbij Freuds leer van persoonlijk vermogen, richting de
religieuze aspiraties om de mens als geheel te begrijpen en hem volledig te
genezen.’c Hiermee poogde Jung de schade te herstellen die was aangericht door
de symbolische verarming van de moderne Westerse cultuur. Jungs poging om
een analytische therapie met pseudo-conformatieve theorie te combineren, is
psychohistorisch gezien van groot belang, stelt Rieff. ‘Jung vertegenwoordigt de
onzekere en verwarde poging om te komen tot vernieuwing van de persoonlijke
kennis die ook meteen geloof is.’ (98) Het belang van Jungs theorie, ofte wel ‘het
sterke punt waarop Jungs therapie uiteindelijk uitkomt [is dat] mensen geborgen
willen zijn, (...) alleen in een goed verankerde symboliek kunnen ze het
verdragen om zichzelf te kennen.’ (90)

Een parodie van het premoderne symboolsysteem
Een belangrijk gegeven in Jungs theorie is zijn gebruik van de mythe c.q.
mythisch materiaal. Rieff plaatst dit in de context van het secundaire culturele
proces waarin het heersende karakter-ideaal uit het primaire culturele proces via
kunst en wetenschap verder worden uitgewerkt tot exemplarische handelingsmo-
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a In Rieffs interpretatie van Jung verschijnt Jung als een exponent van het Romantisch
traditionalisme. 

di. In de premoderne geloofssystemen werden de exemplarische handelingsmodi
via sacrale bemiddeling overgedragen en werden ze beschouwd als
afspiegelingen van een universele orde. Aanpassing aan die orde werd
beschouwd als de weg tot verlossing. Volgens Rieff was met de geleidelijke
afbrokkeling van deze oude ontologische orde in Jungs tijd een groot deel van de
literaire kunst verworden tot ‘een panoramische en geloofsgetrouwe reproductie
van de veelvormige menselijke ervaring.’ (123) De gedachte dat op ontologisch
niveau elke orde ontbreekt werd in die tijd onderbouwd met resultaten uit de
psychologie en antropologie. ‘De ervaringen van kinderen en primitieven toonden
de evolutie aan van het intellectuele en het morele vanuit het louter
waarneembare. Men dacht dat dit bewijs toevoegde aan de stelling dat de
werkelijkheid niet méér was dan een verzameling ongeordende particulariteiten
en dat daaraan opgelegde ideeën een kunstmatige en gevaarlijke belasting waren.’
(123) 

In dit licht moet Jungs omgang met mythisch materiaal worden bezien. Hij
meende dat in mythen een substituut te vinden is voor de ontologische eenheid
die in de moderniteit verloren was gegaan, omdat mythen volgens hem de
waardevolle resten van die oude ontologische orde zijn. Mythen zijn bij Jung
archaïsch materiaal, dat genetisch gezien veel oudere rechten heeft dan
intellectuele ideeën. Een te ver doorgedreven, abstracte, rationaliteit was volgens
Jung het probleem dat de moderne mens had afgesneden van zijn ‘creatieve
impuls’. Dat contact kon weer worden hersteld door open te staan voor de
inhouden van mythen. Dat stond bij Jung gelijk aan het in contact komen met het
onbewuste, want volgens Jung overleefde het archaïsche mythische materiaal in
het (collectieve) onbewuste. Volgens Jung konden op deze manier ook de
godsdienstige tradities in hun essentiële vorm voortbestaan. ‘De representatie van
het archaïsche in moderne situaties, voornamelijk in het innerlijk van de persoon,
was de manier waarop de traditie overleefde.’ (126)a Jungs denken over de
godsdienstige tradities drukt zich volgens Rieff uit in een zeer onhistorische en
onkritische omgang met de erfenis van de Westerse cultuur op dit terrein. Jung
lichtte al het mythische materiaal uit zijn historische en geografische context en
gaf ze archetypische inhouden. Deze inhouden verleende hij het predikaat
‘eeuwig’ op grond van het feit dat ze in de meest verspreide culturen en periodes
opduiken. ‘Bij Jung werd psychologie getransformeerd tot een inventaris van
tradities, waaruit de cultuur gevarieerdheid kon putten en die de verveling van
een, hoewel comfortabel toch ‘onspiritueel’ leven kon verlichten.’ (126) Jung
was volgens Rieff in staat deze inventaris van tradities op te maken door zijn
ongelooflijke eruditie.

Met deze interpretatie van Jungs methode wil Rieff laten zien hoe Jung met
zijn theorie over het onbewuste een eenzijdigheid corrigeert in Freuds
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a ‘Theogonie’ betekent letterlijk ‘de leer van de geboorte en de afstamming van de goden’. (Van
Dale, 1980) Rieff geeft de term hier een cultuursociologische wending, waarbij het gaat om de
manier waarop in een cultuur de oorsprong van de ‘god-terms’ wordt verklaard. Voorbeelden van
theogonische verhalen van de moderne cultuur waarin de positivistische wereldvisie zo belangrijk
is geworden, zouden dan zijn de verhalen over Galileï, Bruno of andere helden van de moderne
wetenschap. Uit deze verhalen wordt de herkomst verklaard van de moderne wetenschappelijke
principes die de Westerse cultuur uit de ‘donkere Middeleeuwen’ tilden op weg naar de
vooruitgang. De psychologie is dan een wat jongere loot aan deze boom van de moderne
wetenschappen.

opvattingen over het onbewuste. Freud streefde ernaar om met zijn analytische
techniek directere uitingsmogelijkheden voor de instinctieve impulsen te creëren.
Echter, ‘wat er herwonnen moest worden was niet zozeer de werking van het
irrationele, maar de symboliek ervan. (...) Niet God, maar een meer kronkelend
[sinuous] idee van God zou post-christenen voor de psychologische
consequenties van hun verlies aan geloof kunnen behoeden. (...) De creatieve
impuls (Jungs eervolle benaming voor onze verlossende genade) moest nu eerder
in de psychiatrie gezocht worden dan in de theologie. In de wetenschap van het
psychologiseren vinden we een functioneel equivalent van het theogonischea

proces waarmee eerdere culturen hun technieken van verlossing hadden
geconstrueerd.’ (112) 

Hier doelt Rieff met name op het primaire culturele proces van aanpassing van
de driftmatige impulsen aan het heersende karakter-ideaal. Jung ontwikkelde
namelijk op basis van zijn libido-theorie een integratief persoonlijk symbolisme,
een nieuw soort commitment-therapie. De libidineuze energieën zijn volgens
Jung, wanneer ze op de juist wijze worden ontplooid, krachten die ons
voortstuwen in een proces van ‘individuatie’ waarin zich in elk individu
openbaart hoe in hem/haar de eeuwige, sacrale orde is gerepliceerd. Neuroses
vatte hij op als storingen in dit proces. ‘Het karakter-ideaal dat op deze wijze
wordt geproduceerd,’ stelt Rieff, ‘is noch mystiek, noch ascetisch, maar
therapeutisch - deze persoon bepaalt zijn eigen mythe in termen van de bijdrage
die het levert aan zijn gevoel van persoonlijk welbevinden.’ (113) Verlossing
heeft in de jungiaanse theorie niets meer te maken met een integratie van het
individu in een gemeenschap, c.q. in een gemeenschappelijke symbolische orde.
Jung keert volgens Rieff de beweging om. De symbolische orde past zich aan het
individu aan doordat er net zolang wordt gezocht naar bruikbare elementen uit de
culturele voorraadkast van symbolen totdat díe symbolen zijn gevonden die bij
het individu passen. De ‘universele symbolische orde’ van Jung wordt door Rieff
ontmaskerd als een parodie van de symbolische orde van de premoderne
geloofssystemen.

Ondanks de schijn van het tegendeel kan volgens Rieff Jungs therapie niet
worden beschouwd als een adequate correctie van de symbolische verarming van
de moderniteit. De mens conformeert zich bij Jung niet aan een vooraf gegeven
sacrale orde en de therapeutische ervaring kan dan ook niet transformatief zijn in
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de ‘premoderne betekenis’. Het therapeutisch streven was juist het bevrijden van
de instinctieve impulsen, als tegenkrachten tegen een rationalistische cultuur die
het individu belemmerde in zijn zoektocht naar de in zijn onbewuste
gerepliceerde universele sacrale orde. ‘Deze remissieve pogingen tot herstel van
de creatieve impuls waren bedoeld als de nieuwe fundamenten van de moderne
cultuur.’ (121) Dat komt feitelijk neer op het parodiëren van het premoderne
culturele type van de extaticus. (Jungs versie is een parodie, omdat in de
premoderne cultuur de functie van het extatische onderdeel was van een
omvattend systeem waarin het inperkende/beheersende centraal stond. Jung
benadrukt volgens Rieff alleen maar de remissieve aspecten van dit symbolische
proces.) Juist daarin ligt volgens Rieff de relevantie van Jungs theorie voor een
cultuursociologische theorie. Jungs theorie kan volgens hem worden geïnterpre-
teerd als de grondige, maar verwarde, poging om analytische therapie te
combineren met pseudo-conformatieve theorie. Dat was een reactie op Freuds
ontkenning van het bestaan van een eeuwige en stabiele culturele orde, op grond
van diens anti-metafysische, analytische attitude. 

Jung: meer ‘profeet’ dan ‘criticus’
Rieff wijst op nog een andere beperking van Jungs theorie, die zichtbaar wordt
wanneer we zijn evaluatie van die theorie plaatsen binnen het kader van Rieffs
psychohistorische opvattingen. Rieff beschouwt in The Triumph de moderniteit
namelijk als een breuk in de Westerse culturele traditie, die zich bijvoorbeeld
uitdrukt in de al bijna complete vervanging van conformatieve theorie door
transformatieve theorie. Die transformatieve theorie wordt gecombineerd met
analytische therapieën, waarin het individu leert zich pragmatisch te verhouden
tot de eisen die sociaal gezien aan hem gesteld worden. Cultureel en sociaal
gezien is het dus onzinnig om te pleiten voor een herintegratie van conformatieve
theorie en daarop gebaseerde therapieën. Dat verwijst naar de volgende
tekortkoming van Jungs theorie: ‘Jung analyseert nooit de sociale structuren
waarbinnen alle scheppende/creatieve symbolieken verschijnen. Hij lijkt zich
zelfs niet bewust van sociale structuur. Zijn psychologie van het
scheppende/creatieve onbewuste is opmerkelijk ouderwets, een seculiere versie
van de theologie van de Scheppende Persoon, die de centrale zuil vormt van de
immense en gevarieerde aanwas die we tegenwoordig kennen als protestantse
theologie.’ (134) 

Jung maakt dus volgens Rieff de sociale orde en de symbolische orde helemaal
los van elkaar, waardoor hij de complexiteit reduceert van de culturele dynamiek
en de daarin werkzame interactie van beide ordes. Zijn theorie bevat volgens
Rieff dan ook geen adequate analyse van de moderniteit, maar is daar een
polemische reactie op. In Jung overheerste ‘de profeet’ over ‘de criticus’. Met
deze kritiek is ook meteen een belangrijk kenmerk van goede cultuursocio-
logische theorie aangeduid zoals Rieff die definieert: het functioneren van
culturele symboliek kan nooit los worden gezien van de sociale structuren
waartoe ze behoren. Ook op dat punt heeft Jungs theorie volgens Rieff weer
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exemplarische betekenis voor de analyse van moderne religiositeit. Jung herzag
namelijk het secundaire culturele proces zodanig dat ‘heilsbemiddeling’ kon
worden gedacht als een niet-institutioneel proces, waarmee ze feitelijk wordt
gereduceerd tot een psychologisch proces.

Jungs pseudo-dialectiek
Rieffs evaluatie van Jungs theorie is ingebed in een filosofische reflectie waarin
die theorie in de filosofische context van zijn tijd wordt geplaatst. Jungs theorie
is sterk Romantisch gekleurd. De dichotomieën die in dit denken worden
aangebracht, zoals tussen gevoel en verstand en tussen het bewustzijn en het
onbewuste, berusten op een sterk dialectisch aangezette denktrant. ‘De Romantici
waren gek op de dialectische methode, althans op wat zij dachten dat dialectiek
was.’ (115) Rieff diept het thema hier explicieter uit, na het eerder in zijn werk
een aantal malen te hebben aangestipt. Hij verwoordt zijn kritiek op de
Romantische dialectiek, zoals ook Jung die gebruikte, als volgt: ‘De Romantische
filosofen waren gek op een dialectiek waarbij de platoonse leraar keurig uit de
methode werd gelicht. Het werd een slimme, historische truc, die makkelijk
uitvoerbaar was: eerst één term, dan zijn tegendeel, vervolgens - van achter je rug
vandaan, uit ‘het collectieve onbewuste’ - het derde concept, de verlosser, als een
synthese. Niet langer was het de pedagogische interactie, de botsing van
argumenten in een debat, die óf de methode óf de resultaten rechtvaardigde. In
plaats daarvan werd de methode overgebracht naar het toneel van de
geschiedenis, waarbij die derde term al die tijd al stond te popelen in de coulissen
om op te komen en de show te redden.’ (116) In de jungiaanse pseudo-dialectiek
wordt het Onbewuste zelf, in de één of andere personificatie, die verlosser die is
gekomen om de intellectuele arrogantie van het bewustzijn te corrigeren. (116) 

Hier klinkt in Rieffs formulering het cultuurhistorische schema van het
positivisme mee, dat hij ook al in The Mind bekritiseerde en in zijn eigen theorie
reviseert tot een psychohistorisch schema. Rieff streeft na om in dat schema niet
de vooringenomenheden van de negentiende eeuwse cultuur- en godsdienstkritiek
te reproduceren. Dat leidt namelijk tot een reductionistische analyse van de
cultuurgeschiedenis en de rol van religie daarin. Deze kritiek op Jungs pseudo-
dialectische methode kan worden gekoppeld aan Rieffs kritiek op Jungs blindheid
voor sociale structuur en de daarmee samenhangende simplificatie van de
culturele dynamiek. Rieff zelf ontwerpt cultuursociologische theorie die volgens
hem wél dialectisch en historisch is. Hij ontwerpt steeds polariteiten (bijvoor-
beeld controls-remissions, ascetic-ecstatic, positieve gemeenschap-negatieve
gemeenschap) waarin de polen in een dialectische verhouding tot elkaar staan.
Daarmee kan de culturele dynamiek bestudeerd worden zonder de complexiteit
ervan te reduceren. Tevens projecteert hij die dynamiek niet op een pseudo-
cultuurhistorisch schema, dat volgens Rieff grondig is vertekend omdat het het
positivistische geloof in vooruitgang reproduceert. Met een dergelijk schema
kunnen we volgens Rieff niet adequaat analyseren welke veranderingsprocessen
zich afspelen op de lange termijn in de Westerse cultuur.
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Jung heeft op verstandige wijze zijn regelingen getroffen om de postume
profeet van zijn eigen religie te worden, stelt Rieff. Zo vermeed hij het
martelaarschap dat Jezus en Nietzsche leden, die hij beiden ‘de onvoorzichtige
publieke woordvoerders voor hun persoonlijke religies’ noemt. (139) Om dat
martelaarschap te mijden stelde Jung de publicatie van zijn autobiografie uit tot
na zijn dood. Die autobiografie is volgens Rieff Jungs religieuze testament en
tegelijk diens wetenschappelijke visie, uitgesproken in de vorm van een
confessie. Het is volgens Rieff wel degelijk een machtige belijdenis, juist
vanwege de bizarre verbindingen die hij op ingenieuze wijze legt in dat boek.
‘Dat Jung een beetje waanzinnig was, lijkt amper van belang. Belangrijker is dat
hij een beetje geniaal was. Echter, zijn leer is niet het materiaal waarvan
religieuze stelsels gemaakt zijn; zijn levenswerk was een mislukking.’ (139)

5.5.2   De therapeuticus als martelaar: 
Wilhelm Reichs religie van energie

Wilhelm Reich (1897-1957) was een Oostenrijkse psychoanalyticus die al op 23-
jarige leeftijd toetrad tot de Weense Psychoanalytische Vereniging. Hij legde
zich vooral toe op de psychoanalytische techniek. Zijn boek Karakteranalyse
(1933) is nog altijd een klassiek standaardwerk in de psychiatrie. In 1928 stichtte
hij in Oostenrijk de ‘Sexpol-beweging’, in het kader van een poging om een
politiek vitale synthese te vormen tussen psychoanalyse en marxisme. Dat
leverde hem een royement van de communistische partij op. Via omzwervingen
belandde hij in 1939 in de Verenigde Staten, waar hij zijn ideeën verder
uitwerkte betreffende de verbanden tussen psychische aandoeningen enerzijds en
lichamelijke en kosmische factoren anderzijds. Hij ontwikkelde in zijn eigen
communes de zeer radicale Orgone-therapie, die soms zulke bizarre vormen
aannam dat hij gerechtelijk vervolgd werd. Uiteindelijk stierf hij in een
gevangenis. Reichs werk heeft veel invloed gehad, bijvoorbeeld op de
ontwikkeling van de bio-energetica. Hij leidde de laatste decennia van zijn leven
waarschijnlijk aan een progressieve vorm van paranoia of een paranoïde vorm
van schizofrenie.

In de analyse van Reichs theorie en praktijk onderzoekt Rieff ‘het continuüm
tussen het briljante en het absurde in Reichs werk als een casus van een
psychotherapie die uitmondt in de religieuze vraag.’ (141) Rieff bekritiseert in
deze case-study de heersende Reich-receptie. Over Reichs bekendste boek
schrijft hij: ‘Karakteranalyse is rijkelijk overgewaardeerd, om Reichs latere
boeken des te grover te kunnen censureren.’ (170) Volgens Rieff is er wel
degelijk sprake van continuïteit in Reichs ontwikkeling van radicale therapeut tot
‘religieuze conservatief’. Ook Reich blijkt, op zijn eigen manier, een poging te
hebben gedaan om een analytische therapie te combineren met pseudo-
conformatieve theorie, in een poging om een nieuw soort commitment-therapie te
ontwikkelen: ‘[Hij] accepteerde het universum en gaf het een naam: Orgone-
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energie. In zijn acceptatie spot Reich met het toenemende vermogen van de
mens, dat eens religieus uitgedrukt werd en in de laatste tijd het doel van de
wetenschap is, om het universum te verwerpen - in de onnatuurlijke en
intellectuele daad van de transformatie ervan. (...) De therapeutische revolutio-
nair kwam aan zijn einde als een religieuze conservatief, die zijn eigen versie van
de natuurwetten uitvaardigde (...). (46) Reich ‘voert uiteindelijk de extatische
attitude aan als superieur aan de analytische attitude.’ (188)

Bevrijding van de natuurlijke sociale impulsen van de mens
Reich leidde een kleurrijk bestaan dat sterk werd bepaald door zijn ‘freudo-
marxisme’. Hij ontwikkelde zijn radicale opvattingen door Freuds theorie te
radicaliseren met behulp van die van Marx en omgekeerd, stelt Rieff. Freud
ontbeerde namelijk volgens Reich een politieke theorie en Marx een psycho-
logische. Met behulp van een meta-psychologische analyse laat Rieff zien hoe
Reich zijn synthese bereikte. Volgens Reich was Freud niet ‘diep’ genoeg gegaan
en blijven steken in de perverse anti-sociale laag van het menselijk karakter.
Reich beoogde door te dringen tot de diepere laag van de ‘primaire biologische
impuls’, die volgens hem wezenlijk goed en sociaal is. Goede psychotherapie
behoort oog te hebben voor de ‘natuurlijke maatschappelijkheid van de
instincten’. (148) Reichs therapeutische credo was: ‘schaf de verdringing af’. Als
het super-ego afgebroken kan worden, analoog aan de idee van de afbraak van de
vervreemdende politieke structuren uit de marxistische theorie, dan kan er een
echte revolutie plaatsvinden. Die revolutie zou de mens bevrijden van zijn meest
fundamentele vervreemding, namelijk die van zijn eigen gezonde instinctmatige
impulsen. In dat laatste klinkt ook meteen Reichs revisie van Marx mee: Marx
had volgens hem zijn eschatologie alleen geformuleerd in termen van sociale
theorie. De echte verlossing zou echter pas plaats vinden als naast de opheffing
van de sociale vervreemding ook de fundamentelere vervreemding van onze
biologische impulsen zou worden opgeheven. 

Rieff analyseert Reichs theorie vanuit het perspectief van het primaire culturele
proces. Het gaat in Reichs vroege werk volgens Rieff niet om een revisie van
Freud, zoals Jungs poging to herstel van de symboliek van het onbewuste, maar
om een poging tot radicalisering van diens analytische attitude. ‘Als een
revolutionair pleitte hij voor de verwerping van die identificaties met ik-idealen
met behulp waarvan het karakter zich vormt, als een muur rondom de impulsen.’
(169) ‘(...) in Reichs geest gaat het ‘genitale karakter’ in tegen alle karakter-
idealen. (...) Het is een ‘tegen-ideaal’.’ (170) Bij Reich vinden we dus geen
liberaal pleidooi voor een beter management van de strijd tussen instinctmatige
impulsen en het super-ego zoals bij Freud, maar een radicale poging tot afbraak
van de barrières die de instincten hinderen in hun volgens Reich zo heilzame
werk.

Rieff stelt voor om deze poging tot radicalisering van Freuds theorie te
interpreteren als aanzetten tot het ontwikkelen van kritische sociale theorie. De
‘casus Reich’ is op dit punt een aanvulling op de ‘casus Jung’, omdat bij Jung
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a Rieff gebruikt de formulering ‘may have softened’. Daarmee lijkt Rieff te suggereren dat de
revolutie die hij analyseert een andere vorm heeft dan die van de politieke revoluties van de
vroege moderniteit. Er zit in het woord ‘softened’ natuurlijk ook een ironische verwijzing in naar
de ‘softe sector’ zoals die in de jaren zestig gestalte kreeg. Op theoretisch niveau stelt Rieff dat de
opvatting over karakter als ingebouwde neurose in afgezwakte vorm terugkomt bij theoretici als
Erich Fromm en Karen Horney. (The Triumph, p. 171.)

immers de aandacht voor sociale theorie ontbrak. Rieffs analyse sluit tevens aan
bij zijn exegese van Freuds politieke psychologie als kritische sociale theorie in
The Mind. Rieff liet daar zien dat in Freuds politieke psychologie zeer relevante
intuïties te vinden zijn betreffende ingrijpende veranderingen in de sociale orde
van de moderne Westerse cultuur. Freud vermoedde dat de afbrokkeling van de
maatschappelijke positie van het patriarchale gezin (en de toename van de
invloed van de peer-group) belangrijke libidineuze gevolgen zou hebben. Hij
miste echter een constructieve sociale theorie om die intuïtie verder uit werken.
Rieff lijkt dit aspect van zijn Freud-exegese hier met behulp van Reichs theorie
verder uit te bouwen. Reichs sociale theorie is volgens Rieff een kritische
reflectie over de relatie tussen karakterstructuur en sociale structuur. De meta-
psychologische term ‘super-ego’ verwijst bij Reich volgens Rieff naar het
patriarchale gezin waar Reich zo tegen streed: ‘Het opperste instrument van
repressieve/verdringende [repressieve] autoriteit is het gezin. Zoals politieke
revoluties de macht van de staat omver moesten werpen, zo moest morele
revolutie de macht van het gezin omver werpen, van alle gezinnen.’ (156) ‘(...)
zijn herhaalde oproepen voor een doe-het-zelf opvoeding in sex voor
adolescenten krijgen zo politieke betekenis. Sexuele opvoeding wordt het
belangrijkste wapen in een ideologische oorlog tegen het gezin.’ (159-160) 

Rieff lijkt te suggereren dat Reichs theorie een belangrijk analytisch instrument
is voor een analyse van de invloed van de counter culture in Amerika. Die
analyse is een wezenlijk onderdeel van Rieffs cultuuranalyse: ‘Samen met John
Dewey, is Wilhelm Reich één van de grote theoretici van het kind als drager van
sociale verandering.’ (161) Net als de theorieën van Freud en Marx wordt in de
counter culture ook de theorie van Reich gebruikt voor de ideologische
onderbouwing van pleidooien voor sociale en culturele veranderingen: ‘De
morele revolutie mag zijn harde kanten zijn kwijtgeraakta, maar de ‘softheid’ en
de verspreiding ervan wordt des te zichtbaarder wanneer we die [revolutie]
onderzoeken in de profetische furie van Reich. (...) Amerikaanse kinderen lijken
me in behoorlijke mate reichiaans te zijn.’ (160) 

Natuur en cultuur
Rieffs kritiek op Reich en op de verwante theorieën over sociale verandering is
gefundeerd in een filosofie over de verhouding van de menselijke natuur en
cultuur. Achter het reichiaanse pleidooi voor een radicale afbraak van de
structuren van het culturele super-ego, schuilt een optimistische opvatting over de
menselijk natuur. Reich dacht daarvoor de bewijzen te vinden in de antropologie
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a Als vertaling voor de term ‘appearance’ is voor ‘verschijningsvorm’ gekozen om een verbinding
zichtbaar te maken met Rieffs Freud-exegese in The Mind: Freud achtte immers het substraat
zelf, i.c. het onbewuste, wezenlijker dan de vorm waarin dat substraat zich kenbaar en ervaarbaar
aan ons voordoet.

van Malinowski die beweerde te hebben aangetoond dat cultureel gezien aan het
patriarchaat een periode van matriarchaat is voorafgegaan die ‘de meest
‘natuurlijke’ en vrije vorm van sociale organisatie’ belichaamde. (Dat sluit aan
bij Reichs idee van de ‘natuurlijke maatschappelijkheid’ van de instincten.) Net
als in zijn Freud-exegese voert Rieff echter ander antropologisch materiaal (van
Atkinson) aan dat laat zien dat ‘het paradigma waarin we het beste de natuurlijke
staat van de mens kunnen herkennen, dat is van een gevechtssituatie, met de
vader als hoofdstrijder, die zijn eerste rechten in het gezin verdedigt tegen de
aanvallen van zijn verbannen zonen.’ (158) Reich was dus volgens Rieff selectief
in de omgang met de beschikbare gegevens uit het antropologisch onderzoek. De
manier waarop hij selecteerde was volgens Rieff symptomatisch voor het feit dat
hij niet echt geïnteresseerd was in een kritische analyse van de oorsprongen van
sociale structuren. Net als Jung was Reich uiteindelijk toch meer ‘profeet’ dan
‘(kritische) wetenschapper’. Bij Reich was het een filosofisch dogma dat natuur
en cultuur onderling niet antagonistisch kunnen zijn. Dat was volgens Rieff bij
Reich slechts een rationalisatie van diens anti-patriarchale houding en zorgde
voor de nodige theoretische tekortkomingen.

Net als in de evaluatie van Jungs werk plaatst Rieff de reichiaanse theorie in de
context van de contemporaine kunst en wetenschappen. Samengevat komt Rieff
in die analyse tot het volgende standpunt over Reichs theorie over de menselijke
natuur: omdat hij een radicale anti-dualist was, had Reich amper oog voor de
wrede idiotieën van de natuur. Dankzij zijn verafgoding van de natuur, nemen
zijn geschriften een ouderwetse stichtelijke gestalte aan. Hij ziet nooit de
vreselijke mogelijkheid onder ogen, waardoor de hele moderne kunst
geobsedeerd is, dat de werkelijkheid achter zijn verschijningsvorm nog
onplezieriger is dan de verschijningsvorm zelf.a Eigenlijk, stelt Rieff daar
tegenover, is de mens menselijk in zoverre hij de natuur trotseert en zo cultuur
vormt. Alleen zo onderscheidt de mens zich van elk ander levend wezen. Vanuit
dit perspectief verschijnt Reichs natuurlijke mens volgens Rieff als een bleek
restant van de achttiende eeuwse verbeelding. Met die achttiende eeuwse
verbeelding hangen secundaire culturele processen samen die Rieff als volgt
bekritiseert: ‘Het is precies zijn humaniteit die de mens, net zoals zijn goden, tot
een tamelijk onaangenaam wezen heeft gemaakt, en die zowel de kunst als de
wetenschap op de heldhaftige toppen van het menselijk kunnen, heeft gemaakt tot
iets dat eerder machtig dan mooi is.’ (159)

Reichs noodlottige bekering
In Reichs latere werk verschuift het accent van radicalisering van de analytische
attitude naar het integreren van conformatieve theorie in zijn therapie en theorie.
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a Rieff wijst op het hegeliaanse karakter van Reichs theorie: ‘Toen Reich aan Marx en Freud
ontsnapte, keerde hij alleen maar, zonder dat hij dat besefte, terug naar Hegel. Een nieuw niveau
van zelfbewustzijn zou bereikt worden, het hoogste niveau, waarin de mens niet langer
intellectueel zou zijn en zichzelf zou verzieken in een pantser van gedachten. Dan zou de
kosmische energie, in een nieuw zelfbewustzijn, als mens, van zichzelf bewust worden.’ (180-
181.) Rieff lijkt in The Triumph ‘onder de oppervlakte’ in debat met Hegel. Bovenstaand citaat
wordt vervolgd met een citaat van Reich waarmee Rieff lijkt te willen aantonen hoezeer in Reichs
theorie Hegels filosofie wordt gereproduceerd: ‘Door zich aldus ‘bewust van ZICHZELF te
worden, zichzelf te kennen, uit te groeien tot bewustzijn van zichzelf, wordt wat ‘MENSELIJK
LOT’ genoemd wordt uit de sfeer van mystiek en metafysica weg genomen: het wordt een
werkelijkheid met kosmische dimensies die zich op begrijpelijke wijze vermengt met alle grote
filosofieën over en religies van de levende mens, als een bewust ontwerp van het eigen leven.’ (p.
181. Rieff citeert hier: W. Reich, Cosmic Superimposition (New York, 1951), p. 104.) Rieff
besluit deze passage met een opmerking die een parafrase is van zijn eerder beschreven stelling
dat volgens hem de grootste prestatie van de moderne wetenschappelijk cultuur is de vervanging
van geloof, ofte wel van conformatieve theorie, door wetenschappelijke theorie, ofte wel
transformatieve theorie. (Zie paragraaf 3.6.3.) Die vervanging werd volgens Rieff door Hegel
filosofisch onderbouwd en wordt in Reichs theorie gereproduceerd: ‘De algemene en bijzondere
openbaringen van alle religies werden aldus samengevoegd in de algemene en bijzondere
disciplines van de wetenschap [science].’ (181)

Net als Jung zet Reich in zijn latere werk de idee van het onbewuste om in een
concept van een pseudo-sacrale orde die de kosmos zou bezielen. In zijn laatste
jaren ‘wendde Reich zich af van het verlossen van zieken en zelfs van het
verlossen van de zieke samenleving van haar kwalen. (...) de therapeutische
doctrine van Karakteranalyse werd volledig uitgewerkt tot de theologische
fantasie van Reichs laatste jaren.’ (184) Uiteindelijk ‘voert Reich de extatische
attitude aan als superieur aan de analytische.’ (188) De extatische attitude was in
de premoderne geloofssystemen kenmerkend voor de vrijstelling van de
beheersingsmechanismen. Vanuit dit cultuursociologische perspectief is de
continuïteit in Reichs werk zichtbaar: Reich houdt vast aan zijn optimistische
visie op de menselijke instincten. Rieff wil echter met het gebruik van de
cultuursociologische term ‘extaticus’ ook laten zien dat er een fundamentele
verandering in Reich had plaatsgevonden. In diens latere leven voltooide zich een
ontwikkeling die was begonnen in zijn werkzaamheden als psychotherapeut.
Reich geloofde dat een nieuw niveau van bewustzijn, het uiteindelijke stadium
(analoog aan het genitale stadium uit zijn model voor karakter-ontwikkeling), zou
ontstaan, waarin de mens niet langer intellectueel zou zijn en zichzelf ziek zou
maken in een pantser van gedachten. Dat nieuwe zelfbewustzijn zou zich juist
‘van zichzelf bewust worden.’ Volgens een hegeliaans model projecteerde Reich
zijn psychotherapeutische theorie op de wereld en het universum.a Reich dacht
dat hij God opnieuw ontdekt had, een God die zichzelf had geopenbaard in zijn
wetenschappelijke werk. Ook dacht hij dat die God hem opdroeg door te gaan
met zijn wetenschappelijke missie om de mensheid te bevrijden. ‘Wat hem tot in
het diepste wezen van zijn intellectuele en emotionele bestaan schokte, was de
enorme invloed van het werken van een objectieve functionele logica in de
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a Hoe dat afloopt is prachtig beschreven in Harry Mulisch’ boek over Reich: Het seksuele
bolwerk. Zin en waanzin van Wilhelm Reich, Amsterdam, De Bezige Bij, 1983. Mulisch deelt
overigens Rieffs standpunt dat er sprake van continuïteit in Reichs ontwikkeling van radicale
therapeut tot een ‘religieuze conservatief’ en dat daarom ook Reichs latere werk serieuzere
aandacht verdient dan het tot nu toe heeft gekregen.

natuurlijke functies achter zijn persoonlijke bestaan.’ (181) Reich voltooide zijn
eigen ontwikkeling door met succes zichzelf een ervaring van bekering
[conversion] op te leggen. In tegenstelling tot Jung, streeft Reich aan het eind van
zijn leven wél naar transformatieve therapeutische ervaring. Het therapeutische
streven is aanpassing van de expressie van de impulsen aan het karakter-ideaal
van de extaticus. Zo zouden de ‘hogere krachten’ in de mens, waaronder zijn
‘natuurlijke maatschappelijkheid’ vrijkomen. Daarmee parodieert Reich echter
het premoderne therapeutische proces, want daarin werden de ‘hogere krachten’,
waaronder de menselijke sociale natuur, juist geacht vrij te komen door
aanpassing van de impulsen aan een karakter-ideaal dat voornamelijk ascetisch in
plaats van extatisch was.

Ook hier geeft Rieffs psychohistorische model dus weer de beperking aan van
de betekenis van dit ‘therapeutisch succes’ van Reich. De culturele en sociale
orde zijn in de hedendaagse moderne Westerse cultuur al zo grondig veranderd
dat vanuit de daaruit ontwikkelde perspectieven een dergelijke bekering alleen
maar als de waanzin van een maatschappelijk geïsoleerde excentriekeling kan
worden beschouwd: ‘Reich zocht als een wilde religieuze rebel naar een
gemoedsstemming die niet langer geformuleerd kon worden op geloofwaardige
manieren, of onderhouden kon worden zonder kleine culten te vormen waaruit
niets anders voort kon komen dan excentriciteit. (187)a 

5.5.3  De therapeuticus als schepper van mythen: 
de ‘ware christelijke filosofie’ van D. H. Lawrence

David Herbert Lawrence (1885-1930) was een Britse dichter, proza- en
toneelschrijver en essayist. Hij werd sterk beïnvloed door zijn zeer ontwikkelde
moeder. Het meest bekend is zijn laatste boek Lady Chatterley’s Lover (1928),
dat één van de meest omstreden boeken van de eerste helft van de twintigste
eeuw werd. Lawrence reisde veel, onder andere naar Australië, Nieuw-Zeeland
en Mexico. Tijdens die reizen ontstonden romans waarin zijn filosofie van het
kosmische leven, die al duidelijk aanwezig was in Sons and Lovers (1913), een
nieuwe uitdrukking krijgt. Hij schreef ook essays over psychoanalytische
onderwerpen, gevoed door zijn fascinatie voor de erotiek die volgens hem de
mysterieuze oerkracht van het leven is. De onderdrukking daarvan beschouwde
hij als een ziekelijkheid van de moderne beschaving. Lawrence leed onder het
onbegrip voor zijn werk dat als ‘sensatieliteratuur’ werd beschouwd.
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a Dit citaat zit weer boordevol dubbelzinnige ironie. Een voorbeeld daarvan is het spel met de
term ‘belijdend’. In het eerste deel van The Triumph is belijdenis (credo) gedefinieerd als een
symbolische formule die een relatie tussen een individu en een instituut (her)bevestigt. Een
belijdenis is een onderdeel van het instrumentarium van de premoderne commitment-therapieën.
Rieff suggereert dus op ironische wijze een omkering: de moderne lyriek, het enig overgebleven
middel voor religieuze expressie, is belijdend geworden. Dat terwijl ze geneigd is persoonlijke
werelden te evoceren, en daarmee dus niet-institutioneel van karakter is. Het woordenspel met de
termen ‘belijdend’/’niet-belijdend’ verwijst naar het basisthema van het tweede deel van The
Triumph, namelijk de analyse van de religiositeit van Jung, Reich en Lawrence vanuit het
perspectief van premoderne culturele dynamiek.

Het bedenken van een ‘tweede geloof’ is een rode draad die volgens Rieff
zowel door het essayistische werk van Lawrence als door diens literaire werk
heen loopt. ‘David Herbert Lawrence besteedde veel van zijn creatieve energie
aan het bedenken van een tweede geloof, iets dat de opvolger moest worden van
wat hij beschouwde als valse christelijke filosofie, en van de opvolger daarvan;
het steriele rationalisme van de wetenschap.’ (189) Over de vorm van dat tweede
geloof schrijft Rieff: ‘Bij Lawrence werd de mededogende negentiende eeuwse
godsdienstwetenschap getransformeerd tot de intieme religieuze poëzie van de
twintigste eeuw.’ (199) In deze case-study wordt het meest duidelijk hoe Rieff
beoogt om theorie uit verschillende soorten disciplines op één cultuurtheoretische
noemer te brengen: hij schakelt moeiteloos tussen literaire, sociale, theologische,
antropologische en esthetische theorie. Het werk van Lawrence is relevant voor
Rieffs onderzoek om twee redenen. Ten eerste vond Lawrence dat Freud zeer
belangrijke problemen had aangesneden voor wat betreft de algemene geestelijke
toestand waarin de moderne mens zich toentertijd bevond in de Westerse cultuur.
Maar net als Jung en Reich, vond hij dat Freud dat met inadequate instrumenten
had gedaan en dat derhalve zijn theorie gereviseerd moest worden. Rieff
evalueert de inhoud van die kritiek van Lawrence. Ten tweede is volgens Rieff
zowel de manier waarop Lawrence het werk van Freud inhoudelijk reviseert, als
de lyrische vorm waarin hij die revisies giet kenmerkend voor de vorm waarin de
moderne sociale wetenschappen en de literatuur de condition humaine
analyseren. Over die vorm schrijft hij: ‘Onze lyriek, met zijn neiging tot het
evoceren van persoonlijke werelden zonder einde en doel, is belijdend geworden,
terwijl tegelijkertijd ons proza niet-belijdend is geworden.’ (199)a

Wanneer we aannemen dat Rieff in het zojuist aangehaalde citaat met ‘proza’
(ook) doelt op moderne sociaal-wetenschappelijke literatuur, dan is de verbinding
duidelijk met zijn kritiek op de grondslagen van de moderne sociale theorie en
cultuurkritiek. Het merendeel van die theorie en kritiek is volgens Rieff bedoeld
om het oude, op conformatieve theorie gebaseerde wereldbeeld af te breken en
daarvoor in de plaats interpretaties van de werkelijkheid te stellen die op
transformatieve theorie gebaseerd zijn. Ook Lawrences werk past volgens Rieff
in deze beweging, maar op een ambivalente manier. Lawrence leverde namelijk
ook kritiek op de geestelijke gevolgen van de modernisering van de Westerse
cultuur en het daarbij horende transformatieve streven. Rieff beoogt om in zijn
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a Zoals zoveel aspecten van Rieffs werk moet ook dit aspect worden bezien in het licht van zijn
verhouding tot Nietzsche.
b In zijn recensie van het boek Eros and Agape van A. Nygren (‘Eros Cross-Examined’ (1954),
The Feeling Intellect, pp. 137-142) onderzoekt Rieff deze thematiek uitvoeriger. Hij schetst de
‘ontsacralisering’ van het moderne proza, middels een beknopt commentaar op Nygrens
historische onderzoek naar de vormgeving en thematisering van de eros in de moderne Westerse
literatuur.

analyse van het werk van Lawrence te verhelderen hoezeer diens cultuurkritiek
theoretisch verward is. Net als Jung en (de latere) Reich probeerde Lawrence een
analytische therapie/attitude te verbinden met een vorm van pseudo-
conformatieve theorie. Lawrence deed volgens Rieff een poging om Freuds
analytische attitude nog verder te radicaliseren dan de jonge Reich dat had
gedaan. In het werk van Lawrence komt volgens Rieff daardoor ook de meest
vergaande vorm van herdefiniëring van religieuze concepten voor.
Cultuursociologisch gezien wijst van de drie hier behandelde figuren dit werk het
meest vooruit naar wat Rieff noemt ‘de volgende cultuur’ die volgens hem
langzaam maar zeker de oude, stervende, christelijke cultuur in het Westen aan
het vervangen is.

Rieffs houding jegens Lawrence is ook weer ambivalent. Enerzijds bekritiseert
hij de theoretische vorm waarin Lawrence in zijn werk cultuurkritiek bedrijft.
Anderzijds stelt Rieff dat uit Lawrences werk zeer helder blijkt hoezeer we
literatoren en essayisten met een verbeeldingskracht als die van Lawrence nodig
hebben voor het ontwikkelen van goede sociologische cultuurtheorie. Wanneer
we zien dat Rieffs stijl ook wordt gekenmerkt wordt door lyriek, dan lijkt Rieff
daarmee te impliceren dat proza geen adequate vorm is om zijn nieuwe theorie
mee te formuleren. Dit hoofdstuk van The Triumph is een voorafschaduwing van
zijn latere werk waarin Rieffs schrijfstijl nog compacter wordt en een poëtisch
karakter krijgt. Vorm en inhoud worden steeds meer één. Hij ontwikkelt een
eigen vorm van ‘wetenschappelijke lyriek’, waarin vorm en inhoud steeds meer
in elkaar op gaan.a

‘Culturele vervreemding’ volgens Lawrence
In Rieffs analyse van het werk van Lawrence verschijnt deze schrijver als een
revisor van de fundamenten van Freuds cultuurkritiek, wiens werk daardoor zeer
relevant is voor theorievorming over primaire en secundaire culturele processen.
Een voorbeeld voor wat betreft de secundaire culturele processen is de zojuist
beschreven idee van Rieff over het ‘belijdende karakter’ van de proza en de
poëzie in de twintigste eeuw.b Rieff wil vanuit het perspectief van het primaire
culturele proces steeds zichtbaar maken hoe in de moderne cultuur de
commitment-therapie verandert waarin de individuele persoonlijkheid en de
sociale orde op elkaar worden afgestemd en hoe in dat proces beiden worden
gestructureerd. Rieff analyseert in dit kader Lawrences opvattingen over de
menselijke natuur, over de moderne cultuur en over hun interactie. Het centrale
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a Rieff lijkt inhoudelijk in deze casus, net als in de casus over Reich, een polemiek met onder
andere Marcuse te voeren en mogelijk zelfs met de gehele beweging van the Freudian Left die
streefde naar een synthese tussen de theorieën van Marx en Freud en zo de begrippen
‘vervreemding’ en ‘neurose’ op één cultuurfilosofische noemer wilden brengen.
b Deze gedachte veronderstelt conformatieve theorie. De zinsnede ‘de ontdekking dat hij zichzelf
niet kan veranderen’ kan dus gelezen worden als Rieffs verborgen kritiek op moderne
(analytische) therapie die op transformatieve theorie is gebaseerd en die een ‘psychotechniek’
ontwikkelt die verwijst naar het ideaal van de verandering/transformatie van het zelf.

begrip daarbij is ‘vervreemding’. Lawrences gedachten over vervreemding zijn
geënt op zijn kritiek op het rationalisme en de invloed daarvan op de Westerse
cultuur. Rieff formuleert de visie van Lawrence in dit kader als volgt: ‘(...) het
manipulatieve zelfbewustzijn heeft zich ontwikkeld naar dat stadium van morele
ziekte waarmee Freud zich geconfronteerd zag. Lawrence houdt voor deze
ontwikkeling van de ziekte de gerationaliseerde en gemechaniseerde beschaving
schuldig waarin hij was geboren. Echter, vervreemding, zoals hij elders [namelijk
in zijn essayistische werk, TZ] vermoedde, was kenmerkend voor de condition
humaine lang voordat het leven gerationaliseerd werd door de technologische
wetenschap.’ (206)a 

In het essayistische werk van Lawrence, waarnaar Rieff in de zojuist geciteerde
passage verwijst, maakt Lawrence veel gebruik van religieuze begrippen en
metaforen. Daarmee onderzocht hij zijn vermoeden over de aard en de oorzaken
van de vervreemding. Uit de manier waarop hij doet, blijkt volgens Rieff dat
Lawrence al zeer oude theologische schema’s reproduceert, zonder dat zelf te
beseffen. In Rieffs beschrijving van die schema’s zit tussen de regels door een
eigen definitie van verdringing verwerkt. 

Vervreemding, stelt Rieff, was oorspronkelijk noch een marxistisch noch een
psychiatrisch instrument ter doorgronding van de condition humaine, maar een
theologisch en specifiek christelijk instrument. In het kennen - in het verlangen
om méér of anders te worden dan wat men is - was de oude Adam ongehoorzaam
aan God en daardoor raakte hij vervreemd van het goddelijke in zichzelf. Dat
onveranderlijke deel van zijn innerlijke leven raakte aldus onbekend voor hem,
het werd verdrongen door zijn nieuwe commitment aan het veranderlijke,
uiterlijke gedeelte. ‘In de oorspronkelijke versie van vervreemding kan de mens
zich alleen maar genezen door Gods vergeving te accepteren, door Christus. Zo
kan hij, in navolging van de goddelijke gemoedsgesteldheid, niet alleen van zijn
naasten houden, maar ook van zichzelf, in de ontdekking dat hij zichzelf niet kan
veranderen. (...) De jonge Luther probeerde om de Westerse mens te herinneren
aan de noodzaak van het leven van een innerlijk leven dat één is met het
uiterlijke.’ (207) Rieff heeft het hier ook over het proces dat hij in het eerste deel
van The Triumph heeft benoemd als het primaire culturele proces van afstemming
van het innerlijke leven op een soteriologisch karakter-ideaal.b Die identificatie
met dat ideaal heeft de mens nodig omdat hij, ‘na de zondeval’, vervreemd is
geraakt van het goddelijke deel in zichzelf. Het soteriologische karakter-ideaal is
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a Het gaat hier weer over ‘cultureel DNA’. Deze idee over de culturele rol van literatuur komt ook
voor in het vroege werk van Jean-Luc Nancy: ‘De literatuur neemt enerzijds de functie over van
de mythe, die binnen de oude gemeenschapsvormen de maatschappelijke band verwoordde en in
stand hield, en circuleert anderzijds als een algemeen anoniem spreken door de gemeenschap, op
zodanige wijze dat ieder lid daarin kan delen en daardoor kan worden aangesproken.’ (G. Groot
‘Blootgesteld leven, prijsgevend zijn. Over het werk van Jean-Luc Nancy’, in: L. ten Kate (ed.),
Voorbij het zelfbehoud. Gemeenschap en offer bij Georges Bataille, Leuven/Apeldoorn, Garant,

(wordt vervolgd...)

als het ware de uiterlijke weerspiegeling daarvan en herinnert de mens aan zijn,
verdrongen, goddelijke deel.

Lawrence herneemt volgens Rieff die oude schema’s, bijvoorbeeld in zijn
pleidooi voor de verzoening van het innerlijke en het uiterlijke leven. Rieff
verwijst dan impliciet naar de neurose, want in de neurose is er immers sprake
van storingen in het proces waarbij het innerlijke leven, in filosofische termen
uitgedrukt ‘het verlangen’, zich uitdrukt in het uiterlijke leven dat het individu
leidt als handelende persoon. Volgens Rieff volgde Lawrence Freud die zijn
etiologie van de neurose verbond met een cultuuranalyse. De neurose verwijst als
verschijnsel naar culturele processen zoals de interactie tussen het menselijke
verlangen enerzijds en moraal en autoriteit als inperking van het verlangen
anderzijds. Lawrence vond Freuds oplossing voor de neurose echter te rationeel.
Hij beoogde een ‘radicalere’ therapie: de bondgenoot van de vervreemde mens
was volgens Lawrence niet diens rationele bewustzijn, maar diens erotische
vermogens. Het zijn volgens Rieff exact die vermogens die Lawrence met zijn
fictie aanspreekt bij zijn lezers. Tevens bereikt de mens met die vermogens
volgens Lawrence geen ‘verstandig management van zijn libido’, maar herwint
hij de eenheid met zijn eigen innerlijk, dat bij Lawrence gelijk is aan het
goddelijke. Lawrence deelde weliswaar Freuds kritische houding jegens het
christendom, waarvan hij net als Freud dacht dat het zijn tijd had gehad, maar hij
vond Freuds theorie te eenzijdig analytisch. Rieff beschrijft hoe Lawrence in het
verhaal The Man Who Died (1914) een Jezus-figuur laat optreden die toegeeft dat
hij een fout heeft gemaakt door een Christus te worden. De Jezus in dit verhaal
herontdekt de erotische kant van zijn mens-zijn, de échte goddelijkheid in hem,
op een directe sexuele manier, namelijk door de lessen van een blonde volgelinge
van de Isis-cultus. ‘Hij begrijpt dan dat hij zijn arme volgelingen heeft misleid
door God de Vader op de verkeerde plaats te zoeken. Verlossing is alleen te
vinden in het innerlijke persoonlijke leven.’ (214) Er is dus volgens Lawrence
niet alleen analyse nodig, maar ook een ‘synthese’ ofte wel ‘verlossing’.

Dit voorbeeld uit één van de korte verhalen van Lawrence is volgens Rieff een
illustratie van een algemeen principe in diens werk: ‘Lawrences erotische fictie
fungeert als kritische mythe. (...) Het doel van de fictie van Lawrence als
kritische mythe is om opnieuw een ervaring van het goddelijke mogelijk te maken
en door te geven. (...) Fictie heeft in de moderne cultuur de onderwijzende
functie overgenomen van de mythe.’ (224-225)a Met die kritische instrumenten
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a(...vervolg)
1991, p. 72.)
a Rieff toont aan dat Lawrence op dit punt ook een belangrijke kritiek levert op de moderne
sociologie die ‘van buiten naar binnen redeneert’, die dus met andere woorden het innerlijk van
het individu conceptualiseert als ‘society individualized’. Lawrence is volgens Rieffs de meest

(wordt vervolgd...)

analyseert Lawrence de lotgevallen van de ziel in de moderne cultuur. Wat de
ziel betreft, had de religie volgens Lawrence gelijk en heeft de moderne
wetenschap ongelijk. Volgens hem zijn wij, modernen, door onze almaar
groeiende afhankelijkheid van ‘alien technology’ geen gevangenen van
[politieke] regimes, maar van onze zucht naar het ‘van buiten naar binnen’
redeneren. ‘Het is dit genadeloos naar binnen drijven, richting het verborgen zelf
als de prooi, dat karakteristiek is voor de dominante idee in de fictie van
Lawrence zowel als voor de psychotherapie van Freud.’ (227) In beide gevallen
is een tendens te herkennen die volgens Rieff het moderne denken kenmerkt,
namelijk dat het typisch is voor de moderne wetenschap [science] dat de natuur,
het object van kennis, wordt beschouwd als teruggetrokken en radicaal anders
van aard dan de wijze waarop wij het ervaren. ‘Beiden drukken ze, op zeer
verschillende manieren, maar toch met zeer op elkaar gelijkende doelen, de
overheersende, naar binnen gerichte beweging uit van onze tijd en moedigen die
ook aan, als de meest belangrijke middelen om de mens buiten zichzelf te
brengen, naar een nieuwe uitwendigheid.’ (227)

Het gaat hier, in andere bewoordingen, weer over ‘therapie’. In zijn
‘uitwendige leven’ is de mens immers een sociaal wezen, levend in interacties
met andere mensen. De mens ‘buiten zichzelf brengen’, ofte wel het innerlijke
leven veruiterlijken, is het proces dat Rieff ‘commitment-therapie’ noemt en
waarbij individuele verlangens worden afgestemd op de eisen van de sociale
orde. Ook in het werk van Lawrence speelt volgens Rieff het probleem van de
noodzaak van een commitment-therapie voor het moderne, geïndividualiseerde
individu een centrale rol: ‘In de correspondentie met Russell sprak Lawrence zich
ondubbelzinnig uit over de relatie tussen de cultuur en een commitment-therapie:
‘Er is geen levende maatschappij mogelijk dan één die wordt bijeengehouden
door een groots religieus idee’.’ (209) Lawrence verwierp daarbij echter de
manieren waarop in de Westerse cultuur tot dan toe dergelijke commitment-
therapieën waren vormgegeven.’(...) hij verwierp de cultuur die werd
gedomineerd door óf de Agape óf door de Rede, door het christelijke concept van
liefde óf door de Grieks-christelijke, wetenschappelijke logos.’ (213) 

Opheffing van de vervreemding: esthetica als nieuwe religie 
In Rieffs evaluatie van het werk van Lawrence is de innerlijke vervreemding die
wordt veroorzaakt door de modernisering van de cultuur een hoofdthema. Om die
vervreemding te doordenken, herneemt Lawrence, zonder het te beseffen, oude
theologische debatten over de aard van ‘het zelf’.a De therapie van Lawrence om
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a(...vervolg)
radicale criticus van deze reductie van de persoon c.q. het zelf tot een geheel van ‘sociale delen’
en wijst op de niet te herleiden persoonlijke kern, het zelf, van de mens. Deze problematiek is
verbonden met de conceptualisering van de menselijke natuur, van de sociale orde en van hun
interactie die ook in het vorige hoofdstuk aan de orde was. Rieff wijst erop dat er in de
sociologische theorie ook al vanaf het begin een stroming is geweest die fel tegen een dualistische
oppositie van de menselijke natuur en de sociale orde gekant is. Deze problematiek heeft hij
expliciet uitgewerkt in drie artikelen over het werk van Charles Horton Cooley (Zie The Feeling
Intellect, pp. 294-321.).

de psychopathologische effecten van die vervreemding op te heffen is een vrijere
expressie van de instincten. Rieff geeft daarvan de volgende kritiek: ‘Door het
pleit te voeren voor de ‘oude religieuze vermogens’ beoogde Lawrence om een
vrijere expressie van het ten diepste erotische karakter van de mens te bereiken.
Echter, op die manier maakte hij het religieuze vermogen een onderdeel van die
esthetische attitude die we ‘therapeutisch’ hebben genoemd. Zijn leer is een
hoogst literaire uitdrukking van de remissieve motieven die overheersen in de
huidige fase van het psychohistorische proces.’ (213)

Net als in The Mind stelt Rieff aan het eind van het boek expliciet de
problematiek van de esthetica van de moderniteit aan de orde. Rieff geeft daarbij
een definitie van esthetica die verduidelijkt hoe in Rieffs theorie religie, cultuur
en moraal zich tot elkaar verhouden: ‘In de theorie zoals die in dit boek zoekend
en tastend wordt gepresenteerd, is het religieuze probleem identiek met het
morele en het morele met het culturele. Als systemen van morele eisen brengen
alle culturen hun modi van communiceren, hun esthetieken, voort.’ (212) In deze
casus relateert Rieff het thema esthetiek aan het hierboven beschreven streven
van Lawrence om in zijn werk een nieuwe ervaring van het goddelijke mogelijk
te maken en door te geven. Rieff stelt dat in de late moderniteit de ‘gecultiveerde’
[civilized] mensen er naar streven om zich met kunst te verbinden op een manier
die het mogelijk maakt een ervaring van het goddelijke te herwinnen waarin ze
voor het overige niet meer geloven (zoals bijvoorbeeld uitgedrukt in christelijke
begrippen en rituelen) en participeren. Door de bemiddeling van een schrijver,
een schilder, een dichter of een regisseur wordt het kunstwerk ervaren als een
ding in - en op zichzelf. Als iets dat apart gezet wordt van de gewone alledaagse
wereld [ordinary workaday world] en daarboven verheven is, maar dat toch met
die wereld verbonden is zoals openbaring verbonden is met datgene dat wordt
geopenbaard: superieur en verlossend. ‘Het kunstwerk wordt de/het ganz Andere,
aanwezig en toch onverbroken, waarmee de cultuur, voor zolang deze relatie
duurt, kan ontsnappen aan haar zelf-isolatie. Aldus krijgt voor een groot aantal
mensen in de hedendaagse cultuur, de esthetische relatie religieus belang.’ (226)

Opheffing van de innerlijkheid
Elke cultuur brengt zijn modus van communicatie tussen het innerlijk en uiterlijk
leven voort, stelt Rieff. Zo brengt hij de begrippen therapie, moraal, cultuur en
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religie op één cultuursociologische noemer, namelijk die van het primaire
culturele proces. Vanuit deze optiek kan hij verhelderen hoe Lawrence probeerde
Freuds cultuurkritiek te radicaliseren. ‘Freud stelde de insluiting voor van de
religieuze emotie door een wetenschap van het irrationele. Lawrence daarentegen
stelde voor om die emotie te transformeren, in de richting van een doel dat
opmerkelijk veel leek op dat van Freud: de opheffing van de innerlijkheid.’ (193)
Bij Lawrence zien we volgens Rieff het meest radicale voorstel tot een
structurele oplossing voor neuroses: opheffing van de scheiding tussen het
innerlijke en het uiterlijke leven. Dat was Lawrence’s oplossing voor de
vervreemding van de moderne mens. Meta-psychologisch gezien stelt hij de
dichotomie ter discussie tussen het bewuste en het onbewuste die zo
fundamenteel is voor Freuds theorie. Vanuit dit perspectief gezien is het pleidooi
van Lawrence volgens Rieff verwant aan dat van Jung. In hun ‘pleidooien voor
het onbewuste’ probeerden beiden radicalere oplossingen te vinden voor de
permanente oorlog tussen het bewuste en het onbewuste dan Freuds ‘verstandig
management’. Jung pleitte voor een herstel van de symboliek van het onbewuste.
Net als in de analyse van het werk van Jung vat Rieff het pleidooi van Lawrence
op als een voorstel tot herstel van de dynamiek van religieuze vormen. Door die
dynamiek te herstellen, zou de moderne mens het contact herwinnen met zijn,
onbewuste, creatieve impuls waarvan de moderne cultuur hem zo diepgaand
vervreemd heeft. Rieffs oordeel daarover is echter dat Jung en Lawrence het
probleem scherp zagen, scherper dan Freud, maar dat hun oplossing geen
oplossing is, om twee redenen. Ten eerste is ze inconsistent, omdat ze beiden niet
goed analyseren wat culturele dynamiek is. Bij beiden ontbreekt aandacht voor
de sociale functie van symbolieken. Ten tweede zijn het ‘ficties’, producten van
de verbeeldingskracht van beide auteurs, die echter geen oog hebben voor de
manier waarop de modernisering van de cultuur voortschrijdt.

Volgens Rieff zijn deze parodieën echter wel van groot belang voor een
cultuurtheorie, omdat ze het ideaal van de Psychologische Mens weerspiegelen.
In de inleiding van deze paragraaf zagen we hoe Rieff het werk van Lawrence
beschouwt als religieuze, intieme poëzie die typisch is voor de twintigste eeuw.
Poëzie is de enig overgebleven literaire vorm waarin de moderne mens zijn
religieuze sentimenten uitdrukt en onderzoekt. In zijn religiositeit richt de
moderne mens zich op een nieuwe manier naar binnen: ‘Als het ideaaltype van de
Psychologische Mens hebben we daar de therapeuticus. Tegenwoordig worstelt
deze post-religieuze mens om zijn diepere en meer subjectieve processen te
verhelderen als neuroses, in plaats van als goden zoals zijn voorouders dat
deden.’ (200) Deze moderne religiositeit heeft een nieuwe ‘god-term’: de
instincten. In Lawrences filosofie snijdt de mens zichzelf van het leven en van
God af wanneer hij het creatieve contact met het irrationele verliest. In zijn
misvatting van Freuds rationalisme beschuldigt Lawrence Freud ervan dat hij
bijdraagt aan dat verlies. In zijn revisie van Freuds analytische attitude pleit
Lawrence voor een radicalere oplossing om neuroses tegen te gaan: het totaal
uitwendig maken van het emotionele leven door een vrijere expressie van de
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a Dit is een concrete invulling van de manier waarop Rieff culturele verandering definieerde in het
eerste deel van The Triumph: de altijd aanwezige ontheffingen in de culturele dynamiek worden
belangrijker ten opzichte van de beheersingsmechanismen. Op een gegeven moment kunnen de
ontheffingen dominant worden, waardoor ze feitelijk in nieuwe beheersingsmechanismen
veranderen.
b Ook dit is een vroege formulering van de idee van ‘Kulturkampf’, waarbij het dus feitelijk gaat
om de strijd tussen Weltanschauungen.

instinctieve impulsen. Dit pleidooi beschouwt Rieff zoals gezegd als een profetie
over ‘de volgende cultuur’: ‘Later zal de therapeuticus er waarschijnlijk in
geslaagd zijn om zijn emotionele leven met succes uitwendig te maken. De
psychologie zal dan niet langer een post-religieuze discipline zijn. Ze zal
waarschijnlijk juist eerder de taal van de culturele beheersingsmechanismen
[controls] verschaffen waarmee de nieuwe mens zijn sociale relaties en zijn zelf-
beelden zal organiseren.’ (200)a Hier presenteert Rieff de theorie van Lawrence
als de meest radicale tegenpool van de premoderne culturele dynamiek, als een
profetie van de opheffing van de innerlijkheid.

Rieff wijst in dit verband op nog een fundamenteel verschil tussen de
cultuurkritiek van Freud en die van Lawrence. Volgens Rieff bevatte Freuds
analytische attitude tenminste nog op negatieve wijze een erkenning van het
belang van de klassieke commitment-therapie: ‘Die rationalisten die, met Freud,
terugkeerden naar het therapeutische onderzoek van het geëngageerde geweten
dat hun vaders bijeen hield, erkenden daarmee tenminste dat hun eigen
wetenschappelijke instrumenten zijn afgeleid van commitment-therapieën.’ (200)
Ze erkenden met andere woorden dat de psychoanalyse en het onderzoek naar
moderne religiositeit op een complexe manier met elkaar verbonden zijn, omdat
ze beiden voortkomen uit het moderniseringsproces van de cultuur. Het probleem
van de secularisatie kan dus door de psychoanalyse niet van een ‘veilige,
objectieve afstand’ bestudeerd worden, maar is verbonden met haar eigen
ontstaansgeschiedenis. Dit probleem wordt toegedekt wanneer men het eigen
psychoanalytische vertoog tegenover dat van de religie stelt en meent zo de
religie kritisch te kunnen onderzoeken. Dat is volgens Rieff wat er bij Lawrence
gebeurde. Hij is het grote voorbeeld van de grote Freud-epigonen die als
rationalisten geobsedeerd zijn ‘door het onderzoeken van het afval van de
zieltogende en verdorven religiositeiten.’ (200) Feitelijk zijn ze daarmee
betrokken in de strijd tegen een bepaalde modus van innerlijkheid, namelijk die
van de oude religiositeit, met behulp van een andere modus van innerlijkheid, te
weten die van de analytische attitude, stelt Rieff.b

De zelfopheffende tendens in de psychoanalyse 
De conclusie van Rieffs analyse van het werk van Lawrence is dat diens poging
om Freuds cultuurkritiek te radicaliseren mislukt is. De grote betekenis van
Lawrence voor een cultuurtheorie is echter dat hij een bepaalde tendens in Freuds
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cultuurkritiek zo heeft uitvergroot dat ze, mits ‘juist’ geïnterpreteerd, voor ons
beter zichtbaar is geworden.

‘D. H. Lawrence ontwikkelde een taal van gewijde sex, net als Reich. Freud
was daarom een grotere revolutionair; in zijn leer is niets heilig, en zeker sex
niet.’ (77) Rieff doelt hiermee op de essentie van de moderniteit: de poging om
het denken over en de ervaring van sacrale orde geheel af te breken. In
Lawrences werk is dat in zijn meest geconcentreerde vorm aan de orde in de
esthetische theorie over de relatie van het zelf met ‘de Ander’. Lawrences werk
lijkt therapeutische implicaties te hebben die transformatieve ervaring beogen en
qua theoretische aard conformatief zijn. Volgens Rieff is echter het tegendeel het
geval. Ik resumeer de analyses die tot nu toe in deze paragraaf beschreven zijn.
Volgens Lawrence, stelt Rieff, moet de culturele vervreemding die het gevolg is
van de modernisering van de cultuur, overwonnen worden door een nieuw soort
esthetische ervaring, met een sacraal karakter, die het individu in contact brengt
met ‘het Andere/de Ander’ waarvan de moderne cultuur hem vervreemd had.
Anders gezegd, Lawrence lijkt op een nieuwe manier hetzelfde na te streven als
wat in de premoderne cultuur in commitment-therapie werd nagestreefd door
identificatie met een soteriologisch karakter-ideaal. Volgens Rieffs is dat echter
schijn. Hij beoogt om met zijn analyse aan te geven dat dat therapeutische proces
bij Lawrence fundamenteel anders wordt geconceptualiseerd dan in de
premoderne Westerse cultuur waarin volgens hem de agape dominant was. In
zijn meest symptomatische vorm blijkt dat uit Lawrences esthetica (als modus
van communicatie tussen het innerlijke en het uiterlijke leven van de mens) die
wezenlijk ‘therapeutisch’ is, in de moderne zin: in haar werking en doelen komt
ze volledig overeen met analytische therapie. In zijn erotische fictie beoogt
Lawrence hetzelfde doel als Reich, namelijk het bevrijden van de instincten van
de mens van de inperkingen die het gevolg zijn van de fundamentele
vervreemding van de mens van zijn eigen ‘goddelijke’, innerlijke deel. 

De mens moest dus niet alleen worden bevrijd van de vervreemdende werking
van de gemechaniseerde en rationele moderne cultuur die wordt gedomineerd
door de Logos, maar ook van de vervreemdende werking van de cultuur zelf. Dat
was Lawrences visioen van een radicale culturele vernieuwing, van een
‘volgende cultuur’ die de opvolger is van een moderne cultuur die ten gronde
gaat aan het ingebouwde gebrek aan contact met haar eigen religieuze kern.
Echter, vanuit Rieffs cultuursociologische optiek zoals die in The Triumph is
ontwikkeld, kan een filosofie die niet primair gericht is op (vernieuwing van) de
controlerende/beheersende functies in een cultuur niet bijdragen aan vernieuwing
van de cultuur. Net als bij zijn evaluaties van het werk van Jung en Reich vindt
Rieff dat het werk van Lawrence belangrijke correcties bevat op Freuds theorie
die eenzijdig was doordat Freud zo fel areligieus was. Cultuurtheoretisch gezien
gaan de theorieën van Jung, Reich en Lawrence echter mank aan doorgedreven
profetische aspiraties. Daardoor zijn ze blind voor waar het bij de werking van
echte autoriteit in de cultuur om gaat, namelijk de innige verwevenheid van
natuur en cultuur. Hun cultuurtheorieën zijn volgens Rieff gebaseerd op een te
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a Rieff lost deze spanning niet op omdat ze theoretisch gezien zo rijk is. Er is volgens hem met het
oog op de ontwikkeling van een cultuurtheorie nog veel winst te behalen met dit soort
‘dialectische analyses’ van psychoanalytische cultuurfilosofie.

eenzijdige theorie over de erotische vermogens van de mens (natuur) die de
functie van autoriteit (cultuur) onzichtbaar maakt of grondig vertekent. Het werk
van deze drie Freud-epigonen blijft zo in The Triumph in een niet opgeloste
spanning staan tot het werk van Freud die vanuit cultuurtheoretisch oogpunt
uiteindelijk toch het meest radicaal c.q. revolutionair blijkt te zijn.a Bij Freud is
niets heilig en er is geen uiteindelijke verlossing die de vervreemding van de
mens (c.q. de verdringing) zal opheffen.

Zo beschouwd maakt de analyse van Lawrences werk een cirkel rond in Rieffs
betoog in dit boek. In zijn poging tot radicalisering van Freuds analytische
attitude komt Lawrence namelijk toch weer uit bij de psychoanalyse. Bij
Lawrence wordt volgens Rieff een merkwaardige tendens in de psychoanalyse
zichtbaar, die hij ‘de logica van opheffing [abolition]’ noemt. Dat omschrijft hij
als volgt: het doel van een psychoanalyse is in zijn uiterste consequenties te
vergelijken met het doel van de premoderne geloofssystemen met hun therapieën:
de verzoening van het individu met zichzelf en ‘de Ander’. Wanneer de
psychoanalyse erin zou slagen de culturele dynamiek tot in zijn kern te
veranderen, zou ze daarmee zichzelf overbodig maken. Die nieuwe manier om
datzelfde doel te bereiken is volgens Rieff een vooruitspiegeling van ‘de
volgende cultuur’: ‘Omdat psychoanalyse een seculier paradigma van religieuze
zelfkennis is, is ze gericht op het opheffen van zichzelf. De logica van opheffing
zit in de psychoanalytische inspanning zelf, en in de volgende cultuur.’ (200)

5.6  De therapeuticus triomfeert 

In The Triumph analyseert Rieff debatten uit de psychoanalytische beweging op
punten die relevant zijn voor de ontwikkeling van zijn cultuursociologische
theorie. Hij vat die debatten op als prototypisch voor debatten in het
meeromvattende gebied van de sociale wetenschappen, de menswetenschappen
en de theologie. Kernpunt van Rieffs onderzoek is de wijze waarop de sociale
wetenschappen en de menswetenschappen de complexiteit van de interactie
tussen het individu en de sociale en culturele orde reduceren. Dat blijkt volgens
hem het duidelijkst op het symbolische niveau van het therapeutische systeem
van de cultuur. In de premoderne Westerse cultuur functioneerde commitment-
therapieën waarin onderlinge afstemming van het individu en de sociale orde
plaatsvond. Deze afstemming vond plaats in symbolische processen in de cultus
van de cultuur. Modernisering verwijst volgens Rieff naar ingrijpende
veranderingen in dit deel van de cultuur. In de moderne Westerse cultuur worden
commitment-therapieën afgebroken en vervangen door analytische therapieën.
Dat gaat gepaard met symbolische verarming, zowel in het primaire als in het
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a Zie p. 76, vervolg voetnoot c en p. 111, voetnoot b.

secundaire culturele proces. Deze symbolische verarming maakt symbolische
integratie steeds moeilijker of zelfs onmogelijk. Het resultaat daarvan is in dit
hoofdstuk benoemd met de term ‘culturele vervreemding’, met alle sociale en
psychologische gevolgen van dien. Freuds analytische attitude is een
representatieve indicator van dit proces en de grote verbreiding van die attitude
heeft dit proces in de Westerse cultuur in een volgende fase gebracht.

Jung, Reich en Lawrence probeerden nieuwe therapieën te ontwikkelen om de
psychopathologische symptomen van ‘culturele vervreemding’ tegen te gaan.
Rieff toont aan dat hun therapieën niet effectief kunnen zijn wanneer ze gemeten
worden naar de maatstaven van de premoderne culturele dynamiek. Mogelijk zijn
ze dat wel in de culturele orde van ‘de volgende cultuur’, stelt Rieff, die
aanbreekt wanneer de huidige overgangsfase ten einde is. Hij slaat dan echter de
ironische toon aan die door sommige van zijn critici niet begrepen of verkeerd
geïnterpreteerd wordt.a Ik vat de cultuursociologische hoofdlijn in The Triumph
samen:

1] In de premoderne cultuur werd in het primaire culturele proces een
soteriologisch karakter-ideaal geïnternaliseerd. Het secundaire culturele proces
ondersteunde het primaire culturele proces. Vanuit deze culturele orde drongen
sturende principes de sociale orde binnen. Dit culturele proces was identiek met
therapie. Die therapie was een innerlijk dialectisch proces. Primair werden de
beheersingsmechanismen aangeleerd zoals die waren voorgespiegeld in het
karakter-ideaal. Dat ideaal was ‘positief ascetisch’: het individu maakte zich op
een symbolische manier ‘positieve ontzeggingen’ eigen. In de symboliek was dat
onderdeel van een ontwerp van verlossing. Verlossing was het ideaalbeeld van zo
groot mogelijk psychische en sociale integratie. Het culturele type dat dit
belichaamt is de asceticus. Secundair was de geregelde en tijdelijke vrijstelling
van de druk van dit beheersende proces (die Rieff ook therapeutisch noemt). Het
bijbehorende culturele type is de extaticus. 

Culturele elites speelden in de premoderne cultuur een belangrijke rol bij het
‘traderen’ van de culturele symboliek. Culturele verandering ontstaat wanneer het
systeem van beheersingsmechanismen en ontheffingen zo grondig ontregeld is,
dat er een nieuwe ordening van beheersingsmechanismen en ontheffingen
ontworpen moet worden. 

2] De overgang van de premoderne naar de vroeg-moderne cultuur is zo’n
proces van herordening van de culturele dynamiek. Het belang van de
ontheffingen neemt toe ten koste van de beheersingsmechanismen en worden
zelfs cultureel dominant. De culturele dynamiek werkt echter nog wél zodanig
dat die ontheffingen zelf weer de functie van beheersingsmechanismen krijgen.
Er ontstaat een nieuw ‘geloof’. Dat ‘geloof’ is echter van een fundamenteel
nieuw karakter ten opzichte van zijn voorganger. Er wordt namelijk geen volledig
nieuwe culturele symboliek ontwikkeld: de economische mens verheft het
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premoderne culturele type van de asceticus in een ‘geparodieerde vorm’ tot
karakter-ideaal. Hard werken in de alledaagse wereld wordt de weg naar
‘verlossing’. Het handelen verwijst daarbij niet meer naar een symbolische orde,
heeft geen symbolische betekenis meer. Het karakter-ideaal neemt zo de functie
van het premoderne type de extaticus over: de asceticus stelt systematisch de
vrijstelling [release] centraal van het premoderne soteriologische karakter-ideaal. 

De cultuur van de Economische Mens is nog steeds ascetisch, want vanuit het
perspectief van het primaire culturele proces staan nog steeds de beheersings-
mechanismen centraal. Nog steeds wordt het individu geleerd zijn driftleven aan
te passen aan een beheersend karakter-ideaal. Er ontstaat zo een nieuwe vorm van
ontheffing van deze beheersingsmechanismen: moderne therapie. Therapie wordt
de vrijstelling van de druk van de ‘workaday world’. Dit alles staat in het licht
van ‘symbolische verarming’. De nieuwe ontheffing vervult zijn functie niet meer
in en ondergeschikt aan een positieve culturele symboliek, die het individu
verlost door hem symbolisch te integreren in een sociale orde. Ze wordt
ondersteund door een ‘negatieve symboliek’ (= zich grondig en systematisch
afzetten tegen cultureel positieve symboliek). In het secundaire culturele proces
wordt dit proces en zijn bijbehorende karakter-ideaal uitgedrukt in culturele
artefacten als de psychoanalyse en de moderne kunst die worden ontwikkeld door
wat Rieff noemt de ‘moderne therapeutische elite’.

Er is volgens Rieff echter steeds sprake van een fundamentele ambivalentie bij
cultuurcritici wier werk hij analyseert. Bij hen is naast de kritiek ook nog altijd
een besef aanwezig van het belang van een commitment-therapie voor de sociale
en culturele orde en worden dus de belangen van de cultuur onderkend. Toch
wordt uiteindelijk gekozen voor het individu c.q. voor diens instinctieve
verlangens en wordt de commitment-therapie van de bestaande cultuur gezien als
hoofdoorzaak van de neuroses van de moderne mens. De therapie voor die
neuroses moet ook op dat niveau aangrijpen, anders wordt slechts aan
symptoombestrijding gedaan. Doordat de moderne therapie op dat niveau
aangrijpt is het in principe een complex en langdurig proces. Rieff illustreert met
de psychoanalytische notie dat een psychoanalyse in principe ‘oneindig was’ en
slechts om pragmatische redenen korter duurde. Het omvormen van de culturele
dynamiek is een schier eindeloze taak. 

3] Toch is men volgens Rieff met het voortschrijden van de modernisering een
heel eind gevorderd, zoals zichtbaar is in zijn typering van de late moderniteit.
Het therapeutisch ideaal dat de psychoanalyse belichaamt, verbreidt zich steeds
verder en wordt zo onderdeel van het proces dat ze analyseert. De
voortschrijdende ‘culturele vervreemding’ is symptomatisch daarvoor. In de
psychoanalytische beweging ‘na Freud’ worden poging gedaan tot ontwikkelen
van een therapie tegen die vervreemding. De claim dat deze therapieën ‘voorbij
Freud’ gaan, blijkt te kloppen, maar niet in de zin zoals die bedoeld was. Er is
eerder sprake van een ontwikkeling van ‘ambivalentie’ (Freud) naar ‘post-
ambivalentie’ bij de post-freudianen. De culturele revolutie die zich volgens
Rieff al aankondigde in het werk van Freud is zich nu daadwerkelijk aan het
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voltrekken. Therapie als proces dat vrijstelt van de culturele beheersingsme-
chanismen, wordt helemaal uitgewerkt tot een cultureel systeem op zich. De post-
freudianen radicaliseren Freuds analytische attitude met pseudo-conformatieve
theorie. Therapie neemt in zijn moderne vorm de morele en culturele functies
geheel over van de religie. Doel van het therapeutisch proces is niet meer
adequaat sociaal functioneren (zoals in de premoderne commitment-therapie),
maar volledige zelfontplooiing. Cultuursociologisch geformuleerd luidt dat als
volgt: in het primaire culturele proces ontwikkelt zich het nieuwe karakter-ideaal
van de therapeuticus uit zijn prototype, de extaticus. Feitelijk is dat een ‘anti-
ideaal’, want Rieff laat zien dat het culturele ideaal er niet zozeer in bestaat om je
op positieve wijze te identificeren met mensen die een karakter-ideaal
belichamen, maar om je te identificeren met het negatieve ideaal van het vrij zijn
van elke beïnvloeding door traditionele autoriteit, eventueel belichaamd in
mensen die deze onafhankelijkheid vormgeven. Op het niveau van het primaire
culturele proces zijn de ‘vrijstellende functies’ dominant zijn geworden. Gedacht
vanuit de oude culturele dynamiek, zou de cultuur nieuwe ontheffingen moeten
ontwikkelen. De oude culturele dynamiek is nu echter tot in zijn kern veranderd,
het is dus onduidelijk of dat gaat lukken. Pogingen om nieuwe commitment-
therapieën te ontwikkelen zoals die van Jung en Reich laten volgens Rieff zien
hoe ver de afbraak van de culturele dynamiek is. Volgens Rieff zijn hun
theorieën significante voorbeelden van hoezeer de moderne sociale theorie is
‘vertherapeutiseerd’. De rol van sociale structuren wordt óf onzichtbaar gemaakt
(zoals bij Jung) óf ze komt volledig in dienst te staan van het bereiken van
zelfontplooiing van het individu (zoals bij Reich). Rieff lijkt te impliceren dat
Lawrence mogelijk gelijk krijgt met zijn profetie over de opheffing van de
scheiding tussen het innerlijke, psychische leven en het uiterlijke, sociale leven.
Dat zou de oude culturele dynamiek, met bijbehorend symboolsysteem met zijn
ascetische mechanismen van ‘deprivation’ (ofte wel sublimatie) volledig
overbodig maken.

In de laat-moderne cultuur is niet duidelijk wie de culturele elite is. Vanuit de
oude culturele dynamiek gezien is de therapeutische elite dat niet. De jeugd kan
dat wel zijn, maar slechts in beperkte mate. In een voetnoot schrijft Rieff: ‘In het
licht van deze ontwikkeling kan het waarschijnlijk lijken dat ‘de jeugd’ een
opkomende culturele elite is, want de spanningen tussen de generaties worden
groter naarmate de industrialisatie en de daarmee samenhangende dingen die we
al ondervonden hebben, voortschrijdt. Echter, de hedendaagse jeugd kan, als
product van de analytische attitude, wél het culturele systeem aanvallen, maar
zelden het sociale systeem. Daarmee sluit ze zichzelf uit van de betrokkenheid bij
het creëren van nieuwe (of oude) commitment-systemen’. (249)


