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INLEIDING

"Ich kenne meine unkonventionelle Art zu denken und verstehe, daß sie den
Anschein erweckt, ich sei kein Christ. Und doch halte ich mich für ein Christ,
denn mein Denken wurzelt ganz in christlichen Auffassungen. " '

Elk boek heeft een eigen verhaal, een geschiedenis met namen en data als mijlpalen. De
geschiedenis van dit boek bestrijkt meer dan twintig jaar en begint in 1976 wanneer ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn geboorte een rondreizende tentoonstelling over Jung en
de Jung Codex Leuven heeft aangedaan. Reeds eerder is in de colleges godsdienstpsychologie van
prof.dr. A.VERGOTE mijn interesse gewekt voor de complexe figuur en het werk van C.G.JUNG.
Deze arts-psychiater heeft zich op de meest diverse terreinen bewogen en de gegevens van meerdere wetenschappen op een originele manier met elkaar verbonden. De individuele mens krijgt
daarbij de volle aandacht en vormt het begin- en eindpunt van zijn denken. In Leuven is mijn studie
in de godsdienstwetenschappen afgerond met een licentiaatsthesis over Het individuatieproces in
het literaire werk van H.Hesse 11976), waarin onder toezicht van dr. E.VORLAT met behulp van
C.G.JUNGs begrippenapparaat de psychologische en pedagogische betekenis van de romanwerken
van H.HESSE is weergegeven. Aan het einde van de pastoraaltheologische opleiding aan de toenmalige Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen is met mijn doctoraalscriptie de draad
van deze vroegere interesse voor C.G.JUNG opnieuw opgenomen en, ditmaal onder begeleiding
van de pastoraaltheoloog dr.dr.habil. A.M.J.M.H.VAN DE SPIJKER, de psychologe dr.
A.M.H.HOENKAMP en de filosoof dr. F.P.JESPERS, gezocht naar de mogelijkheden van deze leer
voor de poimenische inzet van de pastor: Individuatie. Een poimenisch onderzoek naar de plaats en
de rol van het proces van zelfverwerkelijking in het pastoraat (1983). In een verdere studie van het
werk van C.G.JUNG is mij echter opgevallen hoe het algemeen erkende begrip van de individuatie
een christologische dimensie vertoont die bijna nergens in de literatuur over C.G.JUNG naar voor
komt. Enkel G.WEHR heeft hier enigszins oog voor: 'Auch wenn von C.G.Jung gar keine besonderen Äußerungen zum religiösen Leben im allgemeinen, zur christlichen Gotteserfahrung im besonderen vorlägen, wäre mit einer latenten Christustendenz zu rechnen. '2 Men zou zelfs in dat opzicht
van een vergessene Wahrheit kunnen spreken. Daar er over de Christusbenadering bij C.G.JUNG
nog altijd geen monografie bestaat, is een dergelijke studie wenselijk en zelfs dringend noodzakelijk. Daarom is de vraag naar de Christusthematiek en -benadering bij C.G.JUNG het onderwerp van
deze dissertatie. De dogmatische theoloog prof.dr. A.J.M.VAN DEN HOOGEN en de pastoraaltheoloog dr.dr.hab. A.M.J.M.H.VAN DE SPIJKER zijn respectievelijk voor de theologische en de psychologische aspecten van deze studie bereid gevonden als promotor en copromotor op te treden.
Zo vormt dit boek als het ware het derde deel van een trilogie over C.G.JUNGs individuatieleer:
Christus en de individuatie. C.G.JUNGs benadering van het christelijk verlossingsmysterie (1997).
Deze theologische studie kan op twee manieren haar nut bewijzen. Vooreerst toont zij
aan dat het individuatieproces niet ten volle te begrijpen is zonder oog te hebben voor de soteriologische Christusthematiek. Daarmee levert zij een unieke en volledigere kijk op de persoon en het
werk van C.G.JUNG. Vervolgens geeft zij C.G.JUNGs bijdrage aan een praktische soteriologie
weer, waar het gaat om de aandacht voor de psyche van de mens als de verlossingsplaats bij
uitstek. Dat in de werken van C.G.JUNG eerder sprake is van een psychologische benadering van
het christelijk verlossingsmysterie dan van een uitgewerkte christologie, heeft te maken met
C.G.JUNGs wetenschapsbenadering. Daarin fungeert de Christusthematiek als verduidelijkende illustratie bij zijn analyse van concrete gevalstudies of wordt hij associatief aangevoerd ter onder-

C.G.JUNG, Brief vom S.XII. 1959 <m H.Bumett, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. Ш, p. 275.
G.WEHR, Stichwort: Damaskus-Erlebnis. Der Weg zu Christus nach C.G.Jung, p. 52. Hoewel dit boekje waardevolle
suggesties doet om deze latenten Christustendenz op te sporen, onderneemt de auteur niet echt een systematisch onderzoek
naar deze thematiek. Ook in andere werken komt dit onderwerp weliswaar ter sprake, zoals bv. in G.WEHR, C. G.Jung und
das Christentum, maar blijft een exhaustieve en overzichtelijke studie uit.
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steuning van zijn wetenschappelijke theorie. De theologische betekenis van wat C.G.JUNG over de
Christusthematiek zegt, is maar duidelijk als dit ten eerste biografisch en bibliografisch gesitueerd
wordt, ten tweede vanuit zijn eigen teksten geëxpliciteerd en tenslotte op zijn theologische relevantie bevraagd. Daarom bestaat dit werk ook uit drie delen, die in het geheel ieder hun eigen
functie hebben.
Het eerste deel van dit boek. Biografische en bibliografische achtergrond van
C.G.JUNGs Christusbenadering (dl. I, hfdst. 1-2), maakt deze thematiek vanuit het leven en de
werken van C.G.JUNG inzichtelijk. Bij een wetenschapper zoals C.G.JUNG bestaat immers een
nauwe band tussen leer en leven. Zijn werk kent een duidelijke Sitz im Leben en de Christusbenadering is een weerspiegeling van zijn persoonlijke Werdegang. De dynamiek die zowel in zijn leven
als in zijn denken bestaat, verantwoordt de periodische indeling van deze twee hoofdstukken. De
indeling in tien levensfasen maakt een overzichtelijke en verantwoorde ordening mogelijk in de
veelheid en verscheidenheid van teksten. Van elke tekst moet duidelijk zijn wanneer deze is ontstaan, in welke edities hij is verschenen en in welk verband herwerkt, aangepast en mogelijk uitgebreid. Zo wordt zichtbaar welke plaats de Christusthematiek in het geheel van zijn oeuvre inneemt
en welke verschuivingen zich daarin inhoudelijk voordoen. Het eerste deel biedt bovendien een zo
breed mogelijk geïnteresseerde lezersgroep de nodige achtergrondinformatie voor een voldoende
begrip van het tweede deel.
Het tweede deel behandelt de Psychologische Christusbenadering in het werk van
C.G.JUNG volgens de periodische indeling en vertrekkend bij de eerste schriftelijke bronnen, in
acht hoofdstukken (dl. II, hfdst. 1-8). Aan de hand van een close reading van de centrale teksten
die diachroon worden gepresenteerd, geanalyseerd en gesynthetiseerd, geven wij stapsgewijs de
wisselwerking tussen de algemene theorievorming en de ontwikkeling van de Christusbenadering
weer. Wij maken er kennis met de manier waarop de naam, het wezen en de werking van Christus
doorheen het werk van C.G.JUNG in al zijn complexiteit en aspecten ter sprake komen en dit tegen
een voortdurend veranderende achtergrond. In de geest van C.G.JUNG brengt dit deel alle informatie bijeen die zijn Christusbenadering verduidelijkt en volgt het zijn lange zoektocht naar de betekenis van Christus in het individuatieproces op de voet. Het laatste hoofdstuk van dit tweede deel
stelt in een Diachronisch en systematisch overzicht van C.G.JUNGs Christusbenadering de synthese voor van het jungiaanse gedachtegoed en plaatst deze tevens in een systematisch-theologisch
perspectief (dl. II, hfdst. 9). Het vormt een geschikte overgang naar het derde, theologische deel.
Het derde deel, Theologische betekenis van C.G.JUNGs Christusbenadering, beantwoordt expliciet de vraag naar de betekenis van C.G.JUNGs Christusbenadering voor de theologie
in het algemeen en de praktische soteriologie in het bijzonder. Dat gebeurt in drie hoofdstukken: de
Theologische voorgeschiedenis van C.G.JUNGs Christusbenadering (dl. Ill, hfdst. 1), de Systematische theologie van P. TILLICH als vergelijkingsbasis voor een reflectie op de theologische betekenis
van C.G.JUNGs Christusbenadering (dl. Ill, hfdst. 21 en tenslotte C.G.JUNGs Christusbenadering
vergeleken met de systematische theologie van P. TILLICH (dl. Ill, hfdst. 3). Voor deze theologische
invalshoek is gekozen meer dan voor een psychologische, c.q. godsdienstpsychologische. Een misschien meer voor de hand liggende confrontatie met andere psychologen zou op zich een aparte
studie vragen. De interdisciplinaire confrontatie met de theologie is echter een zeer bewuste optie
die de mogelijkheden van C.G.JUNGs Christusbenadering meer tot hun recht laat komen dan een
psychologische. Vooraleer de theologische kernvraag aan de orde komt, blikken wij in een eerste
hoofdstuk terug op C.G.JUNGs theologische voorgeschiedenis en tonen wij aan wie en in hoeverre
hij de theologische en antropologische inzichten voor zijn Christusbenadering ontleend heeft, te beginnen met M.LUTHER en eindigend met F.NIETZSCHE (dl. Ill, hfdst. 1). Bedoeling daarvan is
primair een blik te gunnen op C.G.JUNGs theologische en theologiehistorische achtergrond. Het
tweede hoofdstuk stelt de theoloog P.TILLICH voor als tijdgenoot en zielsverwant van C.G.JUNG.
In leven en werk van P.TILLICH vallen ondanks de verschillende invalshoek en persoonlijke accenten heel wat overeenkomsten op in christologische vragen, theologische en psychologische vooronderstellingen en in de interdisciplinaire aanpak. Het voordeel van P.TILLICHs theologische systeem is dat het een consistente systematische opbouw kent, met theologische begrippen werkt die
met de psychologische van C.G.JUNG zeer vergelijkbaar zijn, en bovendien blijk geeft van een per-

vi

soonlijke kennismaking met de psychoanalytische taal en inhoud (dl. Ill, hfdst. 2). Het derde hoofdstuk neemt de verworvenheid van C.G.JUNGs Christusbenadering uit het tweede deel op en thematiseert deze vanuit de confrontatie met P.TILLICH tot concrete aandachtspunten en suggesties
voor de christologie en praktische soteriologie (dl. Ill, hfdst. 3). Deze worden geformuleerd rond
theologische begrippen waar C.G.JUNG zelf graag mee werkt.
Omdat dit een vrij omvangrijke studie opgeleverd heeft, kan volgende gebruiksaanwijzing de lezing vergemakkelijken. Wie de hele en gedetailleerde wordings- en vergelijkingscyclus
stapsgewijs wil volgen, krijgt aan het einde van iedere paragraaf de conclusies en aan het eind van
elk hoofdstuk de slotbeschouwingen. Voor een snelle oriëntatie op het psychologische en theologische sluitstuk kan men zich beperken tot dl. II, hfdst. 9 en dl. Ill, hfdst. 3. Als leeshulp volgt aan
het slot van deze dissertatie nog een lijst van bijbelverwijzingen, een personenregister en een uitgebreid, op het onderwerp toegespitst symbolen-, namen- en begrippenregister.
Een onderzoeks- en studiegeschiedenis maakt men niet alleen. Het is ook een verhaal
van samenwerking en vriendschap en stemt daarom niet alleen tot persoonlijke voldoening maar
ook tot dankbaarheid. Vooreerst past het hier de beide promotoren ieder voor hun eigen inbreng te
danken: prof.dr. A.J.M.VAN DEN HOOGEN en dr.dr.hab. A.M.J.M.H.VAN DE SPIJKER, die dit onderzoek tot op het eind van dichtbij hebben gevolgd en begeleid, waardoor het een ontmoetingsplaats is geworden van verschillende aandachtsvelden. Dat dit werk in deze vorm verdedigd kan
worden, is echter mede te danken aan mevr. O.L.M.A.KOOKEN die de tekst gecorrigeerd en taalkundig op punt heeft gesteld. Voorts dank ik graag de heer J.PALMANS voor zijn bereidwillige hulp
op het gebied van de tekstverwerking en -opmaak, mevr. M.BROENS voor de bewerking van de
Engelstalige samenvatting en verder de personeelsdienst van de bibliotheek van het Universitair
Centrum voor Theologie en Pastoraat te Heerlen en de mensen van de uitgeverij Lemniscaat in
Rotterdam voor de ondersteuning bij het literatuuronderzoek.
Tenslotte moet het geheel van deze studie gezien worden tegen de achtergrond van
C.G.JUNGs waarschuwing dat 'man psychologisch nur jenes verstehen kann, was man selber erfahren hat".3 Zijn raad geldt uiteraard nog meer voor een studie op het terrein van de praktische
soteriologie, waar het persoonlijk heil van de mens zin en doel is. Het is daarom onze wens dat zij
mensen mag bereiken die het verlangen kennen om Christus in hun leven niet alleen een dode
letter of vrome herinnering te laten zijn, maar ook tot een ervaarbare realiteit te maken.

'

C.G.JUNG, Zur Psychologic der Trickslerfigur, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 9/1, p. 289.
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DEEL I. BIOGRAFISCHE EN BIBLIOGRAFISCHE ACHTERGROND
VAN C.GJUNGS CHRISTUSBENADERING

In het voorwoord van E.NEUMANNS (1905-1960) Ursprungsgeschichte des Bewußtseins (1949), verkondigt С G JUNG in zijn algemeenheid de directe samenhang tussen leer en le
ven "Die Errichtung eines geordneten Systems kann nie von einer Gesamthypothese absehen,
welche sich ihrerseits auf das Temperament und die subjektiven Voraussetzungen des Autors, ne
ben den objektiven Grundlagen, stutzt. Gerade in der Psychologie ist dieser Faktor von größtem
Belang. Die 'persönliche Gleichung' bedingt die Art des Sehens. "* Deze hypothese neemt
C.G.JUNG zodanig ter harte dat hij zijn eigen leven is gaan opvatten als een toepassing van zijn
leer, als 'die Geschichte einer Selbstverwirklichung des Unbewußten " Б Men kan zich misschien
de vraag stellen of deze grote verwevenheid geen afbreuk doet aan de wetenschappelijkheid van
het werk, zeker als blijkt dat de psychobiografie niet altijd getuigt van een evenwichtige persoon
lijkheidsstructuur, maar voor de levensechtheid van zijn leer is dat zeker een winstpunt * Zelf pleit
С G JUNG daar onomwonden voor: 'Die Begnffe unserer Komplexen Psychologie sind in allen
wesentlichen Belangen nicht intellektuelle Formulierungen, die man zwar schon beschreiben kann,
die aber für den, der sie nicht erlebt hat, tot und unanschaulich bleiben "7 Voor een belichting van
de biografische setting van С G JUNGs leer in het algemeen en van zijn Christusbenadering in het
bijzonder, vormen de Erinnerungen, Träume, Gedanken von CG Jung (1962), de autobiografische
notities aan het eind van zijn leven opgetekend door zijn secretaresse A JAFFÉ (1912-), een geschikte leidraad, al moeten WIJ daarbij wel rekening houden met de sterk persoonlijke inslag van
deze memoires Omdat het in dit werk niet altijd mogelijk is exact na te gaan waar С G JUNG wijst
op de ervaringscontext van zijn theorievorming en waar hij zijn belevingen met terugwerkende
kracht vanuit de theorie interpreteert, is enige controle in andere biografische bronnen wel aange
wezen * Al legt hij in deze getuigenis de persoonlijke belevingsdimensie en levensbeschouwelijke
achtergrond van zijn wetenschappelijke theorieën slechts gedeeltelijk bloot, dan is de plaats die
Christus in zijn persoonlijk leven heeft ingenomen, in dit boek wel zeer duidelijk Om de voedingsbodem van С G JUNGs denkbeelden rond Christus te achterhalen is immers meer nodig dan een

'

CG JUNG, Vorwort zu E NEUMANN, Ursprungsgeschichte des Bewußtsems, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd
18/11, ρ 557 Deze verwevenheid van leer en leven wordt trouwens in de meeste monografieën over С G JUNG geconclu
deerd L PONGRATZ, Hauptströmungen der Tiefenpsychologie, ρ 309, vat het treffend samen 'Persönlichkeit und Werk
sind bei Jung eng verschwistert " Volgens Η GOTTSCHALK, С G Jung, ρ 6, zijn de psychologische uitspraken en bevui
dingen 'bei kaum einem anderen Denker ( ) so sehr mit dem persönlichen Leben verweben wie bei ihm sind die Werke so
stark Spiegelbilder der eigenen seelischen und geistigen Entwicklung " G R HEYER, Komplexe Psychologie С G Jung, in
Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie, Bd III, ρ 325-326, stelt vast dat С G JUNGs leerstellingen 'mehr noch
als alle andere analytischen Systeme ' verbonden zijn met de persoon van hun schepper Daarom is het bij de aanvang van
dit werk juist met Τ EVERS, Mythos und Emanzipation Eme kritische Annäherung an С G Jung, ρ 83, te stellen "Jungs
Werk ist ohne einen Blick auf die persönliche Gleichung seines Autors nicht zu verstehen "

5

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 10

'

R KE1NT7F1,, С G Jung Retter der Religion', ρ 12, 17, beseft dat deze "scheinbar unlösbare Verquickung von Leben
und Denken" in het geval van С G JUNG gemakkelijk tot de conclusie kan leiden dat hij zelf psychisch ziek was en zijn
psychologie daarom ook ziekelijk te noemen is Desondanks geeft dezelfde auteur toe dat deze eenheid van leven en werk
niet belet dat С G JUNG geput heeft UK een geniale intuïtie Zijn argument 'Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gera
de ' So sagt es ein auf Augustinus zurückzuführendes portugiesisches Sprichwort Abgewandelt heifit aas Forscher fördern
manchmal die Wahrheit auch wenn sie den Irrtum aussprechen ' R KEIN 1 ¿EL vindt het anderzijds nodig de complexe
psychologic van С G JUNG op de mens С G JUNG toe te passen Dat werk is in grote lijnen reeds gedaan in het recente
boek van A STEVENS, On Jung, ρ 177, die het allemaal wat positiever formuleert, op een manier waarmee WIJ het hele
maal eens kunnen zijn 'Important discoveries are generally made by unusual people capable of pushing themselves to
extremes and of tolerating conditions which ordinary men and women could not endure " Dal wetenschappelijke hypothesen
ontstaan zijn ш het licht van persoonlijke ervaringen discrediteert deze nog niet, maar ze moeten dan wel nog door objectie
ve toetsing gevalideerd worden

'

С G JUNG, Zur Psychologie der Tncksterfigur, in С G JUNG, Gesammeüe Werke. Bd 9/Π. ρ 289 A STEVENS, On
Jung, ρ S, vindt dat de introspectieve natuur van С G JUNG niets afdoet aan het genie waarmee hij in staat is geweest 'lo
enter and illuminate that inacccssablc hmierland of the human spint where all meanings originate By turning inwards he
the individual man, was able to reveal the universal man lurking m the dark recesses of his own soul'

'

Zie A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 1-419 Η FABER, Cirkelen om een geheim, ρ
66, noemt dit bock 'een van de meest belangwekkende documents humains welke er m de laatste decennia verschenen
zijn' R KEINTZEL, С G Jung, Retter der Religion', ρ 34, maant ons bij de lectuur van du boek wel tot enige voor
zichtigheid aan "Nicht alles in diesem Buch ist ehrlich und richtig " Zie ook Ρ J STERN, С G Jung The Haunted Prophet,
ρ 16, η 2, die С G JUNG beschuldigt van extreem solipsismo en neiging tot mystificatie Ρ HOMANS, Jung m Contât,
ρ 29, noemt dit werk 'a vital document for such a study, but it is also an extremely ambiguous text and must be treated ac
cordingly'
1

exacte chronologie Daartoe is een psychobiografische situering van het gegeven zoals hij die zelf
θ
ondernomen heeft van uiterst groot belang Het is als een psychoanalytische opheldering van zijn
persoonlijk verleden om na te gaan hoe hij dit in zijn leer 'verwerkt' heeft Dit is de meest voor de
hand liggende procedure om een onderzoek naar zijn Christusbenadering aan te vatten

Hoofdstuk 1. Biografische achtergrond van CG.Jungs Christusbenadering
Juist omwille van het dynamische levensperspectief waann het denken van С G JUNG
een plaats moet krijgen, is een chronologische ordening van de biografische gegevens wenselijk
Dit chronologisch overzicht van het leven als setting voor zijn werk verloopt in negen perioden
Hoewel een strikte afbakening niet mogelijk is, hoort bij elke van die perioden toch een welbepaal
de thematiek, die vooral in die bepaalde periode sterk op de voorgrond treedt '° Achtereenvol
gens behandelen wij de vroege kinder- en schooljaren (1875-1887), de gymnasiumjaren (18871895), de universrteitsjaren (1895-1900), de medisch-psychiatnsche jaren (1900-1907), de klas
siek-psychoanalytische jaren (1907-1912), de persoonlijk-psychologische jaren (1912-1921), de
analytisch-psychologische jaren (1921-1935), de complex-psychologische jaren (1935-1945), de
metapsychologische jaren (1945-1955) en de transcendentaal-psychologische jaren (1955 1961)
Eerst moeten WIJ nagaan hoe С G JUNG die wederkerigheid tussen leven en werk in elk van de on
derscheiden perioden van zijn leven zelf verstaat Met 'leven' is met name het psychosociale leven,
maar ook zijn culturele achtergrond bedoeld, terwijl het werk eerder slaat op zijn wetenschappelijke
bedrijvigheid in het algemeen en niet op zijn afzonderlijke publicaties — die komen in de volgende
paragraaf uitgebreid aan bod en vermelden wij maar in zoverre hij ze zelf als mijlpaal in zijn leven
aanduidt Daarna stellen WIJ vast hoe en in welke mate hij zijn Chnstusbenadenng in zijn ontwikke
ling ter sprake brengt
1.1.

Vroege kinder- en schooljaren: periode van protestantse opvoeding (1875-1887)
"Damals hat mein geistiges Leben einen unbewußten Anfang genommen.·"

С G JUNGs kinderjaren — hij wordt op 26 juli 1875 geboren — spelen zich af in een do
mineesgezin in het door het calvinistische en zwingliaanse protestantisme gedomineerde Zwitser
land' 2 De vroegste herinneringen aan zijn moeder E JUNG-PREISWERK (1848-1923), dochter
van de befaamde hebraïst S PREISWERK (1799-1871), duiden aanvankelijk op een vertrouwvolle
band, en nog op hoge leeftijd getuigt С G JUNG 'Meine Mutter war eine sehr gute Mutter "13 ZÍJ
is het die hem leert bidden tot de Heer Jezus, opdat HIJ de kinderen tot zich zou nemen en hem bij-

°

Vgl G WEHR, Carl Gustav Jvng Leben Werk, Wirkung, ρ 377-378, die van mening is dal С G JUNGs herinneringen de
belangnjjcste stadia van zijn innerlijke weg belichten en daarvan de individuele achtergrond laten zien Volgens L PONGRATZ, Hauptströmungen der Tiefenpsychologie, ρ 303, tonen vooral de herinneringen aan zijn kindertijd een soort psychogram van waaruit inzicht verkregen kan worden in zijn toekomstig denken Vgl A STEVENS, On Jung, ρ 4-5, die aan
geeft dat de 'psychologie van С G JUNG' een dubbele betekenis heeft * since the analytical psychology devised by Jung in
all important respects grew out of his own psychology * Voor een contexlualisermg van С G JUNGs leer door zíjn leven,
zie meer in het bijzonder A STEVENS, On Jung, 1 R STAUDE, The adult development of С G Jung, Ρ HOMANS. Jung
in Context, ρ 21, die argumenteert 'that much of the sociological and psychological literature on the origins of psychoana
lysis and the psychoanalytic movement can profitably be extended to Jung s life and thought and mat these loots, so alien to
me secondary literature on Jung, reveal a more accurate picture of his life and work'

"

De data wijzen op de scharniermomenten waarop in het leven en al dan niet ook in de leer een bepaalde wending genomen
wordt Dit zijn betekenisvolle mijlpalen met een weerslag op de inhoud van het werk, maar du belet natuurlijk niet dat de
verschillende perioden elkaar thematisch enigszins overlappen

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Traume, Gedanken von С G Jung, ρ 21

"

Zie Η J HERWIG, Therapie der Menschheit Studien zur Psychoanalyse Freuds und Jungs, ρ 57 'Es war das Milieu eines
formalistischen, bzw auf Dogmank herabgesunkenen Protestanasmus calvinistischer Prägung

"

AJAFFÉ (Hrsg), Erinnerungen, Träume Gedanken von С G Jung, ρ 54 A STO RR, С G Jung, ρ 7, beschouwt
С G JUNG als één van de grote creatieve geesten un een gezin waarin de moeder de bepalende en meest dynamische figuur
a J TENZLER, Selbstfindung und Goaeserjahrung Die Persönlichkeit С G Jungs und ihr zentraler Niederschlag m semer
'Komplexen Psychologie', ρ 43, ziet ш de verhouding tot zijn moeder het menselijk-vitaJe fundament van С G JUNGs
psychologie, dát volgens hém tot op bet eind gekenmerkt blijft door zijn eigen chtonisch heidense signatuur J TENZLER
refereert daarvoor aan A JAFFÉ, Erinnerungen, Träume Gedanken von С G Jung, ρ 96-97 Met zijn extreme visie lijkt de
theoloog J TENZLER daarin de psychologen op eigen terrein te willen overtroeven en С G JUNGs leer helemaal te reduce
ren tot een psychologie van de kinderjaren
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brengt 'der hér Jesus war komfortabel, ein netter wohlwollender hêr' " Ongetwijfeld mediarmele
en paranormaal begaafd verbaast ZIJ de jongen soms met haar ongewone zienswijzen, hoewel dit
bij hem niet ongemeen positief en soms zelfs bedreigend overkomt Haar hele wezen getuigt van
een bijna heidense natuur die ZIJ achter een oppervlakkige aangepastheid verbergt. ZIJ is immers
zeer gesloten van aard en niet in staat met hem over haar innerlijk te communiceren. Haar lange
afwezigheid vanwege een zenuwinzinking brengt mee dat С G JUNG 'vrouwelijk' lange tijd ver
bindt met onbetrouwbaarheid In die vrouwelijk erotische sfeer krijgt hij een mythische angst
droom, waarin hij de onderaardse tegenhanger van Jezus ontmoet, een verborgen mysterieobject
onder de vorm van een graffallus, met een oog bovenop Hierover hoort hij zijn moeder zeggen
'Das ist der Menschenfresser', waarmee ze mogelijk bedoeld heeft dat het om een soort donkere
tegenhanger van Jezus gaat " C G JUNG ziet deze droom als het beginpunt van zijn geestelijk
leven zoals ook in het motto bij deze periode vermeld staat'·
Zijn vader, J Ρ JUNG (1842-1896), noemt С G JUNG 'ein guter und unkomplizierter
Mensch".11 HIJ IS een predikant met een degelijke theologische opleiding, die echter al gauw na
zijn aanstelling in een pastorale functie op een kleine plattelandsgemeente wegkwijnt 1S Dit moet
op zijn zoon diepe indruk gemaakt hebben, want in de Erinnerungen. Träume, Gedanken von
CG Jung (1962) noemt hij de theologie de oorzaak van de vervreemding van zijn vader Daarom
staat 'vader' bij С G JUNG voor onmacht, zoals 'moeder' op onbetrouwbaarheid duidt "Dies ist
das handicap, mit dem ich angetreten bin. " 8 De indruk van het karakter van zijn vader zal bij
С G JUNG, zeker in negatieve zin, nog dieper doorwerken dan de invloed van zijn moeder In
С G JUNGs herinnering blijft de vaderfiguur gekenmerkt door een goedheid die zich gewroken
heeft in een constant slecht humeur Het diepgewortelde wantrouwen tegen de vaderlijke wereld
slaat in de jonge С G JUNG bovendien over op de Jezusfiguur waarin deze al zijn geloof stelt 'Ich
fing an, dem 'hér Jesus' zu mistrauen -2° Het bijwonen van talrijke begrafenisplechtigheden geeft
de jongen de indruk dat Jezus er persoonlijk verantwoordelijk voor is dat mensen doodgaan en ter
aarde worden besteld HIJ associeert de naam 'Jezus' in zijn kinderjaren bovendien met die van de
jezuïeten, wat hem op grond van eigen ervaringen en uitlatingen van zijn vader een negatieve bijklank geeft De instinctieve afkeer breidt zich al gauw uit tot de ganse clerus en zelfs tot de kerkgebouwen. De dogmatische Christus wordt voor hem hierdoor symbool van het traditionele christendom en de gekruisigde Christusfiguur functioneert daarin enkel als een soort afschrikmiddel,
'indem er nächtlichen Spuk wegschreckte, aber selber unheimlich, weil gekreuzigt und ein blutiger
Leichnam".*1 Die negatieve associaties worden later alleen maar versterkt door de rechtstreekse
confrontatie met de geloofscrisis van zijn vader, die aan het einde van diens leven tussen vader en
zoon tot felle onderlinge discussies geleid heeft De zoon moet toezien hoe zijn vader de gevangene is van een kerkelijk dogmatisch geloof en het traditionele christelijke erfgoed slechts plichtmatig
doorgeeft. Wat hem vooral stoort, is dat zijn vader met in staat is tot een persoonlijke ervaring van
het numineus goddelijke, tot het 'Wunder der Gnade ' " Het afscheid van dit kerkelijke geloof
wordt gesymboliseerd in het kathedraalvisioen dat de jonge С G JUNG overvalt als hij voor de

14

A JAhf¿ (Hrsg ), Erinnerungen Träume. Gedanken von С G Jung, ρ 16

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume. Gedanken von С G Jung, ρ 19 Over deze fallusdroom zie ook Ρ J STERN,
С G Jung The Haunted Prophet, ρ 27 28 Vgl J TENZLER, Selbstfindung und Gotteserfahrung ρ 56, die hem opnieuw
beschrijft vanuit de sidling dat bet hier gaat om een bewijs van de chtomsch moederlijke aard van С GJUNGs persoonlijk
heid

M

L PONGRATZ, Hauptstromungen in der Tiejenspychologie, ρ ЭОЭ, knoopt daar volgende conclusie aan vast "Doppelge
sichtig wte das Büd der Mutter, ut fir Jung auch das Bild der Weit Herrlichkeit ohnegleichen hier Krankheit, Tod Un
glück dort Das fir die Analytische Psychologie grundlegende Denken in Gegensätzen das Erumnodromie-Pnnzip könnte
man in diesen Ennnerungsbtldem vorweggenommen sehen Jungs Persönlichkeit selbst war zwischen Gegensätze gespannt '

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 91

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen Träume Gedanken von С G Jung, ρ 91 Nochtans was de man een veelbelovend arabist
die aan de universiteit van Gottingen een doctoraatsstudie had verdedigd rond een commentaar van JEPHET BEN ALI HA
LEVI (12de eeuw) over het Hooglied Zie J RYCE-MENUHIN, Jung s Father Paul Achiles Jung, and the Song of Songs
an Introduction, in J RYCE-MENUHIN (ed ), Jung and the Monotheisms, ρ 255 269

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ IS

*

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 17

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 20

л

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume Gedanken von С G Jung, ρ 46 Vgl J Ρ DOURLEY, A Strategy for a Loss of
Falh, ρ 7, die meent dat de psychologische moeilijkheden waarin zijn vader terechtkwam door zijn godsdienstig leven een
grote rol hebben gespeeld in С G JUNGs latere godsdienstpsychologie

3

Munsterkerk van Bazel staat en God op zijn gouden troon ziet zitten, terwijl HIJ een reusachtig
uitwerpsel boven op het kerkdak laat komen dat de kerk doet instorten Dat is een sleutelervaring
die С G JUNG in zijn memoires meer theologisch dan psychologisch uitlegt.23 HIJ voelt zich door
deze ervaring ongehoorzaam ten opzichte van zijn ouders, maar kan met anders dan gehoorzamen
aan de innerlijke drang en een alternatieve verlossingsweg bewandelen, die hem door deze donkere
God is ingegeven: 'Ich spürte eine ungeheure Erleichterung und eine unbeschreibliche Erlösung. * "
In de Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) is de beginnende bewustwording gekoppeld aan de ontdekking van een dubbele persoonlijkheid. Deze vormt een soort
afspiegeling van zijn ouders en hun onverenigbare natuur. Die gespletenheid manifesteert zich
onder andere in visionaire dromen en persoonlijke ntuelen. Nr.1 en nr 2 zijn С G.JUNGs persoonlij
ke aanduidingen voor zijn relatie met de sociale buitenwereld en de psychische binnenwereld Over
de prioriteit is hij duidelijk 'Ich suchte daher die Ungestörtheit und das Alleinsein des anderen, des
Nr.2. (...) In meinem Leben hat Nr.2 die Hauptrolle gespielt. "№ De eenzaamheid die dit mee
brengt, drukt zwaar op hem, maar de lectuur van de bijbel sterkt hem daarin "Mit einer gewissen
Genugtuung las ich im Evangelium vom Pharisäer und Zöllner und fand, daß gerade die Verworfenen die Auserwählten seien."1* Deze eenzaamheid en gespletenheid bezweert de jonge
С G JUNG met primitieve ntuele handelingen die hij voltrekt met behulp van vuur en een zwarte
steen en die hij samen met een klein figuurtje, dat herinnert aan de jezuTetengestalte, voor de bui
tenwereld verborgen houdt Tegelijk leeft hij in een eigen fantasiewereld en een bijna heidense ver
bondenheid met de natuur
Aan die innerlijke belevingen schrijft С G JUNG het ook toe dat zijn belangstelling ver
schuift van "die mir sentimental klingenden und im übrigen unverständlichen und uninteressanten
Ausführungen über den 'her Jesus" naar een God die niet zo sterk belast is door kerkelijke theologische antropomorfismen " Deze God incorporeert eveneens een meer duistere kant en is meer
ervaarbaar als een mystenum tremendum sed fascinosum, een ware God en 'kern Mensch mit
schwarzem Rock und кет 'her Jesus', der auf den Bildern mit bunten Kleidern behängt war, und
mit dem die Leute so familiär taten'.2* Met die godsbeleving, die dichter bij een gnostische voorstelling aanleunt waarmee hij zich later verwant zal voelen, verbindt С G JUNG zijn levensgeheim
omdat hij van Hem een directe ervaring meent te hebben en Hem niet enkel kent van horen zeggen
zoals de Jezusfiguur Deze God toont zich juist bovenmenselijk en paradoxaal "gütig und furchtbar,
beides, und darum eine große Gefahr".2* Die ervaring versterkt ook zijn vervreemding van een
kerk, die er zich volgens hem aan bezondigd heeft dit godsgeheim zomaar aan de openbaarheid
pnjs te geven en te profamseren Deze kerk preekt volgens hem slechts een halfslachtige 'lieve
God' en het Avondmaal beschouwt hij alleen maar als de afgezwakte herdenkingsplechtigheid van
een reeds lang overleden Jezusfiguur. De officiële religieuze inwijding ervaart hij als een mislukking

s

De diagnose van R KEINTZEL, С G Jung. Rener der Religion', ρ 38, is wat overtrokken Hij meent dat С G JUNG niet
alleen een anti-ainornair affect ontwikkeld heeft zoals dal bij domineeskinderen klassiek is, maar dat dit bij hem later is
uitgegroeid 'zu ewer 'ekklesiologenen ' Neurose - oder noch mehr als das " In deze droom kunnen volgens J W Τ READFEARN, 7Λ« Self and Individuation, ρ 135, mogelijk zelfs infantiel-anale problemen naar boven komen Ook J TENZLER,
Selbstfindung und Goaeserfahrung, ρ 151-174, hier ρ 167, hecht groot belang aan deze puberale droom en meent zelfs dat
С G JUNGs latere werte nog steeds door deze symbolische droom is getekend, en ziet daarin "em iwanghafl-pubertOres
Durchbruchserlebnis auf dem Fundament Iniroveraert-energeascher VUaUniutaon "

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 45 De conclusie die J TENZLER, Selbstfindung
und Goaeserfahrung, ρ 47, daarbij maakt, luidt "Von dieser doppelten Grunderfahrung des elementaren Wucht eines ar
chaischen Goaesertebms einerseits und der Glaubensohnmacht seines Vaters andererseits ist С G JUNG gleicherweise als
Mensch wie als Wissenschaftler ganz wesentlich geprägt worden. '

B

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 51 Ρ J STERN, С G Jung 77ie Haunted Prophet,
ρ 7-11, geeft daar een medische verklaring aan en spreekt van een hysterische dissociatie van de persoonlijkheid L VAN
DER POST, Jung and the Story of our ame, ρ 77, 91, spreekt eenvoudig van het natural self ca het cultivated seifen is
minderreductionistischш zijn verklaring Volgens hem kan het niet dal С G JUNG zich daarmee als schizoïde persoonlijkheid heeft gedeclareerd omdat in zijn persoonlijkheid geen spoor van pathologische afwijkingen te bespeuren valt In zijn
bespreking stelt J TENZLER, Selbstfindung und Goaeserfahrung, ρ 63-64, zich wel grote vragen bij deze rudimentaire
onderscheiding en meent dat С G JUNG door deze vage aanduiding zonder enig structureel onderscheid chtonische, para
psychologische, psychiatrische, godsdienstpsychologische,mystische en persoonlijke elementen door elkaar haalt

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 46 Ρ J STERN, С G Jung The Haunted Prophet,
ρ 33, zegt dat deze eenzaamheid ten gevolge van bet gevoel van uitverkiezing niet eens op hem gedrukt heeft, maar hem
een heimelijke voldoening schonk

n

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 58

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träumt, Gedanken von С G Jung, ρ 34

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träumt, Gedanken von С G Jung, ρ 61
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omdat zij van zijn innerlijk geheim maar een flauwe afspiegeling is. Het gevolg van deze ervaringen
is een diepe kloof tussen zijn persoonlijk geloof en dat van zijn vader. Deze vervreemding valt samen met zijn overgang naar het gymnasium wanneer hij van het buitenleven naar de stad Bazel
verhuist. Al deze stappen verwijderen hem van de onschuld van zijn kinderjaren te midden van de
idyllische omgeving van het platteland.
Conclusies: (a) C.G.JUNGs getuigenis over de sterke verschillen en zelfs huwelijksperikelen tussen zijn vader en moeder is een eerste aanwijzing om zowel zijn wetenschappelijke instelling als zijn persoonlijke benadering van het Christusmysterie te begrijpen.
In hun persoon vindt hij het uiterlijke, burgerlijke, conventionele en geïnstitutionaliseerde
christendom en de innerlijke, persoonlijke en numineuze ervaringen gepersonifieerd en
lijnrecht tegenover elkaar. Als vertegenwoordigster van het numineuze is het zijn moeder die hem stimuleert tot innerlijke belevingen welke hem in contact brengen met een
heel andere, onbekende Christus dan de Jezus die zijn vader hem heeft leren kennen:
een donkere en geheime kracht in tegenstelling tot de bloedeloze, verburgerlijkte Jezus
van het traditionele christendom, (b) De twee persoonlijkheden, nr.1, de uiterlijke sociale, en nr.2, de innerlijke psychische, vormen al van in zijn jeugd het innerlijke spiegelbeeld van de tegenstellingen tussen de ouderfiguren, waardoor de persoonlijke psyche
van C.G.JUNG door een innerlijke verdeeldheid gekenmerkt is. Zijn religiositeit voert
hem later terug naar de innerlijke belevingswereld van nr.2. De ambivalentie in
C.G.JUNGs Christusbenadering is daarom vast en zeker op de spanningsverhouding
tussen nr.1 en nr.2 terug te voeren.

1.2.

Gymnasiumjaren: periode van filosofisch« interesse (1887-1895)
'Das zwölfte Jahr wurde für mich zum eigentlichen Schicksalsjahr. 'ж
'Jetzt kommt es, jetzt gilt es Ernst! Ich muß denken. ""

In reactie op een psychosomatische ziekte, mogelijk veroorzaakt door de innerlijke gespletenheid, ontwaakt in de jonge C.G.JUNG het streven naar een onafhankelijke positie ten overstaan van de ouderlijke onverenigbaarheid.32 Tekenend hiervoor zijn de eerste pogingen om zelfstandig te denken, te twijfelen, te onderzoeken, en de theologische waarheden aan te vechten. Het
begint al met het onvermogen van zijn vader om een plausibel antwoord te geven op zijn nieuwsgierige vragen rond dogmatische kwesties als die van de H.Drie-eenheid, een mysterie dat
C.G.JUNG al van in die tijd intrigeert.33 Dat hij het moeilijk krijgt de idee van Gods goedheid te
verbinden met de werkelijkheid van een verborgen duistere zijde van het leven, zet C.G.JUNG aan
tot het opnemen van zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij weet ook dat hij zich daarmee definitief
van de bescherming van zijn ouders losmaakt.34 C.G.JUNG vergeet in zijn terugblik echter te
vermelden dat hij voor dat zelfstandig denken ook een voedingsbodem vindt in de vele theologische discussies die hij in zijn familiekring heeft kunnen volgen, en waarin vooral de figuur van
F.D.E.SCHLEIERMACHER (1768-18341 het gespreksonderwerp is.ЭБ
De verkenning op het vakgebied van de filosofie gaat echter in tegen de lijn die door zijn
vader is uitgestippeld. In diens bibliotheek bevinden zich op W.T.KRUGs Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften (1832) na, geen specifieke filosofische werken. C.G.JUNG zoekt er
onmiddellijk de artikels in op over God, maar zijn kennismaking met de scholastische filosofie stelt

*
"
B

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Trinine, Gedanken von C.G.Jung, p. 36.
AJAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen. Träume, Gedanken von С GJung, p. 43.
A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung, p. 31. Over de mysterieuze aanvallen van bcwustzijnsverlies lopen de meningen opnieuw uiteen. J.TENZLER, Setbsifindung und Goneserfahrung, p. 87, o. 243, denkt aan een
jeugddepressie, terwijl D.W.WINNICOT, aangehaald bij M.STEIN, Jung's Treatment of Christianity, p. 70, het houdt op
een soort kindenchizofrenic.

"

Zie A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung, p. 58.

54

Zie AJAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung, p. 46.

u

In C.G.JUNG, Brief vom 30.XII.1959 an E.Jung, in: C.GJUNG, Briefe, Bd. III, p. 277-278, beweert C.G.JUNG dat het
onder diens invloed is dat zijn grootvader C.G.JÜNG (1794-1864), naar wie hij zelf genoemd is, zich tot het protestantisme
bekeerd beeft. Diens oom J.S.VON JUNG (1745-1824) moet volgens de stamboom in A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen,
Träume, Gedanken von C.GJung, p. 401, getrouwd geweest zijn met een zuster van F.D.E.SCHLEIERMACHER.
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hem evenzeer teleur. Hij heeft gedacht in de filosofie een vrijer geestesklimaat van zelfstandig
denken aan te treffen, en verwacht een rationeler antwoord op de godsvraag, maar stelt bij nader
toezien vast dat die filosofie zich verliest in logische redeneringen die moeten bewijzen wat voor
zijn directe ervaring reeds vanzelfsprekend is. Nog meer dan de theologie, die tenminste nog enige
relatie met de ervaring onderhoudt, stelt hem de klassieke, scholastische metafysica diep teleur.
Het is op aandringen van zijn moeder dat hij de Faust. Eine Tragödie (1808) van
J.W.VON GOETHE (1749-1832) ter hand neemt, die hem naar eigen zeggen nog veel dieper treft
dan zijn geliefde Johannesevangelie. De kennismaking met dit werk wordt het begin van een uitgebreide verkenning van het filosofische vakterrein.3' De Griekse filosofen PLATO (ca.427-ca.347
v.Chr.), HERAKLEITOS (ca.540-480 v.Chr.) en EMPEDOKLES (ca.500-430 v.Chr.), de Duitse filosoof E.VON HARTMANN (1842-1906), maar ook mystici als MEISTER ECKHARDT (ca. 1260ca.1328) en E.SWEDENBORG (1688-1722) volgen. Het meest indruk maken echter A.SCHOPENHAUER (1788-1860) en F.NIETZSCHE (1844-1900), wiens geest naast die van J.BURCKHARDT
(1818-1897) en J.J.BACHOFEN (1815-1887) nog altijd in Bazel rondwaart, omdat die antwoorden
geven op levensvragen, die dichter bij zijn eigen ervaring van het onbewuste aansluiten. Met
F.NIETZSCHES Also sprach Zarathustra (1883-1885) heeft C.G.JUNG een haat-liefdeverhouding
en de tragiek die deze moest ondergaan is hem een leerzame les. In de Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) staat hierover : 'Wie mir der 'Faust' eine Türe öffnete, so schlug mir
'Zarathustra' eine ги, und dies gründlich und lange Zeit hinaus."31 In een psychologische terugblik heet het dat F.NIETZSCHE door zijn gebrek aan terughoudendheid door de innerlijke wereld ís
overspoeld zoals dat ook in de filosofìe van G.W.F.HEGEL (1770-1831) het geval zou zijn geweest.38 C.G.JUNG wordt daar persoonlijk mee geconfronteerd doordat van twee vrienden die
met F.NIETZSCHE dwepen, er één dit met een zelfmoord betaalt en de ander gedoemd is als miskend genie door het leven te gaan. Om hieraan te ontkomen vindt C.G.JUNG het beter die invloed
te verzwijgen en enkel te praten over dingen die iedereen bekend zijn, omdat 'eigentlich alle brennenden Fragen nicht zum Alltag, sondern, wie mein Urgeheimnis, zur Gotteswelt gehörten, von der
man besser schweigen sollte".3'
Conclusies: (a) De tegenstelling tussen die zogenaamde numineuze ervaringen en de
conventionele denkbeelden, tussen de moeder- en vaderpool, tussen geloven en ervaren, kan C.G.JUNG in zijn jeugdjaren niet overbruggen en dat verklaart waarom hij als
opgroeiende jongeman zijn aandacht tijdelijk van de psychische binnenwereld afkeert en
naar een eigen onafhankelijke positie streeft. Eerst hoopt hij langs de weg van het zelfstandig en logisch denken de tegenstellingen te kunnen verzoenen, (b) Die anti-autoritaire hunker naar zelfstandig denken drijft hem in de richting van de filosofie, maar de
oude tegenstellingen komen daar in hun denkvariant terug. De antimetafysische filosofie, die naar zijn gevoel wel uitdrukking geeft aan de innerlijke ervaringswereld, biedt
echter ook geen uitweg. Hoewel hij van hem misschien het meest invloed ondergaan
heeft, mist hij bij F.NIETZSCHE vooral de juiste afstandelijkheid tegenover de gevaarlijke
numinositeit van het psychische leven, (c) De Christusthematiek is in deze periode vanzelfsprekend niet aan de orde, omdat C.G.JUNG zich in reactie op zijn teleurstellingen in

*

Over de betekenis van J.W.VON GOETHE, Faust. Eine Tragödie, zie C.G.JUNG, Brie/vom 28.П.1932 an M.Rychner, in:
C.G.JUNG, Briefe, Bd. I, p. 122: "Faust ist iberweltlich, und darum entrückt er, er ist ebensoviel Zukunft wie Vergangenheit und darum lebendigste Gegenwart. " Vgl. L.VAN DER POST, Jung and the Story of our Типе, p. 86-90, hier p. 89,
die vooral wijst op de indruk die de figuur van Mcphistopheles moet hebben gemankt. In dit werk blijkt de komst van
Christus immers de duivel niet vernietigd te hebben, maar speelt die een mysterieuze rol in wat de theologen verlossing
noemen, maar wat C.G.JUNG in die tijd reeds beschouwt als de metamorfose of transfiguratie van de individuele mens. In
A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen. Tritume, Gedanken von C.G.Jung, p. 41, maakt C.G.JUNG gewag van een gerucht als
zou zijn grootvader een natuurlijke zoon van J.W.VON GOETHE zijn geweest. Dat C.G.JUNG zelf met deze legende
gekoketteerd heeft, toont aan hoe belangrijk de kennismaking met de Faust voor hem wel geweest is. Zie over het heidense
christendom van J.W.VON GOETHE en zijn ambivalente relatie tot Christus verder in K.LOWITH, Von Hegel bis Nieasche. Der revolutionäre Bruch im Denken des neunzehnten Jahrhunderts, р. 20-43.

"

A.JAFFÉ (Hrsg), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung, р. ПО. Vgl. C.G.JUNG. Brief vom 5.1.1961 an
A.W.Rudolph, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. III, p. 370-371, waar hij volmondig de invloed van F.NIETZSCHE erkent.
F.NIETZSCHE was in de periode 1869-1879 professor klassieke filologie aan de universiteit van Bazel.

"

Hij is daarmee in aanraking gekomen via A.E.BIEDERMANN, Christliche Dogmatik. Zie onder, UI. 1.8.5, p. 301. Zie
hierover A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Traume, Gedanken von C.G.Jung, p. 62. In C.G.JUNG, Brief vom 27.JV.1959,
in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. ΠΙ, p. 246-247. geeft C.G.JUNG de invloed van de genoemde filosofen toe, maar distantieert
zich ondertussen van de filosofie van G.W.F.HEGEL.

"

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung, p. 77.
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de theologische denkwereld tot de filosofie heeft gewend Bij een figuur zoals F NIETZ
SCHE is de Christusbenadering trouwens ronduit negatief, wat С G JUNGs reeds be
staande aversie nog versterkt heeft.
IJ.

Universiteitsjaren: periode van wetenschappelijke vorming (1895-1900)
"... und die goldenen Тоге zur universitas litterarum und гиг akademischen
Freiheit öffneten sich mir. ich würde die Wahrheit über die Natur in ihren
Hauptaspekten hören, ich würde alles über den Menschen, anatomisch und
physiologisch, in Erfahrung bringen, und daran würde sich die Kenntnis der
biologischen Ausnahmezustande, nämlich der Krankheiten, reihen. "*°

Het is echter ook de Filosofie die hem een heel nieuwe richting uitstuurt, met name door
de invloed van het kntische idealisme van I KANT (1724-1804) en zijn kentheone, 'welche für
mich eine womöglich noch größere Erleuchtung als Schopenhauers 'pessimistisches' Weltbild bedeutete'.*' I KANT haalt alle metafysische vooronderstellingen onderuit zodat С G JUNG van dan
af alles doet om een volwaardig empiricus te worden en zich daarom liever houdt aan de fenome
nologische feiten. Ook hier is de motivatie opnieuw persoonli|k door afstandelijkheid en veralgeme
ning zoekt hij houvast tegenover de innerlijke gespletenheid Het is de ontdekking van deze empiri
sche wetenschap, het verruilen van algemene waarheden voor concrete verifieerbare feiten, die
hem motiveert bij zijn studiekeuze Hierbij spelen niet alleen maatschappelijke factoren — het antimetafysische klimaat rond de eeuwwisseling is daar niet vreemd aan — maar eveneens persoon
lijke motieven. HIJ beschouwt de wetenschap immers als een middel om de persoonlijke chaos
meester te worden HIJ wil namelijk zo de druk van een woelig inwendig leven van zich afschuiven
of dit leven alleszins toch camoufleren, in een poging te zijn als de anderen Zijn uiteindelijke be
roepskeuze — C.G.JUNG begint zijn medische studie in Bazel in 1895 — is opnieuw een compro
mis omdat hij zo zijn geesteswetenschappelijke aanleg aan de natuurwetenschappelijke interesse
kan koppelen Dat zijn vader hem in de natuurwetenschappelijke nchting stimuleert — tenslotte is
zijn grootvader С G JUNG (1794-1864) zelf in Bazel professor geneeskunde geweest — is vooral
in de hoop 'ich solle wenn ich Medizin studiere, /a kein Materialist werden'" Het is een droom
die de aanzet vormt om de wereld van nr 2 tijdelijk te verlaten en in de wereld van nr.1 binnen te
treden.'3 Die wending kan volgens de oude С G.JUNG gesymboliseerd worden door de zondeval,
als een verdrijving uit het paradijs "Mem Weltbild erfuhr damals eine Drehung um weitere 90 Grad
ich erkannte, daß mein Weg unwiderruflich in das Außen, in das Beschränkte, das Finstere der
Dreidimensionalität führte. Es kam mir vor, als habe Adam einst auf diese Weise das Paradies
verlassen· es war ihm zum Gespenst geworden, und licht war es, wo im Schweiße seines Angesichts ein steiniger Acker gebaut wurde. '**
Thuis is het de tijd van hevige discussies die hem alleen nog maar verder van zijn vader
verwijderen Kort nadat C G JUNG zijn studie aangevat heeft, sterft zijn vader bovendien, wat voor
hem de weg naar verdere zelfstandigheid vnjmaakt. HIJ wordt daarin zelfs gestimuleerd door een
uitspraak van zijn moeder, die "sagte: 'Er ist zur Zeit für dich gestorben', was mir zu bedeuten
schien· Ihr habt euch nicht verstanden, und er hätte dir hinderlich werden können'.n Gelijklopend
met de umversiteitsjaren is de tijdelijke verandering van de anders zo schuchtere en wereldvreemde
jongeman in een sociale tot zelfs uitbundige student die vriendschap en gezelschap zeer op pnjs
stelt Ook wordt hij lid van de plaatselijke studentenvereniging Zofingia, waar hij met medestudenten polemische gesprekken voert over religieuze problemen Het merendeel van hen 'schienen
sich alle mit der Idee des historischen Effektes, der vom Christus/eben ausgegangen war, zu be-

*

A JAFFÉ (Hrsg ). Erinnerungen, Tritone, Gedanken van С С Jung, ρ 100

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Traume, Gedanken von С G Jung, ρ 75

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Traume, Gedanken von С G Jung, ρ 99

"

Zie В HANNAH, Jung His Ufe and Work, f 95

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 94

"

Zie A JAFFÉ (Hrsg), Erinnerungen, Traume, Gedanken von С G Jung, ρ 101 Vgl A STEVENS, On У илу, ρ 137, die
de fysieke dood van J Ρ JUNG omschnjft als een vervolg op de 'destruction of the father's religion and authority', die
С G JUNG al eerder heeft doorgemaakt
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gnûgen'.** C.G.JUNG houdt er een heel andere opvatting op na, waarvoor hij echter maar weinig
medestanders vindt. Voor hem is het dan al zeker dat de werkelijkheid van Christus niet staat of
valt met de historische Jezusfiguur.
Ondertussen legt C.G.JUNG een grote studieijver aan de dag, interesseert zich sterk
voor de anatomie en bereidt zich eerst voor op een specialisatie in de inteme geneeskunde. Alleen
strookt dit niet met de andere verdrongen zijde van zijn persoonlijkheid. Het getuigt van zijn dubbele natuur dat hij ondertussen blijft grasduinen in filosofische en esoterische literatuur, al is zijn
instelling in dat opzicht reeds helemaal veranderd. Een kanaal waarlangs de verborgen kant in zijn
leven een uitweg zoekt, is de belangstelling voor het occultisme. In een boekje over geestverschijningen herkent hij zijn eigen jeugdervaringen. C.G.JUNG woont meer dan geïnteresseerd de spiritistische bijeenkomsten met het bekende ou/'a-bord bij, seances waarin zijn nichtje H.PREISWERK als
medium fungeert. In zijn studie hiervan combineert hij een hang naar het occulte met zijn wetenschappelijke observaties.
Conclusies: (a) Een uitweg urt de filosofische twijfel zoekt C.G.JUNG in het kritische
idealisme van I.KANT, dat hem inspireert tot een onafhankelijke wetenschappelijke methode. Met behulp hiervan leert hij zich afstandelijk op te stellen, zowel ten opzichte van
de eigen numineuze ervaringswereld als van de theologische en filosofische leerstellingen: een positie van waaruit hij zich het gedachtegoed van de moderne, wetenschappelijke levensinstelling eigen kan maken, (b) Zijn emotionele gespletenheid overwint
C.G.JUNG met een tijdelijke overgave aan de wereld van nr.1 en de aanpassing aan het
sociale studentenleven. Dit leidt ook tot de verschraling van zijn innerlijk leven, dat zich
enigszins vervormd uit in zijn interesse voor het occultisme, (c) In deze periode wordt de
Christusthematiek naar de achtergrond verschoven door de druk die uitgaat van het natuurwetenschappelijke paradigma in C.G.JUNGs opleiding. Toch bewijzen de avondlijke
bijeenkomsten van de Zofingia Verein dat dit alles hem nog altijd zeer ter harte gaat.

1.4.

Medisch-psychiatrische jaren: periode van professionele loopbaan (1900-1907)
'Dies war nun alles in allem die große Erfahrung, welche meine ganz frühe
Philosophie aufhob und mir einen psychologischen Standpunkt ermöglichte.
Ich hatte etwas Objektives über die menschliche Seele erfahren. ""

Dat hij uiteindelijk in de psychiatrie terechtkomt, gaat in tegen de verwachtingen van
onder andere zijn leermeester, de internist F.VON MULLER (1858-1941), die liever heeft dat hij
zich specialiseert in de chirurgie. In reactie op zijn ongebreidelde kennisdrang vraagt echter de
psychische binnenwereld opnieuw C.G.JUNGs aandacht. De lectuur van het Lehrbuch der Psychiatrie (1903) van R.VON KRAFFT-EBING (1840-1902) stuwt hem definitief in de richting van de
psychiatrie, waar hij het gemeenschappelijke domein vindt van biologische en geestelijke feiten.
Persoonlijk geeft deze 'Zusammenstoß von Natur und Geist" hem tijdelijk het gevoel van een 'geeinter Zweinatur'.*9 Nu probeert hij dat wat bij hemzelf uit de schemerzone onder het bewustzijn
opduikt, experimenteel en objectief te bestuderen. Het is vooral een wetenschappelijke en persoonlijke nieuwsgierigheid die hem voorlopig drijft, meer dan een therapeutische bekommernis om zijn
patiënten. In deze wetenschap leert hij ook zien waar gezondheid en ziekte elkaar ontmoeten. 'Ich
wollte wissen, wie der menschliche Geist auf den Anblick seiner eigenen Zerstörung reagiert. "*·
Dat is het begin van een psychiatrische loopbaan, die twee tot dan toe strijdige interesses samenbrengt, als 'mein subjektives Experiment, aus dem mein objektives Leben hervorging'.*0
C.G.JUNGs dissertatie behelst een onderzoek naar de betekenis van occulte fenomenen
en borduurt verder op de seances die hij in zijn familiekring heeft bijgewoond. Het motto boven

*

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Tritone, Gedanken von CG.Jmg, p. 104-105.

"

AJAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen. Träume. Gedanken von C.G.Jung, p. 114.

"

AJAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Trìtone. Gedanken von C.G.Jung, p. 116.

"

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen. Traume, Gedanken von С G.Jung, p. 120.
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AJAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Traume, Gedanken von C.G.Jung, p. 120.
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deze paragraaf betreft trouwens de aanleiding tot deze studie. Ze wordt voorgedragen door
E.BLEULER (1857-1939), één van de grondleggers van de psychiatrie en hoofd van de Burghölzlikliniek, de psychiatrische afdeling van de universiteit van Zürich. Hier doet C.G.JUNG zijn eerste
praktijkervaring op, begint enthousiast aan zijn wetenschappelijke loopbaan en bekwaamt zich in
de experimentele en descriptieve psychiatrie. Zijn stageperiode is zeer belangrijk in de aanloop naar
de vorming van zijn eigen theorie; 'meine Lehrjahre' noemt C.G.JUNG deze jaren zelf.61 In de
eerste werken ligt het accent minder op de innovatie van nieuwe ideeën dan op het toepassen van
het experimentele onderzoek aan de hand van woordassociatietests die C.G.JUNG door middel van
vrij primitieve technische middelen opzet. Het zoeken naar betrouwbare wetenschappelijke gegevens neemt niet weg dat hij daarin nog altijd op zoek is naar de verborgen zin achter de in het oog
springende abnormaliteit. Via E.BLEULER legt C.G.JUNG ook contacten met de grote vernieuwers
op het vakgebied, zoals P.JANET (1859-1947), J.-M.CHARCOT (1825-1893) en A.BINET (18571911). In 1905 wordt hij al aan de universiteit van Zürich aangesteld als docent psychiatrie, bouwt
op enkele jaren tijd, tussen 1902 en 1908, een echte bliksemcarrière op als empirisch wetenschapper en maakt tot in de USA naam met zijn onderzoekingen op het vlak van de associatietests. In
deze periode — om juist te zijn in 1903 - treedt C.G.JUNG in het huwelijk met E.RAUSCHENBACH (1882-1955), dochter van een rijke industrieel, met wie hij snel vijf kinderen krijgt. De eerste jaren van dit huwelijk verlopen vlekkeloos omdat C.G.JUNGs aandacht vooral op de buitenwereld is toegespitst en zijn sterke vrouw erin slaagt hem op de achtergrond te steunen. De innerlijke
verandering is duidelijk: 'Es wurde daraus meinerseits ein Ja zur Welt, und Nr.2 entschwand für elf
Jahre meinen Blicken. * 2
Conclusies: (a) Het streven van C.G.JUNG is er in deze periode nog vooral op gericht
zich als objectief wetenschapper te ontwikkelen en als dusdanig ook erkenning te krijgen, en daarom verbergt hij zijn belangstelling voor het religieuze en occulte achter een
klinisch-wetenschappelijke aanpak. Op alle niveaus, ook in zijn privé-leven, kan
C.G.JUNG zich ondertussen een geslaagd man noemen, (b) Dat hij psychiater is geworden, heeft anderzijds toch te maken met zijn zoeken naar nieuwe kanalen om de innerlijke numineuze wereld op een andere manier aan bod te laten komen en zijn eigen godsdienstig verleden de juiste plaats te geven. De psychiatrie slaat volgens hem een solide
brug tussen de geestelijke kentheorie en de natuurwetenschappelijke feitenwereld, want
hij krijgt vanuit deze wetenschap toch weer toegang tot de verborgen wereld van de
psyche waar de religie ontstaat, (c) In het heersende materialistische denkklimaat kan
het echter ook niet anders dan dat C.G.JUNGs aandacht voor Christus helemaal naar de
marginaliteit verdreven is. Het is een gevolg van zijn eigen wetenschappelijke instelling,
maar het ligt ook in de lijn van zijn persoonlijke ontwikkeling.

1.5.

Klassiek-psychoanalytische jaren: periode van collegiale samenwerking (1907-1912)
'Wenn du dergleichen tust, als ob du Freud nicht kenntest, so ist das ein Betrug. Man kann sein Leben nicht auf eine Lüge stellen. — Damit war der Fall
erledigt. Von da an nahm ich offen für Freud Partei und kämpfte für ihn.mC3

De ontmoeting met de oprichter van de psychoanalytische beweging brengt het wetenschappelijk denken van C.G.JUNG in een stroomversnelling en een tijdlang werkt S.FREUD (18571939) als een katalysator op zijn eigen pogingen om de psychiatrie te verruimen.64 Samen met
J.BREUER (1842-1925) is S.FREUD één van de eersten om afstand te nemen van de neurologische
psychiatrie, en de dieptepsychologie als een zelfstandige wetenschap uit te bouwen. Voor het heel

"
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A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume. Gedanken von C.G.Jung, p. 121.
A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Triune, Gedanken von C.G.Jung, p. 407.
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A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Triune, Gedanken von C.G.Jung, p. 152-153.
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Wij spreken hier opzettelijk вл een samenwerking en niet van een leerlingschap omdat niettegenstaande de grote invloed
van S.FR£UD, de eerste bouwstenen van zijn denken zeker niet alleen bij de psychoanalyse liggen. Dat misverstand wil hij
zelf in C.G.JUNG, Brief vom 29.V.1933 an C.Jenssen, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. I, p. 161-162, uit de weg ruimen met
het argument dat hij bij de kennismaking met de leer van S.FREUD reeds een zekere naam in de wetenschappelijke wereld
heeft opgebouwd.
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eigen gebied van het onbewuste, zoals dat bij een aantal filosofen reeds leeft, zoekt hij empirische
aanwijzingen. Hij probeert rationele greep te krijgen op irrationele processen. 'Der kühnste Versuch, der je gemacht wurde, auf dem scheinbar festen Boden der Empirie die Rätsel der unbewußten Psyche zu meistern', merkt C.G.JUNG op in een krantenartikel naar aanleiding van S.FREUDs
dood.66 Bovendien bestudeert S.FREUD vooral de seksualiteit als donkere oerkracht, en de symbolische droomwereld, door C.G.JUNG geassocieerd met zijn eigen jeugdexperimenten en droomervaringen. S.FREUDs interesse voor mythologie en religie is voor C.G.JUNG nog een bijkomende
stimulans, waardoor het voor de hand ligt dat hij zich tot deze marginale, binnen de wetenschappelijke wereld verketterde denkrichting aangetrokken voelt.
Reeds in 1902 heeft C.G.JUNG in zijn dissertatie verwezen naar S.FREUDs Traumdeutung (1900) dat hij toen met begeestering gelezen heeft.66 Maar het kost hem toch heel wat innerlijke strijd voor hij als gereputeerd psychiater openlijk stelling durft te nemen voor deze 'in der
akademischen Welt jener Zeit ausgesprochen persona non grata',," Persoonlijke contacten komen er pas vanaf 1906 en dit wordt — niettegenstaande de aanvankelijke bezwaren van
C.G.JUNG tegen S.FREUDs seksuele theorie als verklaring voor het ontstaan van de hysterie — het
begin van een intense samenwerking.'8 Met de nodige diplomatie zet C.G.JUNG zich in voor de
verbreiding van de psychoanalyse, brengt het daarbij gauw tot voorzitter van de Internationale
Psychoanalytische Vereinigung en wordt als de gedoodverfde opvolger van S.FREUD beschouwd,
die de beweging van haar joods stigma moet kunnen verlossen. Een getrouwe leerling is C.G.JUNG
echter in het geheel niet en regelmatig wordt hij op de vingers getikt vanwege zijn gebrek aan
loyaliteit. Vooral C.G.JUNGs hang naar mystiek en occultisme — 'die schwarze Schlammflut des
Okkultismus' — stemt S.FREUD achterdochtig." Maar C.G.JUNG verdenkt S.FREUD zelf van
antireligieus dogmatisme, zeker wanneer het hem duidelijk is dat die onder het zogenaamde occultisme feitelijk ook elke vorm van filosofie en godsdienst verstaat. Dit is niet onterecht, want volgens C.G.JUNG is dan voor de psychoanalytische denkwereld een hogere roeping weggelegd en
droomt hij ervan dat deze beweging tot religieuze hoogten zal stijgen en tegemoetkomen aan de
religieuze verzuchtingen van de moderne mens. In een brief uit die tijd staat te lezen dat hij zijn
persoonlijke strategie voor S.FREUD niet verbergt en bovendien verwijst hij daarbij rechtstreeks
naar Christus: 'Ich denke mich für die Psychoanalyse eine weit schönere und umfänglichere Aufgabe als ein Einmünden in einen ethischen Orden. Ich denke, man müsse die Psychoanalyse noch
Zeit lassen, von vielen Zentren aus die Völker zu infiltrieren, beim Intellektuellen den Sinn fürs
Symbolische und Mythische wiederbeleben, den Christum sachte in den weissagenden Gott der
Rebe, der er war, zurückzuverwandeln, und so jene ekstatischen Triebkräfte des Christentums aufzusaugen, alles zu dem einen Ende, den Kultus und den heiligen Mythos zu dem zu machen, was
sie waren. "eo C.G.JUNG koestert dan nog de hoop zich binnen de psychoanalytische beweging
onafhankelijk te kunnen opstellen en een verbindingsschakel te smeden tussen psychoanalyse, mythologie en godsdienst, maar stuit hierin tenslotte bij S.FREUD op een autoritaire veroordeling.
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C.G.JUNG, S.Freud, in: Sonntagsblatt der Basler Nachrichten, 1939, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 15, p. 56.
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Er is in het verzameld werk zelfs een manuscrit gepubliceerd van een uiteenzetting die C.G.JUNG over dit boek voor
collega's in Burghölzli gehouden heeft, gedateerd op 25.1.1901. Zie C.G.JUNG, Sigmund Freud 'Ober den Traum', in:
C.G.JUNG. Gesammelte Werke. Bd. 18/1. p. 389-397.

л

"
ж

"

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G.Jung, p. 152. Een getrouw verslag van bet verloop van deze
relatie vinden wij bij L.G.M.PRICK, Freud en Jung. Het verloop van een vriendschap. Die legt daarin het karakter van
deze beide groten in al zijn complexiteit bloot. Bovendien wordt de psychoanalytische beweging beschreven als een sekte
rond een gocrocfiguur, waardoor bet tussen S.FREUD en bijna al zijn medewerkers onvermijdelijk tot een breuk moest
komen.
Zie C.G.JUNG, Brief vom 5.X.1906, in: W.McGUIRE - W.SAUERLAND (Hrsg.), Sigmund Freud/C.G.Jung Briefwechsel, p. 4-5, eveneens in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. I, p. 21.
A.JAFFÉ (Hreg.), Erinnerungen, Traume, Gedanken von C.GJung, p. 155.
C.G.JUNG, Brief vom 11.П. 1910, in: W.McGUIRE - W.SAUERLAND (Hrsg.), Sigmund Freud/CG. Jung Briefwechsel,
p. 136, eveneens in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. I, p. 38. Heel wat later, in C.G.JUNG, Brief vom 9.IV.19S9, in: C.G.JUNG,
Briefe, Bd. I, p. 39, distantieert C.G.JUNG zkh van 'das Jungzitat aus jenem verfluchten Briefwechsel'. Het spijt hem dat
de sporen van deze jeugdige dwaasheid niet uitwisbaar zijn en hij geeft toe sindsdien een lange Pilgrim's Progress te hebben
afgelegd, die hem ondertussen heel wat dichter bij de aarde heeft gebracht.
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In de tragische afloop van deze samenwerking spelen niet alleen wetenschappelijke me
ningsverschillen, maar ook de belangenvermenging van een gestoorde vader-zoonverhouding β1
De verwijdenng kondigt zich reeds aan ten ti|de van hun gezamelijke Amerikareis (1909), als
С G JUNG met zijn verklaring van het voorval met de krakende kast de sceptische S FREUD wil
overbluffen en diens materialistisch vooroordeel ontmaskeren " Dit wordt versterkt door een aan
tal dromen van С G.JUNG, die S FREUD als een verdoken doodswens aan zijn adres beschouwt
De correspondentie tussen beiden laat er met de minste twijfel over bestaan, staat de relatie aan
vankelijk nog volledig onder druk van С G JUNGs 'vadercomplex', dan beschuldigt hij S FREUD er
later zelf van zijn medewerkers als opstandige zonen te behandelen en nodigt hem uit zich hiervan
te ontdoen M Uiteindelijk knapt hij af op S FREUDs positief-wetenschappelijke vanant van het
theologische keurslijf van zijn vader, waarbij het christelijk dogma door het seksuele vervangen
wordt en met even grote stelligheid gecanoniseerd Voor С G JUNG is dit eindpunt veeleer het
uitgangspunt van een volledig nieuw paradigma HIJ vindt S FREUDs standpunt voorbijgestreefd en
noemt hem daarom 'em alttestamentlicher Prophet', wat erop wijst dat С G JUNG ervan overtuigd
is zelf reeds een stap verder te staan M
Conclusies (a) Hoewel zijn ontmoeting met S FREUD in de lijn ligt van zijn eigen psy
chiatrisch onderzoek, getuigt zijn overstap naar de psychoanalytische beweging van een
onvrede met de bestaande natuurwetenschappelijke premissen van de psychiatrie Het
gebied van de onbewuste ziel sluit aan bij zijn eigen wetenschappelijke en persoonlijke
interessesfeer HIJ vindt echter ook al gauw dat men daarin niet ver genoeg gaat
(b) Zowel tegenover de wetenschapper S FREUD als tegenover de persoon neemt
С G JUNG een zeer ambivalente houding aan Trekt hem eerst het eigenzinnig rebelse
aan van de moderne zelfstandige wetenschapper (de zoonrol), dan belichaamt die al
snel meer de autoritaire positie van de dogmaticus (de vaderrol), waar С G JUNG zelf
tegen rebelleert Bovendien gaat volgens С G JUNG bij S FREUD de waardering voor de
innerlijke numineuze wereld (de moederrol) helemaal op in de overwaardenng voor het
seksuele Die eenzijdigheid wil С G JUNG overstijgen, zowel vanuit wetenschappelijke
motieven als in een persoonlijke gedrevenheid (c) Binnen dat nieuwe positivistische
referentiekader wil hij ook een eigen plaats geven aan de oude religieuze geloofsvoor
stellingen en de numineuze gevoelswereld, en de tegenstellingen tussen geloof en we
tenschap met elkaar verbinden Deze doelstelling gaat uiteindelijk voorbij aan de leer
stellingen van S FREUD, bij wie het wetenschappelijke materialisme en atheïsme vooropstaan, en schept daardoor de ruimte voor een wetenschappelijke Christusbenadering

"

In С G JUNG, Bnef vom 26 Χ 1907, in W McGUIRE - W SAUERLAND (Hrsg ). Sigmund Freud/C G Jung Briefwechsel,
ρ 43-44, hier ρ 44, spreekt С G JUNG er nog van 'daß тете Verehrung für Sie einen religiös schwärmenschen Charak
ter hat der nur zwar wetter keine Molesten verursacht nur aber wegen semes unverkennbaren erotischen Untertones ekel
haß und lächerlich ist" Het is p u in С G JUNG. Brief vom 2 IV 1909/12 ¡V 1909, in W McGUIRE W SAUERLAND
(Hrsg ), Sigmund Freud/C G Jung Briefwechsel, ρ 104, na een discussie over spiritistische verschijnselen dat С G JUNG
durft vaststellen dat hij zich heeft weten te bevrijden 'vom druckenden Gefühl Ihrer Vaterautontdt' M STEIN. Jung's
Treatment of Christianity, ρ 90-93. vestigt er onze aandacht op dat С G JUNG uitgerekend m 1909. op het hoogtepunt van
zijn overdracbtsrelatie met S FREUD, een artikel rond de vaderthcmatiek publiceert С G JUNG, Die Bedeutung des Vaters
fir das Schicksal des Einzelnen, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Ud 4, ρ 345 370 Volgens M STEIN bevestigt dit dat
er een rechte lijn loopt van С G JUNGs verhouding tot zijn eigen vader, over zijn samenwerking met S FREUD tot aan zijn
latere voorstellingen van de Jahwefïguur

s

Zie A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume. Gedanken von С G Jung, ρ 159-160

β

Zie С G JUNG, Brief vom IS ХП 1912, in W McGUIRE - W SAUERLAND (Hrsg ), Sigmund Freud/C G Jung Brief
wechsel, ρ 250-251 Deze brief is niet opgenomen ш С G JUNG, Briefe

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume Gedanken von С G Jung, ρ 172 Het is S FREUD, Brief vom 1711909 an
С G Jung, m W McGUIRE - W SAUERLAND (Hrsg ), Sigmund Freud/C G Jung Briefwechsel, ρ 94 die hem dit bijbel
se beeld aangereikt heeft, als hij zegt, "So kommen wir doch unzweifelhaft vorwärts, und Sie werden als Joshua wenn ich
der Moses kul das gelobte Land der Psychiatrie, das ich nur aus der Feme erschauen darf, m Besitz nehmen ' Deze visie
geeft С G JUNG zelfs niet op in zijn In memoriam voor S FREUD, in С G JUNG, S Freud, m С G JUNG Gesammelte
Werke, Bd 15, ρ 53, 60, waar hij S FREUD afschildert als een zenuwarts zonder enige filosofische bagage, die zelfs niet
eens F NIETZSCHE heeft gelezen, en hij de eenzijdigheid op de korrel neemt van een achterhaalde psychoanalyse die is
blijven hangen binnen de grenzen van de materialistische wetenschapsvoenng Zie ook К A Du ІКІСН, Freud und Jung
Beziehungsdynamik und Bruch in Ihrer Bedeutung fir die psychoanalytische Bewegung und eine insntuaonahsierte Psychoa
nalyse, in Psyche, (1988)4, ρ 19-43
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1.6.

Persoonlijk-psychologische jaren: periode van confrontatie met het onbewuste
(1912-1921)
'Nach der Trennung von Freud hatte für mich eine Zeit innerer Unsicherheit,
ja Desorientiertheit begonnen. "" 'Erst gegen Ende des Ersten Weltkrieges
kam ich allmählich aus der Dunkelheit heraus ' "

De breuk met S FREUD stort С G JUNG in een persoonlijke crisis, die strikt genomen
duurt van 1913 tot en met 1916, maar waarvan de gevolgen voelbaar blijven tot 1921, als hi|
definitief uit zijn isolement geraakt " In deze penode wordt zijn sociaal leven grondig omgegooid
omdat heel wat getrouwen van S FREUD hem laten vallen β β Volgens hemzelf is echter een innerhike drang doorslaggevend geweest in de keuze tussen de voortzetting van zijn academische loop
baan of het volgen van een innerlijke persoonlijkheid Die heeft hem voor de opgave geplaatst van
'das Expenment meiner Auseinandersetzung mit dem Unbewußten' " С G JUNG geeft zijn leer
opdracht op, legt zijn wetenschappelijk werk stil en moet zich ook ten opzichte van zijn patiënten
volledig heroriënteren Ten gevolge van een affaire met één van zijn patiënten en medewerksters,
met name S SPIELREIN (1885-1941 ), komt zijn huwelijk onder zware druk 7C Terwijl zich buiten
hem de Eerste Wereldoorlog afspeelt, maakt С G JUNG een algehele identiteitscrisis door. Dit is
verbeeld in zijn Siegfried-droom, waarin met de Duitse held uit het Nibelungenlied zijn eigen hero
ïsme wordt gedood " C G JUNG komt tot de vaststelling dat hij wel de klassieke mythen heeft
bestudeerd, maar dat het hem zelf aan een eigen mythe ontbreekt, en hij daarmee met zijn denken
aan een grens is gekomen " In dat betekenisvacuüm en zonder enige band met de gewone realiteit is hij ten prooi aan grote innerlijke verwarring In die toestand krijgt hij allerlei dromen en visioenen, volgens hem geen overblijfselen van vroegere ervaringen maar de poorten naar een hogere
realiteit De werkelijkheid die hij onder S.FREUD heeft bestudeerd in de gedaante van mythische en
religieuze overleveringen, voelt hi| nu rechtstreeks op zich afkomen Dat hij in strijd met S FREUD
ervaren heeft dat dit onbewuste niet alleen een bron is van lichamelijke aandrang, maar ook van
geestelijk streven, maakt het er voor hem met minder gevaarlijk op De beeldenwereld overspoelt
hem en het kost hem alle moeite de band met deze realiteit overeind te houden Alleen zijn familiale relaties en artsenpraktijk kunnen die band nog verzekeren 73 In een poging greep te krijgen op
de innerlijke realiteit, schrijft hij zijn fantasieën op, schildert ze, personifieert ze, geeft ze namen en
voert er denkbeeldige conversaties mee Op evenveel manieren probeert hij zo zijn eigen mythe uit
te schrijven De studie over de mythologische denkbeelden van de gnostische auteurs vormt daarin

u

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 174

и

A JAFFÉ (Hrsg), Erinnerungen Träume Gedanken von С G Jung, ρ 198

67

Zie A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen Träume Gedanken von С G Jung, ρ 197, η 12 Vgl J -R STAUDE, The adult
development of С G Jung, ρ 44, die de midlife transition laat afspelen tussen 1912 en 1922 Het is ccn crisis die
С G JUNG zelf omschrijft als de overgang tussen het uiterlijk en meer innerlijk leven en die model staat in zijn theonevor
ming rond de levensfasen Zie С G JUNG, Die Lebenswende, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 8, ρ 427-442,
waarin de eerste en tweede levenshelft psychologisch onderscheiden worden

•

CG JUNG wordt tot op heden in de academische en zeker de psychoanalytische wereld als een non-persoon behandeld Zie
Τ EVERS, Mythos und Emanzipation, ρ 66-74, hier ρ 73 Freud versus Jung - heute, die heel scherp stelt 'Jung ist
erfolgreich ins Unbewußte der Freud'schen Tradition verdrängt '

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 197

*

Zie hierover A CAROTENUTO, Λ secret Symmetry Sabina Spielrem between Jung and Freud Deze verhouding speelt
trouwens ook een гЫ in de complexe verhouding tussen С G JUNG en S FREUD, wat uitgebreid wordt beschreven ш
L DONN, Freud and Jung, years of friendship years of loss Deze werken werpen zoniet een schaduwzijde, die
С G JUNG zdf angstvallig verborgen heeft gehouden, dan toch een nieuw licht op de persoon van С G JUNG A STE
VENS, On Jung, ρ 161, 172, vindt deze persoonlijke verwikkelingen onlosmakelijk verbonden met С G JUNGs bewust
wordingsproces en beschouwt de relatieproblemen als een van de grote oorzaken van С GJUNGs psychische instorting
The stram on bom of them was temblé and may have been a major factor in Jung 's breakdown towards the end of 1913

71

Zie A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume Gedanken von С G Jung, ρ 183 Over de medische diagnose lopen de me
ningen nogal uiteen, zo blijkt o a UK de studie van Ρ HOMANS, Jung tn context, ρ 74-132 Al naargelang de invalshoek
wordt gesproken van een gewone of een manische depressie, een creatieve ziekte, een psychose of quasi-schizofrenie Een
goede conclusie die aan deze verwarring meteen ook een einde maakt, vinden wij bij J -R STAUDE, The adult development
of С G Jung, ρ 117, die de verklaring van deze crisis niet automatisch m de sfeer van de psychiatrie zoekt "In fact, some
of the readers have judged Jung as being a near psychotic or schizophrenic person The borderline between mysticism and
madness has always been a thin one Jung lived on the border, challenging and questioning those easy truths most of us
take for granted as part of our assumptive world. "

71

Zie A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 174-175

"

Zie A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 193
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een belangrijk richtsnoer. C.G.JUNG beweert trouwens dat in de periode tussen 1912 en 1921 de
gnostici zijn enige vrienden zijn geweest.'4 Daarnaast probeert hij ook van zijn problemen afstand
te nemen door middel van meer wetenschappelijke bedrijvigheid. Zo ontstaat de blauwdruk van de
eigen analytische theorie, waarmee hij een middenpositie nastreeft tussen een dweperig geloof en
een wetenschappelijk ongeloof. Bijna vijftig jaar later beweert C.G.JUNG nog altijd: 'ich habe mich
nie von meinen anfanglichen Erlebnissen entfernt', en meent dat al zijn latere werk uit deze imaginaties en dromen is voorteekomen.'6
In de jaren 1918 en 1919 dient C.G.JUNG als commandant in Château d'Oex, een tijd
voor intense bezinning over het doel van het psychische groeiproces, waarin zijn leer ook vaste
vorm krijgt. 'Während der Jahre zwischen 1918 bis ungefähr 1920 wurde mir klar, daß das Ziel
der psychischen Entwicklung das Selbst is. Es gibt keine lineare Entwicklung, es gibt nur eine
Circumambulation des Selbst. Eine einsinnige Entwicklung gibt es höchstens am Anfang; später ist
alles Hinweis auf die Mitte. Diese Erkenntnis gab mir Festigkeit und allmählich stellte sich die innere Ruhe wieder ein. * ,e Dit inzicht vertaalt zich ook in een eigen wetenschappelijke methode met
daarin een synthese van de bestaande benaderingen. Tegen 1920 treedt C.G.JUNG opnieuw in de
openbaarheid en vormt zich ook een nieuwe beweging rond zijn persoon. Hij wordt namelijk de
bezieler van Der Psychologische Club in Zurich, die in 1916 met enkele getrouwen is opgericht. In
de zomer van 1920 houdt C.G.JUNG zijn eerste seminarie in Engeland en weet ook daar een schare leerlingen bijeen te brengen. De uitwerking van zijn psychologische typologie betekent de definitieve doorbraak. 'Die Periode endete mit der Publikation des Buches 'Psychologische Typen',
1921."" Zijn eigen benadering stelt hem in staat zich definitief van S.FREUD (1857-1939) en
A.ADLER (1870-1937) los te maken. Door deze neutrale invalshoek kan hij ook een minder controversiële reputatie opbouwen en dat is misschien ook de reden waarom hij zijn innerlijke ervaringen
en hun toetsing aan de antieke gnosis tijdelijk verborgen houdt.
Conclusies: (a) In deze periode valt na het traditionele christelijke zingevingspatroon, dat
door zijn vader overgeleverd is, nu ook de bescherming weg van het moderne wetenschappelijke, dat vertegenwoordigd is door de freudiaanse psychoanalyse. Zo staat
C.G.JUNG rechtstreeks tegenover de innerlijke numineuze wereld van het onbewuste,
waarvan hij de beeldtaal vooral herkent in de gnostische zelfervaring. Uit deze confrontatie ontstaat een theorie die eerst en vooral rechtstreeks verwoordt wat aan inhouden
uit zijn eigen onbewuste voortkomt, (b) C.G.JUNG legt er naderhand de nadruk op dat
zijn theorie autonoom en spontaan uit het onbewuste is ontstaan. Hij beschouwt ze als
een subjectief product van de inkering in het eigen onbewuste en wijst daarom voorlopig elke afhankelijkheid van externe inspiratiebronnen of traditiegebondenheid af. Het
nieuwe theoretische referentiekader is de uitdrukking van de herwonnen zelfstandigheid
ten overstaan van het referentiekader van zijn vader en dat van S.FREUD, (с) Anderzijds
is de wereld van de innerlijke ervaringen even bewustzijnsvijandig gebleken als die van
de uiterlijke, traditiegebonden symbolen. Zo dient zijn analytische methode eveneens als
therapeutische dam tegen de bedreiging door de innerlijke psychische wereld. Dat zijn
eigen theorievorming ontstaan is in de context van zijn persoonlijke crisis tekent ook
haar praktisch-therapeutische karakter. De eerste bekommernis is niet het beantwoor
den van wezensvragen, maar het bevorderen van een genezingsproces, het herstellen
van het psychische evenwicht. Methodisch vertaalt zich dat als een persoonlijke mid
denweg, waarlangs C.G.JUNG probeert de traditionele tegenstellingen te verzoenen en
die hem ook brengt tot een nieuwe Christusbenadering.

"

Zie A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Traume, Gedanken von C.G.Jung, p. 205. Zie hierover ook G.QUISPEL, Jung en de
Gnom, in: C.AALDERS - J.H.PLOKKER - G.QUISPEL, Jung, een mens voor deze rijd, p. 85-146.

"

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung, p. 196. P.HOMANS, Jung in context, p. 165, gaal
zelfs zover dat hij concludeert: 'Once Jung hasformulatedhis core process his ideas underwent Tinte change. " Wij zijn het
daar slechts in zoverre mee eens dat dit weliswaar opgaat voor C.G.JUNGs fundamentele opties in deze periode, maar
daarbij wordt wel de inhoudelijke evolutie over het hoofd gezien die hij daarna nog heeft doorgemaakt.

*

AJAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von CG.Jung, p. 200.

"

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von CG.Jung, p. 197.
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1.7.

Analytisch-psychologische jaren: periode van zelfstandige theorievorming (1921-1935)
'In die 'Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten' hatte ich nur
festgestellt, daß und wie ich mich auf das Unbewußte beziehe, aber über das
Unbewußte selber noch nichts gesagt. '"

In de analytisch-psychologische jaren, een lange periode van relatieve harmonie, geeft
C.G.JUNG gestalte aan de eigenlijke psychologische theorie, ontwikkelt daarnaast als practicus
een succesvolle therapie, waarmee hij tot ver buiten de grenzen naam maakt, een bloeiende praktijk uitbouwt en tal van beroemdheden in behandeling krijgt. Het is tekenend dat C.G.JUNG in de
Erinnerungen, Traume, Gedanken von C.G.Jung (1962) de periode slechts vluchtig behandelt. Hij
haart ze hoogstens aan om aan te tonen hoe hij de dialoog tussen het bewustzijn en het onbewuste verderzet. Naar binnen toe wordt dit gesprek gesymboliseerd door de bouw van zijn toren in Bollingen, die hij aanvat in 1923, het jaar waarin zijn moeder sterft. Daarmee dringt hij dieper door in
zijn eigen Heimat. "In Bollingen bin ich in meinem eigentlichsten Wesen, in dem, was mir entspricht. Hier bin ich sozusagen der 'uralte Sohn der Mutter'. So heißt es sehr weise in der Alchemie, denn der 'alte Mann', der 'Uralte', den ich schon als Kind erfahren hatte, ist die Persönlichkeit
Nr.2, die schon immer gelebt hat und leben wird. Sie steht außerhalb der Zeit und ist Sohn des
mütterlichen Unbewußten. * 7 ' C.G.JUNG is erin geslaagd de innerlijke psychische wereld waarmee hij in de vorige periode geworsteld heeft, in zijn uiterlijk leven vorm te geven. Emotioneel en
relationeel heeft hij ondertussen zijn evenwicht gevonden in een ménage à trois met zijn echtgenote E.RAUSCHENBACH (1882-1955) en zijn medewerkster T.WOLFF (1888-1953), waarover
niets in de autobiografische geschriften te vinden is, maar die voor het begrijpen van de verhouding tussen zijn persoon en leer een niet onbelangrijk element is.60
De vitaliteit van C.G.JUNG blijkt in deze periode ook uit zijn drie grote studiereizen naar
het buitenland, die hem in contact brengen met andere culturen, waaronder de Arabische, indiaanse, Afrikaanse en oosterse. In zijn memoires stelt hij die in het teken van zijn zoektocht naar
'historisch-dokumentarische Vergleiche",.β1 Hij is zich bewust van de subjectieve vooronderstellin
gen van zijn theorie, zoekt ijverig naar empirisch bewijsmateriaal en probeert zo het onbewuste van
buitenaf te benaderen. Zijn exotische reizen en zijn kennismaking met vreemde culturen leren hem
hoezeer de beschaafde westerse mens van het archaïsche onbewuste is afgeweken, waardoor de
natuurvolkeren de onbewuste zijde van de westerling vertegenwoordigen. Daardoor gaan ook zijn
ogen open voor de phylogenetische achtergrond van het bewustzijn. Dat ondervindt hij daar aan
den lijve en geniet ver van alle beschaving met volle teugen 'den 'Gottesfrieden' eines noch urweltlichen Landes'.92 Hij vindt zo een nieuwe toegang tot het gebied dat hij in zijn kindertijd als
nr.2 heeft leren kennen. Maar wel beseft hij heel duidelijk dat nr.2 ondertussen nr.1 nodig heeft
om bewust te worden. Zijn hernieuwde aandacht voor de religieuze functie is hier het minst gebonden aan de traditie van het christendom en gebaseerd op de complementariteit tussen christendom
en oosterse tradities. Het is nu de tijd voor de uitwerking van de cultureel-antropologische en cultuurhistorische implicaties van zijn theorie. In deze studies ziet C.G.JUNG een ontwikkeling van de
ziel waarin van in het begin "eine Sehnsucht nach Licht wohnt und ein unabdingbarer Drang, aus
ihrer uranfanglichen Dunkelheit herauszukommen'.93 Zijn reizen naar de onbewuste wortels van
de beschaving voeren hem echter ook tot aan een mentale grens. Op zijn Afrikareis bijvoorbeeld
komt hij tevens in aanraking met het gevaar dat de Europeaan bedreigt vanuit de archaïsche psyche, waarvan hij vervreemd is. Bedreigd door ziekten ondergaat hij een nieuwe variant van de

*

A.JAFFÉ (Hrag.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von CG.Jung, p. 212.

"

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung, p. 229.

"

Vooral de studie ven R.HÖFER, Die Hiobboischaß, legt deze intieme relatiewereld bloot. P.J.STERN. C.G.Jung. The
Haunted Prophet, в. 69-79, beweert dat C.G.JUNGs problematische huwelijksrelatie model heeft gestaan voor zijn theorie
vorming, een relatie die hij via zijn theorie de baas wilde worden. Vgl. L.VAN DER POST, Jung and the Story of our
Tune, f. 172- 178; B.HANNAH, Jung. His Ufi and Work. p. 117-120. De biografie van B.HANNAH geeft trouwens een
zeer gedetailleerd beeld van het leven van C.G.JUNG. Zo vernemen wij op p. 156-157 dat C.G.JUNGs moeder mee ver
huisd is naar Küsnacht en daar voor de christelijke opvoeding van de kinderen heeft gezorgd, die C.G.JUNG nodig vond
niettegenstaande hijzelf geen kerkganger was.

n

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.GJung, p. 204.

D

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, TrOume, Gedanken von C.GJung, p. 267.

°

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.GJung, p. 272.
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Nachtmeerfahrt, die hi| in zijn crisisperiode heeft doorgemaakt HIJ leert hoe het primitieve ook een
gevaar inhoudt 'Damals war ich offenbar den 'going black' am nächsten "·** HIJ ontdekt langs die
weg hoe verschillend de levensinstelling van de westerling is en ziet het als zijn taak diens eigen
waarheid te ontdekken en opnieuw te vertalen. Dat is een stimulans om meer in de eigen westerse
cultuurgeschiedenis te graven op zoek naar de voorlopers van de analytische psychologie Dat hij
in de dertiger jaren ietwat verblind is geweest door de mythologische wortels van het nazisme, is
één van de schaduwkanten van С G JUNGs waardevrije wetenschapsbeoefening en dat terwijl en
kele van zijn naaste medewerksters zoals A JAFFÉ (1912-) en J JACOBI (1890-1973), zelf joods
zijn Zijn opvolging van de ontslagnemende E К RETSCHMER (1880-1974) als Präsident der Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie, weliswaar met de beste bedoelingen, is een
spijtige vergissing gebleken, die hij pas later heeft toegegeven "
De zoektocht naar de wortels van het westerse cuttuureigen geeft voor С G JUNG voor
alsnog niet het verhoopte resultaat. Voorlopig wordt zijn toewending naar het christendom gebruikt
om zijn eigen interpretatieve methode kracht bij te zetten Het christendom zelf komt nog niet echt
op de voorgrond, maar staat op één lijn met de met-Europese culturen en religies Hoewel de studie van bijvoorbeeld gnostische teksten reeds volop aan de gang is, geeft С G JUNG naderhand
toe dat htj in die tijd nog een belangrijke verbindingsschakel mist Deze zal hij in de volgende perio
de diepgaand leren kennen in de middeleeuwse alchemie Eigenaardig genoeg is het een taoïstischalchemistisch traktaat, hem bezorgd door zi|n grote vriend R WILHELM (1873-1930), dat hem de
sleutel aanreikt om deze traditie te ontsluiten, waarmee hij op zoek gaat naar de verklaring van de
westerse alchemistische teksten "* Zijn met grote luister in 1935 gevierde zestigste verjaardag
zien wij dan ook als een keerpunt, waarna С G JUNG zich nog meer op zijn persoonlijke interes
segebied van godsdienst en alchemie zal toeleggen
Conclusies* (a) Deze periode wordt gekenmerkt door een grote wetenschappelijke dyna
miek С G JUNG neemt zich in deze periode voor zowel practicus als empiricus te zijn
Terwijl in de vorige periode het accent nog ligt op de spontaan uit het onbewuste op
wellende denkbeelden, gaat het er in deze periode om die wetenschappelijk te onder
bouwen Een eerste basis voor zijn theorie vindt hij in het droommatenaal, hem door
patiënten en in eigen dromen aangereikt Verder verzamelt hij naar aanleiding van zijn
reizen waardevol cultureel-antropologisch materiaal Dat is de tweede pijler van zijn
theone (b) Hoezeer CG JUNG ook zijn innerlijke ervaring als drijfveer beschouwt — zijn
torenbouw is daar het symbool van —, in zijn officiële publicaties is daar voorlopig weinig van te merken, zoals hij ook zijn complex relatieleven voor de buitenwereld verborgen houdt Hij doet er integendeel alles voor om de eigen empirische methode aan te tonen Zijn inzichten blijven gekaderd in een persoonlijkheidspsychologie en een pragmatische therapie Daarbij worden algemene filosofische en theologische waarheden gerelateerd aan hun eng psychologisch karakter (c) Eigen aan deze periode is ook dat
С G.JUNGs interesse in die tijd vooralsnog minder uitgaat naar de vragen die voorbij het
psychische voeren en dat de wezensvragen naar de oorsprong van het psychische zijn
buiten beschouwing blijven Hoewel hij reeds volop bezig is met studies van vergehjken-

"

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen Träume, Gedanken von С G Jang, ρ 276 Tegelijk is hij, zoals opgemerkt ui С G JUNG,
Dos Seelenproblem des Modernen Menschen in С G JUNG, Gesammelte Werke Bd 10, ρ 106, ook tot de erkenning
gekomen van "unseren Größenwahn, der steh zum Beispiel einbildet, das Christentum sei die einzige Wahrheit der weiße
Christus der einzige ErUser'

°

Zie Η Η BALMER, Die Archetypenlehre von С G Jung Eme Kritik, ρ 19-30, die over С G JUNGs vergissing conclu
deert 'Er Ist seinen eignen Spekulationen zum Opfer gefallen, die er durch den Nationalsozialismus zum Opfer bestätigt sah
bis er dann 1945 scheinbar geweckt wurde ' Vgl ook J DE LEEUWE, Carl Gustav Jung en zijn maatschappelijke basis,
ρ 69-90, die de problematiek vanuit een eenzijdig marxjstisch standpunt benadert en daarom ook С G JUNGs verblinding
strenger beoordeelt Vgl verder ook Ρ J STERN С G Jung The Haunted Prophet, ρ 211 219, die er een late afrekening
met S FREUD achter zoekt Een warm pleidooi voor С G JUNG wordt gehouden door В HANNAH, Jung His Life and
Work, ρ 209-239, die С G JUNGs verwoede pogingen belicht voor een duurzame vrede in Europa en verder aanvoert dat
hij bovendien op de zwarte lijst van de nazi's heeft gestaan Vgl L VAN DER POST, Jung and the Story of our Tune, ρ
191-199. die voor deze politieke vergissing alle begrip toont, A JAFFÉ, Aus Üben und Werkstatt von С G Jung, ρ 85-104,
A ¡AFFE, Aus С G Jungs Well, ρ 139 164, A JAFFÉ, Parapsychologie Individuation Nationalsozialismus, ρ 141-164
Zeer genuanceerd is Τ EVERS, Mythos und Emanzipation, ρ 130-153, die deze periode met alle begrip beschouwt als
С G JUNGs persoonlijke Schatténbegegnung

"

Zie L VAN DER POST, Jung and the Story of our Time, ρ 243-246, die dieper ingaat op de bewondering die С G JUNG
voor deze missionaris en oriëntalist gekoesterd heeft Vgl Ρ J STERN, С G Jung The Haunted Prophet, ρ 200-202 Vgl
ook J J CLARKE, Jung and Eastern Thought A Dialogue with the Orient, ρ 60
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de cultuur- en godsdienstwetenschappelijke aard, vermijdt hij de verdachtmaking van
banden met elke dubieuze denkwereld omdat hij zich in de academische wereld nog
altijd liever als onbesproken wetenschapper laat kennen, (d) In de Erinnerungen, Träume, Gedanken von CG.Jung (1962) neemt hij radicaal afstand van de toenmalige wetenschappelijke instelling en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom deze periode
weinig aandacht krijgt en een overgangsperiode tussen de crisis- en eigenlijke oogstperiode is. De hele discussie rond Christus wordt in die tijd dan ook eerder in de marge van
het wetenschappelijk onderzoek gevoerd en zelfs in de meer persoonlijke brieven komen
maar weinig levensbeschouwelijke en godsdienstige themata aan bod.

1.8.

Complex-psychologische jaren: periode van symboolpsychologische toepassing
(1935-1945)"
'Damit war ich endlich auf dem Boden angelangt, der meinen eigenen Erfahrungen der Jahre 1913 bis 1917 zugrundelag."*

De jaren dat zijn psychologie algehele erkenning geniet, zijn voor C.G.JUNG persoonlijk
tegelijk jaren van sociaal isolement. Door de oorlogssituatie zit hij in zijn Zwitserse enclave opgesloten, verstoken van elk internationaal contact. P.J.STERN noemt deze periode zelfs 'years of
misery' en hij legt een verband tussen C.G.JUNGs persoonlijke problemen met zijn gezondheid en
de spanningen in Europa.89 Het is de periode dat C.G.JUNG zich onbegrepen voelt zowel door het
positivistische als door het kerkelijke kamp en in beide richtingen slaat hij een zeer verdedigende
toon aan.
De Iridiareis in december 1937 en januari 1938, die weliswaar te verklaren is als een
vlucht, vormt tegelijk een nieuwe mijlpaal in C.G.JUNGs persoonlijke zoektocht naar levensbeschouwelijke verdieping. Hij bezoekt er niet de vooraanstaande goeroes en houdt bewust afstand
van de oosterse spiritualiteit die hij tot dan met grote interesse heeft bestudeerd. Op zijn reizen
naar het Oosten leert hij wel de relativiteit van waarden inzien en licht het inzicht op dat Christus
evengoed als Boeddha een incarnatie van het 'zelf' voorstelt. 'Auch Christus ist — wie Buddha —
eine Verkörperung des Selbst, aber in einem ganz anderen Sinne. "·" De oosterse waarheden kunnen niet klakkeloos overgenomen worden omdat zij de band missen met de psychische werkelijkheid van de westerling. Op dezelfde reis loopt C.G.JUNG tot overmaat van ramp een infectie op,
die hij uitlegt als een aanwijzing dat hij zijn eigen ontwikkeling moet doormaken. Uitgerekend daar
krijgt hij een droom met een zeer christelijke inslag, over de queeste naar de heilige graal en de
steen der wijzen." Daarom dringt juist daar het besef door dat een Europeaan in het Oosten niets
te leren heeft omdat hij de wijsheid uit zichzelf en zijn eigen tradities moet putten. 'Was tust du in
Indien? Suche lieber für deinesgleichen das heilende Gefäß, den salvator mundi, dessen ihr dringend bedürft. **2 Op de terugweg vat C.G.JUNG de studie aan van alchemistisch en gnostisch
bronnenmateriaal en neemt zo de draad op van zijn zoektocht in de creatieve crisisperiode van de
jaren 1913-1921. In de alchemie en de gnosis zoekt hij de verbinding tussen de christelijke dogmatiek en de innerlijk numineuze ervaringen, tussen de oudchristelijke gnosis en de analytische psychologie. Gaat zijn aandacht nu wel rechtstreeks naar het christendom, dan moet het volgens hem
wel vernieuwd worden en van zijn eenzijdigheid genezen. In 1936 droomt hij van een dode vis met
een dode slang in de muil, een symboliek die hij in deze zin verklaart." Die roeping krijgt nu al
zijn aandacht en zorgt ervoor dat hij zijn therapeutisch werk tot een minimum herleidt.
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In deze titel wordt een term overgenomen uk de feestbundel die verschenen is ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
om de veelzijdigheid van de analytische psychologie en haar talrijke toepassingsmogelijkheden aan te duiden. Zie
T.WOLFF, Einführung in die Grundlagen der Komplexen Psychologie, in: DER PSYCHOLOGISCHE CLUB ZÜRICH
(Hrsg.), Die kulturelle Bedeutung der Komplexen Psychologie, p. 7.

"

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Traume, Gedanken von C.C.Jung, р. 21Э.

"

P.J.STERN. CGJung. 7hc Haunted Prophet, p. 233-23«. Vgl. B.HANNAH, lung. His Ufe and Work, p. 188.

"

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Traume, Gedanken von С G.Jung, p. 283.

"

Zie A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Traume, Gedanken von С G.Jung, p. 286.

"

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von CGJung, p. 286.

"

Zie B.HANNAH, Jung. His Ufe and Work, p. 236.
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Ondertussen zoekt С G JUNG buiten zijn eigen vakgebied naar verdere steun voor en
verruiming van zijn psychologie. Beslissend daarin zijn de Eranos-Tagungen in Ascona onder auspi
ciën van mevrouw O.FRÖBE-KAPTEYN (1881-1Э62), waar hij de oudheidkundige К KERÉNYI
(1897-1973), de oriëntalist H.ZIMMER (1851-1910), de Zwitserse natuurkundige W PAULI (19001953), de godsdiensthistoricus M ELIADE (1907-1986), de joodse dieptepsycholoog E NEUMANN
(1905-1960) en de cultuurfilosoof H GRAF VON KEYSERLING (1880-1946) ontmoet, en er zelf
zijn eerste uiteenzettingen over het individuatieproces geeft ·* De conferenties vormen een platform voor nieuwe inzichten, die zijn denkproces hebben versneld, meer dan hij later misschien wil
toegeven. Mogelijk is dat de reden waarom hij deze bijeenkomsten in de Erinnerungen, Träume,
Gedanken von C.G.Jung (1962) onvermeld laat Niet in het minst leiden die inzichten tot een veranderde instelling ten opzichte van het christendom en zijn theologie en tot de erkenning dat deze
een belangrijke verstaanshonzon voor zijn analytische psychologie vormt. Dit blijkt in enkele brieven uit 1935 aan pastores en theologen, voor wie hij in die periode ook over deze problematiek
lezingen houdt Het is ook nu dat hij de historische wortels van de analytische psychologie erkent
en ze anderzijds als een voortzetting van het christendom beschouwt Een voorbeeld: "Ich möchte
aber nochmals betonen, daß, was das Unbewußte Ihnen beizubringen sucht, nicht etwas absolut
anderes ¡st als das Christentum, sondern es handelt sich um eine Vertiefung der christlichen Symbolik und eine Wiederbelebung ¡ener Grundlagen, auf denen das Christentum, wie auch andere
große Religionen, sich aufbaut. "e6 In dezelfde lijn beweert hij 'Die Analytische Psychologie (oder
wie sie jetzt heißt, komplexe Psychologie! ist tief in Europa, im christlichen Mittelalter und in letzter
Linie m der griechischen Philosophie verwurzelt "·* De religieuze denkwereld van de kerkvaders,
de gnostische en alchemistische symboliek, de christelijke dogmata en sacramenten en de oosterse
wijsbegeerte, dat zijn de interessegebieden waarop С G.JUNG zich in deze periode toelegt Cen
traal volgens hem is daarbij de vraag naar de relatie tussen de symboliek van het onbewuste en de
dogmatische beelden van het christendom Deze godsdienst is volgens hem van wezenlijk belang
voor de westerse mens, op voorwaarde dat die aangepast wordt aan de seculiere tijdsgeest
С G JUNG heeft in deze periode geprobeerd de christelijke boodschap vanuit een confrontatie met
zijn analytische psychologie te herdenken 'Natürlich stellt sich mir immer wieder die Frage nach
der Beziehung der Symbolik des Unbewußten zur christlichen Religion und auch zu anderen Religionen. Ich lasse der christlichen Botschaft nicht nur eine Tür offen, sondern sie gehört ins Zentrum
des westlichen Menschen. Allerdings bedarf sie einer neuen Sicht um den säkularen Wandlungen
des Zeitgeistes zu entsprechen; sonst steht sie neben der Zeit und die Ganzheit des Menschen
neben ihr.*7 Dat gebeurt ondermeer in een psychologische duiding van het tnniteitsdogma en
van de H Mis. Vooral de studie van de alchemie brengt hem nader tot het Christusmysterie. 'Mem
Versuch einer Konfrontation der Analytischen Psychologie mit den christlichen Anschauungen
führte mich schließ/ich zur Frage nach Christus als einer psychologischen Gestalt. Schon in 'Psychologie und Alchemie' (19441 hatte ich in der alchemistischen Zentralvorstellung des Lapis, des
Steines, eine Parallelfigur zu Chnstus nachweisen können "9S Dat een alternatieve Christusfiguur
hierin een centrale rol speelt, spreekt uit een persoonlijk 'alchemistisch Christusvisioen' dat hij in
1939 krijgt, het jaar dat hij ook een seminane houdt over de geestelijke oefeningen van IGNATIUS
VAN LOYOLA (1491-1556) " Daarin komt een Chnstus naar voor die de tegenstellingen verenigt
waar C G JUNG sinds zijn kinderjaren mee geworsteld heeft, namelijk 'die unverhohlene alchemistische Auffassung Christi als einer Vereinigung geistig-lebendiger und physisch-toter Materie' 10°

M

CG JUNG heeft m elk geval zijn stempel gedrukt op de ncbting waann de Eranos-Tagungen, die aanvankelijk, zeer tot
zijn ongenoegen, onder een theosofische vlag worden gehouden, uiteindelijk geëvolueerd zijn Zie G WEHR, С G Jung
Leben, Werk. Wirkung, ρ 236-250, waar Éranos em Nabel der Welt genoemd wordt Vgl Η HEINZ, Éranos - eme moder
ne Pseudo-Gnosis, in J TAUBES, (Hrsg ), Gnosis und Pohak, ρ 249-263, die vanuit een politieke interesse ο ι enigszins
tea onrechte wijst op de wereldvlucht die deze conferenties kenmerkt

" C G

JUNG, Brief vom 5 П 1935 an F Pßffitn, ш С G JUNG, Bruje, Bd Ι, ρ 248

*

С G JUNG, Brief vom 22 ХП 1935 an E Neumann, ш С G JUNG, Briefe, Bd Ι, ρ 265

"

A JAFFÉ (Hreg ) , Erinnerungen, Träume, Gedanken von CG Jung, ρ 213

*

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Traume, Gedanken von С G Jung, ρ 214

"

Zie A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 215

m

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 215
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Conclusies (a) Deze periode valt samen met het einde van de reizen en met een zeker
isolement waarin C.G JUNG zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bevindt Nu hij over
een eigen wetenschappelijk referentiekader beschikt, voelt С G JUNG zich geroepen dit
verder te onderbouwen met en toe te passen op een symboolvergelijkend onderzoek
Nadat zijn aandacht eerst fel getrokken wordt door oosterse tradities, keert hij terug tot
zijn persoonlijke wortels in het westerse christelijke erfgoed (vaderwereld), (b) Vandaar
dat Inj zich nu vooral gaat interesseren voor de symbolen die in de alchemistische tradi
tie gangbaar zijn Maar ook de kerkelijke christelijke dogma's en riten leveren hiervoor
materiaal Doelstelling in deze penode is vooral de illustratieve ondersteuning van zijn
analytisch-psychologische theorie (zoonpositie), zodat met het matenaal zeer functi
oneel wordt omgegaan. De persoonlijke stellingname blijft nog verscholen achter het
wetenschappelijk neutraal standpunt, (c) Het feit dat С G JUNG in deze periode een
dialoog aangaat met de randgebieden van zijn psychologie blijkt ook uit zijn contacten
met geleerden uit de kring rond de Eranos-Tagungen. Vanuit de verschillende invalshoe
ken concentreert С G JUNGs aandacht zich meer en meer op de plaats van de Christus
figuur als centraal symbool in de christelijke traditie Maar ook in dit verband onthoudt
hij zich vooralsnog van een al te persoonlijke belijdenis.
1.9.

101

Metapsychologische jaren: periode van theoretische verdieping (1945-1955)

'Mem Versuch einer Konfrontation der Analytischen Psychologie mit den
christlichen Anschauungen führte mich schließlich гиг Frage nach Christus
02
als einer psychologischen Gestalt. "
In wat WIJ de oogstpenode van zijn leven kunnen noemen, bereikt С G JUNG de grenzen
van de psychologische theorievorming In deze penode komt het tevens tot een zekere institutiona
lisering van de jungiaanse leer zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit de oprichting van het C.G JungInstitut in april 1948 en het opzetten van een internationaal tijdschrift С G JUNG heeft rond zich
een knng van nauwe medewerk(st)ers die zich onverdroten inzetten voor de verspreiding van de
leer, zoals J.JACOBI (1890-1973) en M -L VON FRANZ (1915-) In deze periode worden de grote
publicaties afgewerkt Daarom spreekt men terecht van een 'reaping of the harvest', als de
vruchtbare periode die onmiddellijk op zijn ziekte volgt ' 0 3
Hoewel zijn interessegebied daarna niet wezenlijk veranderd is, vormt het jaar 1944
inderdaad toch een breuklijn Dat heeft te maken met de weerslag van een ernstig hartinfarct en
een bijna-doodervanng In een visioen wordt hem getoond hoe het onbewuste bestaan werkelijk is
en het bewuste slechts een soort illusie 1 M Hij ziet zijn leven sub specie aetemitatis en wordt
zich bewust van een eeuwigheid, 'm welchem Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft ernes
sind. "10S Na deze ervaringen kan С G.JUNG zijn ontwikkeling niet meer binnenskamers houden
en acht hij de tijd njp om ze tot centraal thema van zijn publicaties te promoveren 10e Dat gaat
het meest op voor de Chnstusbenadering 'In 'Aion'(1951l gnff ich das Problem des Christus wie
der auf.'10'' C.G.JUNG beschouwt zich in deze als een terremverkenner 'Da ich über das Problem Jesu sehr viel nachgedacht und selber Pionierarbeit geleistet habe ', maar geeft toch toe voor

ln

Deze temi ш reeds m 1935 gcbniikt door O KOENIG-FACHSENFELD, Wandlungen des Traumproblems von der Romantik
fai гиг Gegenwart, ρ 121, waarvoor С G JUNG het voorwoord heeft verzorgd, en betekent "daß du Meiapsychologie
С С Jungs eine auf die gesamte Seelenwirklichkeit, auf Erfassung des Seelenkosmos eingestellte Realwissenschaft ist, inso
fern sie von einem überzeitlichen, ubcnndmduellen Bestimmtsein des menschlichen Wesens handelt', maar is echter het
meest voor deze periode van toepassing Hij komt eigenlijk van S FREUD die daarmee de theoretische grondslagen van zijn
psychologie bedoelde Zie A SAMUELS. Jung and the post-Jungians, ρ 8-9

"° A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Traume und Gedanken von С G Jung, ρ 214
'" Β HANNAH, Jung fus Ufé and Work, f 288
'" Zie A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 293-296
m

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Traume, Gedanken von С G Jung, ρ 299

M

Zie AJAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 300 Dat komt overeen met de datering van
A JAFFÉ, Parapsychologie, Individuation. Nationalsozialismus, ρ 40, volgens wie С G JUNG zich na 1944 van de empiri
sche methode afgekeerd heeft

' " AJAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 215
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een christelijk raadsel te staan. 10 * BIJ het schrijven van Aion (1951) gaat hij zich zelfs realiseren
dat zijn doelstellingen niet meer puur wetenschappelijk zijn. Tegenover de theoloog V WHITE
(1902-1960)

is hij nog openhartiger en spreekt van een innerlijke dwang die hem tot schrijven

heeft aangezet
göttliche
fühlte

Al heel snel wordt hem duidelijk 'daß Christus — nicht der Mensch,

Wesen — mein geheimes Ziel war. Das war ein Schock,

ich mich keineswegs

gewachsen'

sondern das

denn einer solchen

Aufgabe

' ° ' С G JUNG confronteert de Chnstusvoorstelling in

dat boek vooral met de denkbeelden van de gnostici, waar zijn belangstelling nu opnieuw naar
uitgaat. Het is ook in deze periode dat de Jung-codex, een deel van de Nag Hammadi-vondsten,
aangekocht wordt "° Een droom uit die periode verwijst dan weer rechtstreeks naar de Christusproblematiek en hierin figureren zowel zijn vader als zijn moeder Nu ziet hij zijn vader als de vis
serskoning Amfortas uit de graallegende, wiens wonde van het christelijk lijden niet wilde genezen,
terwijl de alchemisten hiervoor de panacee kenden 1 1 1 Over dat lijden en over zijn antwoorden op
de religieuze vragen van de moderne mens gaat Antwort auf Hiob (1952), dat zich eveneens in een
bijbelse droom heeft aangekondigd De denklijn uit Aion (1951), waann de Psychologie des Chris
tentums en de genezing van het christendom zijn geschetst, trekt hij hier verder door, want in de
Erinnerungen,
Préfiguration

Träume,

Gedanken von CG Jung (1962) stelt hij

Christi'"1

'Hiob ist gewissermaßen

eine

Het controversiële boek Job verwekt een storm van reacties, vooral bij

theologen, die volgens hem zijn psychologisch denken niet kunnen begnjpen omdat ZIJ zich alleen
met de eeuwige waarheden willen inlaten Maar naast tegenstanders zoals M BUBER (1878-1965)
vindt С G.JUNG ook medestanders zoals H SCHAR (1910-1968)

VWHITE (1902-1960) doet als

katholiek theoloog ernstige pogingen om hem te begrijpen, maar botst op een wereld van verschil
tussen psychologie en theologie.'" In de autobiografie is verder aangegeven hoe in Von den
Wurzeln des Bewußtseins

(1954) 'das in 'Aion' behandelte Christus-Problem"

psychologisch ver-

taald wordt tot de verwerkelijking van het 'zelf' in het individu " * In Mysterium

Coniunctionis

[1955] wil hij meer een inhoudelijk antwoord geven op de vraag die hem door de ziel van de christenmens gesteld is, de vraag naar de vereniging der tegenstellingen, een vraag die hem naar eigen
zeggen sinds zijn kinderjaren heeft beziggehouden

11Б

Tegelijk geeft hij toe dat zijn wetenschap

pelijke methode hem gevoerd heeft tot aan de grens die hij eertijds de rug heeft toegekeerd, de
grens tussen het psychologische en het metafysische, 'worüber

sich keine

wissenschaftlichen

Aussagen mehr machen lassen '.n6

Conclusies (a) In deze penode verloopt de confrontatie met de numineuze binnenwereld
en de godsdienstige verwoording с q vertekening ervan, minder via de omwegen van
de symboolstudie Zo is de cirkel met de kinderjaren weer rondgemaakt Via een weten
schappelijke instelling (de zoonwereld) is er uiteindelijk een rechtstreeks verband tussen
de godsdienstige geloofsvoorstellingen (de vaderwereld) en de innerlijke numineuze (de
moederwereld), (b) In de Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G.Jung (1962) vinden
WIJ genoeg aanwijzingen voor het feit dat met name de Christussymboliek en meer be
paald de receptie ervan in de gnostisch-alchemistische symboolwereld niet alleen een
onderwerp van wetenschappelijke studie is geweest

Met zijn behandeling ervan blijkt

"· С G JUNG, Brief vom 3X119S2 an U Sinclair, ш С G JUNG, Briefe, Bd Π, ρ 306
1Я

С G JUNG, Brief vom 19X111947 on V White, m С G JUNG, Briefe, Bd Π, ρ 100

119

С G JUNG houdt bij de overhandiging daarvan een opmerkelijke redevoering Zie С G JUNG, Ansprache bei der Oberrei
chtaig des Jung Codex, ш С G JUNG, Gesammelle Werte, Bd 18/11, ρ 890-893 Daarover wordt uitgebreid bericht in
С AALDERS - J Η PLOKKER - G QUISPEL, Jung Een mens mor deze ajd. Vgl G WEHR, С G Jung Üben, Werk,
Wirkung, f 326-330

111

Zie A JAFFÉ (Hrsg), Erinnerungen. Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 216-217 Μ STEIN, Jung s Treatment of Chrisnarury, ρ 17, 108, meent dat С G JUNG het christendom beschouwt als een patiënt die evenals zijn vader genezen moet
worden, zonder daarom te beweren dat zijn hele opvatting over het christendom tot een vadercomplex te herleiden is Deze
stelling gaat volgens ons enkel voor de metapsychologiscbeperiode op

1,1

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen. Traume. Gedanken von С G Jung, ρ 220

"'

Zie voor een overzicht J W HEISIG, Jung and Theology A Bibliographical Essay, in Spring Publications, (1973), ρ 204255 Vgl G HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche Zum Gespräch zwischen Theologie
und analytischer Psychologie, ρ 260-271

'" A JAFFÉ (Hreg ), Erinnerungen Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 225
'" Zie A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume. Gedanken von С G Jung, ρ 218 Volgens В HANNAH, Jung His Ufe and
Work, ρ 321, is du werk beëindigd nog vóór bet tragische jaar 195S
"' A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 225
19

tevens een persoonlijke interesse, (c) Er valt ook uit af te lezen dat C.G.JUNG een synthese nastreeft tussen de innerlijke belevingswereld, de wetenschappelijke paradigmata
en de traditionele geloofsbelijdenis. Dat is de reden waarom hij nu ook naar buiten
treedt als een grensbewoner, een verbindingsfiguur tussen de gescheiden werelden van
wetenschap en geloof, van verleden en heden, werelden die hij als kind reeds bij zijn
ouders en in zichzelf tegenover elkaar wist staan. Ook de manier waarop C.G.JUNG de
Christusfiguur in deze periode benadert, getuigt van deze verzoeningsdrang.,,,

1.10.

Transcendentaal-psychologische jaren: periode van beschouwende afronding (19551961)"*
'Nach dem Tod meiner Frau, 1955, fühlte ich die innere Verpflichtung, zu
dem zu werden, der ich selber bin.(...J Damit war, ein Jahr nach dem Tod
meiner Frau, das Ganze vollendet.'"'

De jaren na het verschijnen van zijn grote werken mogen wij niet als jaren van inactiviteit beschouwen. In zijn levensavond blikt C.G.JUNG in een ruim overzicht en met grote eerlijkheid
terug op zijn leven en werk. In het jaar 1955 rondt hij zijn wetenschappelijke werkzaamheden af.
'Die reiche Ernte ist am Ende des Schicksalsjahres 1955 zum allergrößten Teil eingebracht. "12°
In hetzelfde jaar dat hij zijn laatste grote publicatie voorbereidt en het eerste deel van Mysterium
Coniunctionis (1955/1956) reeds gepubliceerd is, sterft zijn vrouw E.JUNG-RAUSCHENBACH. Dit
grijpt hem heel sterk aan, meer nog dan de dood van T.WOLFF drie jaar eerder. Om dit te verwerken trekt hij zich in de winter van 1955/1956 in Bollingen terug en vat daar een nieuwe bouwfase
van zijn toren aan. Hij neemt geleidelijk afstand van zijn wetenschappelijk werk, maar zijn persoonlijke queeste houdt daarmee niet op. Het zwaartepunt van de werkzaamheden verplaatst zich wel
naar de uitgebreide correspondentie waarin C.G.JUNG zich over allerlei netelige kwesties vrijmoedig uitspreekt. A.JAFFÉ geeft aan hoe het briefschrijven de plaats van zijn vroegere wetenschappelijke arbeid inneemt: 'Als sein Libido nicht mehr in die Gestaltung wissenschaftlicher Werke floß,
traten die Briefe an die Stelle der Manuskripte und wurden zum Gefäß seiner schöpferischen Gedanken. *121 In Interviews en correspondentie, in het bijzonder met katholieke en protestantse
geestelijken, bespreekt hij de religieuze problemen die hem sinds zijn jeugd bezighouden.122
Vooral de gesprekken met A.JAFFÉ voor zijn Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung
(1962), die plaatsvinden vanaf 1957, scherpen zijn inzichten aan. Maar niettegenstaande zijn reputatie van der weise alte Seher vom Zürichsee, blijft C.G.JUNG in deze periode twijfelend en onzeker, iemand die niet aarzelt toe te geven waar zijn visie tekorten vertoont en die zich door andere
denkers blijft uitgedaagd voelen om te veranderen. Hij is er zich ondanks zijn lange levenservaring
van bewust 'daß ich keine runde Antwort auf mich selber gefunden habe. Ich bin nach wie vor im
Zweifel geblieben, um so mehr, je mehr ich versuchte Bestimmtes auszusagen. "123 Die indruk
maakt C.G.JUNG ook op M.SERRANO (1917-), wie de eer toekomt hem als één van de laatsten te
mogen interviewen, minder dan één maand voor zijn dood. Als deze bij het begin van het gesprek
een opmerking maakt over Le Phénomène Humain (1938-1940) van P.TEILHARD DE CHARDIN
(1881-1955), dat hij op de leestafel heeft zien liggen, vertrouwt C.G.JUNG hem toe hoezeer hij

1,7

Vgl. R.KEINTZEL, CG Jung, p. 23, die getuig! dat C.G.JUNG in feite zijn hele leven lang Grenzgänger is geweest.

"* Met deze terni willen wij aangeven dat C.GJUNG in deze periode overgaat tot wat hij in C.GJUNG, Antwort au)'Hiob,
in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 11, p. 388, zdf religieuze uitspraken noemt, die volgens hem niets anden zijn dan
'seelische Bekenntnisse, die in letzter Unie auf unbewußten, also transzendentalen Vorgängen fußen'.
'" A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Trimme, Gedanken von C.G.Jung, p. 228-229.
'" G.WEHR, CG Jung. Üben, Werk, Wirkung, p. 377.
'" A.JAFFÉ, Aus Leben und Werkstatt von CGJung.o.
131. Vgl. V.BROME, Jung. Waarheid en legende, p. 30t. die aangeeft hoe in deze brieven CG JUNGi theorieën verfijnd worden.
m

P.J.STERN, C.G.Jung. The Haunted Prophet, p. 241, voegt daar de bedenking aan toe dat het in deze brieven lijkt 'as
though the apostate psychiatrist were carrying on a posthumous dialogue with his father, martyred by secret doubt, and нЛл
his theologian uncles'.

' " C.G.JUNG, Brief vom 6.Г .1954 an A.J affi, in: C.GJUNG, Briefe, Bd. II. p. 386-387. P.J.STERN, C.GJung. 7V Haun
ted Prophet, p. 256, laat zieh daarom zelfs verleiden tot bet maken van een eindbalans en de conclusie dat 'Jung's search
for die НЫу Grail of conjunction failed'. Vgl. PJ.STERN. C.G.Jung. Prophet des Unbewußten, p. 273, die tot de negatieve conclusie komt 'daß Jungs großes Experiment der Selbstheilung mißlang'.
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nog naar zingeving op zoek is , 2 4 Samenvattend vertelt hij de interviewer bovendien hoe nauw
hem de christelijke verlossingsboodschap aan het hart ligt 'What I have tried to do, is to show the
Christian what the Redeemer really is, and what the resurrection is. Nobody today seems to know,
or to remember, but the idea still exists in dreams "12e De reden voor deze niet aflatende onrust
zoekt M SERRANO in С G JUNGs persoonlijke gespletenheid zelfs tot op het laatste wordt hij in
zijn zinzoeken weerhouden door wetenschappelijke restricties Is dat de reden waarom С G JUNG
met zo'n vredige indruk op hem maakt als bijvoorbeeld H HESSE (1877-1962), die hij rond dezelf
de tijd geïnterviewd heeft? Volgens M SERRANO is dat het verschil in levensweg tussen de heilige
en de magiër die liever de eenzame weg gaat dan zich met God te verzoenen 1 M Uiteindelijk
krijgt С G.JUNGs spreekwoordelijke twijfel een profetische bijklank, als hij in alle eerlijkheid nog
durft bekennen "So bin ich enttäuscht und bin ich nicht enttäuscht (...) In nichts bin ich ganz
sicher. Ich habe keine definitive Überzeugung — eigentlich von nichts Ich weiß nur, daß ich geboren wurde und existiere, und es ist mir, als ob ich getragen würde Ich existiere auf der Grundlage
von etwas, das ich nicht kenne. "'" Deze uitspraak kan getuigen van een wetenschappelijke
twijfel maar tevens een teken van geestelijke openheid zi|n, zoals ook LAU TZE (6de eeuw ν Chr )
zegt in de Tao te King "Alle sind klar, nur ich allein bin trübe" ,2S Deze innerlijke onzekerheid en
eenzaamheid contrasteren met de wereldwijde vermaardheid van С G JUNGs werk, waarvan de
uitgave in 1958 een aanvang neemt, met de enorme invloed die van zijn persoon en werk uitge
gaan is na zijn dood op 6 juni 1961, en met de hoop die spreekt uit zijn grafschrift 'Wie sehr er
die Hoffnung des Christen auf die endgültige, die eschatologische Verwandlung des Menschenwesens geteilt hat, dokumentiert die Inschrift der Steinplatte, die sein Familiengrab auf dem Kusnachter Friedhof deckt 'Prtmus homo de terra terrenus, secundus homo de cáelo caelestis" (1 Kor
15 47) 12"
Conclusies (a) Niettegenstaande С G JUNGs wetenschappelijke activiteiten in deze laat
ste penode tot een minimum herleid zijn, is het verkeerd het belang van deze afsluitende
periode te onderschatten Wat de meer persoonlijke relatie met het christelijk geloofs
goed aangaat, zijn uitgerekend hier nog belangrijke verstaanssleutels te vinden Deze
periode geeft ons een antwoord op de vraag of С G JUNG de grenzen die hij bereikt
heeft, ook daadwerkelijk overschreden of getranscendeerd heeft (b) Het blijkt immers
dat С G JUNG tot op het einde van zijn leven een zoeker is geweest en zijn mening is
blijven herzien In die laatste fase heeft hij bovendien zijn meest persoonlijke geloofsbekenterussen gedaan Toch moet men er zelfs hier rekening mee houden dat hij zijn
wetenschappelijke positie (de zoon) nooit heeft opgegeven en de verzoening tussen ge
loof en wetenschap, ervaring en theorie (moeder en vader) is blijven nastreven (c) In
deze periode is С G JUNG op zijn duidelijkst wat betreft de vooraanstaande rol die het
zoeken naar de plaats van Christus in zijn denken heeft gespeeld Daarvan getuigt hij in

"* Zie M SERRANO, С G Jung and Hermann Hesse A Record of Two Friendships, ρ 100 Zie over allerlei parallellen rus
sen het werk en de persoonlijkheid van С G JUNG en Ρ TEILHARD DE CHARDIN, G HAAS, Che Weüsicht von Teilhard
und Jung Gegensätze die sich vereinen M -L VON FRANZ maakt in С G JUNG, Bnefa, Bd II, ρ 313, eveneens mel
ding van een kopie van het hoofd uit de lijkwade van Tunjn, verborgen achter een gordijn in С G JUNGs werkkamer,
waarover hij bericht aan een Amerikaans theoloog in С G JUNG, Brief vom 24 XI1952 an V Sinclair, in С G JUNG,
Briefe, Bd II, ρ 311 'Den stärksten Eindruck erhielt ich jedoch vom Linceul de Turin, dem Samt Suaire '
ю

M SERRANO, С G Jung and Hermann Hesse, ρ 101

' " Zie M SERRANO, С G Jung and Hermann Hesse, ρ 112 Over de verhouding tussen С G JUNG en H HESSE, zie H E J
VAN HOOREWEGHE, Het individuatieproces m het literaire werk van Hermann Hesse De somberheid waarvan sprake
blijkt ook uit wat С G JUNG zegt tot L. VAN DER POST, Jung and the Story of our Time, ρ 239 7 am appalled by the
inadequacy of what I have done ' TJAX IS de auteur daar erg van geschrokken en beschouwt dit liever als een teken van
С G JUNGs grootheid Vreemd genoeg vergelijkt hij hem met een Mozesfiguur, wat С G JUNG voor hem met S FREUD
heeft gedaan "/ saw him as I have always seen truly creative pioneering spirits as bnds of Moses who can lead millions to
a new land of promise which is our inherited image of greater being, but are forbidden to enter a themselves "
,n

A JAFFÉ, Erinnerungen, Träume. Gedanken von С G Jung, ρ 360

л

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 360, geciteerd uit LAU TZE, Tao Te King, ρ 127
Zo verwijst Ρ KAPLEAU (Comp ), The Three Pillars of Zen, ρ 13, naar een ongepubliceerde brief van M -L VON
FRANZ, Leoer of 12 IX 1961 to С Luk, waaruit blijkt dat С G JUNG zich in zijn laatste levensdagen een geestelijk zoeker
toont en zich verdiept ш С LUK, Οι 'an and Zen Teachings 'and he expressly asked his secretary to write to tell the author
that 'he was enthouaasne
When he read what HSU YUN said, he sometimes felt as if he himself could have said exactly
this1 It was just a " Voor R KE1NTZEL, С G Jung, ρ 40, is dat evenwel alsnog het bewijs dat С G JUNG zich eerder met
oosterse dan met christelijke geloofsvoorstellingen op de dood heeft voorbereid Daar kunnen wij het moedijk mee eens
zijn, want dan ziet men de krachtige parallellen tussen de oosterse en westerse mystiek over het hoofd

ш

G WEHR, Esoterisches Christentum, ρ 268

21

zijn laatste gesprekken, maar bovenal is dit de toonaard van zijn Erinnerungen, Träume,
Gedanken von C.G.Jung (1962), welke in deze periode zijn opgetekend. Of een terugblik op het werk deze persoonlijke visie van de oude C.G.JUNG hard kan maken, valt
nog af te wachten en is uiteraard meer het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

1.11.

Slotbeschouwingen bij de biografische achtergrond van C.G.Jungs Christusbenadering

(a) In de Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) geeft C.G.JUNG zelf de
verwevenheid van het eigen leven en het werk aan, wat in elk van zijn levensperioden daadwerkelijk vast te stellen ¡s. Het hangt evenwel van de wetenschapsvisie af hoe deze verwevenheid
geëvalueerd moet worden. Veelal bestaat er op deze basis twijfel over de objectiviteit van de wetenschapsvoering en wordt de leer als een verkapte geloofsbelijdenis afgedaan. Voor anderen, ook
voor hemzelf, is deze ervaringscomponent van zijn theorie eerder het bewijs van een doorleefde,
hermeneutische wetenschapsvoering en staat zij garant voor een grote betrokkenheid op de psychische werkelijkheid van de mens.
(b) C.G.JUNGs theorievorming is ontstaan in een spanningsveld tussen de empirische
verankering en de persoonlijke groei. Voor die groei is de religieus-theologische en filosofische achtergrond bepalend gebleken. Die invloedssfeer wordt later gemterfereerd door de wetenschappelijke en psychoanalytische vorming die C.G.JUNG als student en stagiair genoten heeft. Zijn eerste
intuïties komen hierdoor in een nieuw verstaanskader en worden er wetenschappelijk door onderbouwd. Omgekeerd verruimt het natuurwetenschappelijke en klassiek-psychoanalytische denkkader door persoonlijke beleving en filosofische en theologische doordenking.
(c) Methodisch wordt bij C.G.JUNG de wederkerigheid tussen leven en leer, tussen persoonlijke groei, geestelijke achtergrond en wetenschappelijke vorming gekristalliseerd in twee basiskenmerken van zijn persoonlijk streven en zijn wetenschappelijke theorievorming: het dynamische en het synthetische. C.G.JUNG ziet zijn leven en werk als een groei- en ontwikkelingsproces,
waardoor hij steeds beter gestalte kan geven aan wat in hemzelf leeft. Daarbij kan men zijn leven
en werk ook zien als een dialoog met en het zoeken naar een synthese tussen verschillende invloeden en denkrichtingen. Op grond van aanwijzingen die C.G.JUNG zelf in die richting geeft, mag
men concluderen dat het zijn bekommernis is voor zijn Christusbenadering de krachtverhouding
tussen godsdienst (vader), ervaring (moeder) en wetenschap (zoon) in evenwicht te brengen. In
zijn combinatie van ontwikkeling en synthese zoekt C.G.JUNG vooral hoe Christus een verlossend
antwoord is op de strijd tussen polaire psychische krachten, en de drijfveer tot psychische bewustwording. De verhouding tussen Christus en de gespletenheid en/of heelwording van het individu is
daarbij van psychologisch wezensbelang. Wanneer men deze psychologische stelling theologisch
thematiseert, zou men kunnen zeggen dat C.G.JUNGs worsteling met de psychische tegenstellingen en de vereniging ervan een soteriologische draagwijdte heeft, en de vraag naar de betekenis
van Christus daarom ook een praktisch-soteriologische is, in die zin dat zij verband houdt met persoonlijk heil en onheil van het individu.
(d) De lezing van de autobiografische gegevens uit de Erinnerungen, Träume, Gedanken
von C.G.Jung (1962) heeft verder aangetoond dat de christelijke voorstellingswereld en meer bepaald de Christusthematiek in C.G.JUNGs leven en leer een constante is, maar ook dat in zijn
'christologie' allerlei verschuivingen en schakeringen optreden, parallel met de evolutie in zijn leer
en leven. De grote lijn daarin is een omkeringsbeweging die in C.G.JUNGs eigen ontwikkelingspsychologie overeenkomt met de overgang van de eerste naar de tweede levenshelft. De thematiek is
duidelijk aanwezig in zijn vroege kinderjaren, maar verschuift tijdens de studieperiode aan het gymnasium en de universiteit en aan het begin van zijn beroepsuitoefening naar de achtergrond. Zij
komt, weliswaar in het begin niet expliciet, in een andere, psychologische context, steeds duidelijker op de voorgrond van zijn theorievorming. In dat opzicht leest C.G.JUNGs levensverhaal als een
moderne versie van het verhaal van de verloren zoon (Lc 15:11-32). Het is een bekeringsverhaal
waarvan wij de inhoudelijke implicaties aan de hand van zijn publicaties van dichterbij moeten
bekijken.
(e) In de Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) staat de Christusbenadering vooral in zijn notities over de vroege en latere ervaringen directer en persoonlijker op de
voorgrond. Wel is het mogelijk dat die ervaringen gekleurd zijn door de manier waarop de oude
C.G.JUNG op zijn verleden terugblikt. Bij studie van de thematiek in het daartussen liggende we-
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tenschappelijke oeuvre is het goed de uitspraken in dit verband in herinnering te houden. Nu reeds
is duidelijk dat, om C.G.JUNGs Christusbenadering verder te onderzoeken, een aantal werken in
dat opzicht bijzondere aandacht vragen.

Hoofdstuk 2. Bibliografische achtergrond van C.GJungs Christusbenadering
De omkadering van de Christusbenadering in het leven van C.G.JUNG door de context
van zijn publicaties is een tweede onontbeerlijke tussenstap in de richting van een theologische
situering en beoordeling op zijn betekenis voor de theologie en de christologie, en de soteriologie in
het bijzonder. Daarin wordt de omgekeerde weg bewandeld van het biografische hoofdstuk: nadat
in het kader van zijn leven kennis is gemaakt met de visie op zijn werk en de daarin aanwezige
Christusbenadering, gaan wij nu uit van zijn publicaties als de wetenschappelijke basis voor de
theorievorming en voor de daarin aanwezige Christusthematiek. Een inventaris van het belangrijkste bronnenmateriaal moet voorafgaan aan een detailbespreking en een grondigere analyse. Vragen
daarbij zijn: waar, wanneer en hoe expliciet behandelt C.G.JUNG de Christusthematiek? Zo blijven
zijn eigen beweringen in de Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) niet hangen in
de sfeer van een subjectieve getuigenis, maar wint de stelling over de aanwijsbaarheid van de
Christustendens in zijn werk aan plausibiliteit. Hoewel strikte scheidingslijnen tussen de diverse
perioden niet mogelijk zijn, houden wij de chronologische indeling best aan. Door de teksten te
koppelen aan de periodische ontwikkeling van de theorievorming, is het mogelijk de grote lijnen
van deze tendens ook in zijn werk te volgen.13"

2.1.

Kinder- en schooljaren: periode van protestantse opvoeding (1875-1887)

In het biografische deel en vooral aan de hand van de autobiografische gegevens is
aangetoond dat hier de psychische achtergrond voor C.G.JUNGs latere Christusbenadering te
vinden is. Van die eerste basis krijgt men slechts onrechtstreeks een beeld en bovendien gaat het
hier om een nog niet bereflecteerde invloed, die zich uiteraard vormt in wisselwerking met de eerste spontane instinctieve reacties op de ongerijmdheden binnen de zowel christelijke als heidense
opvoeding door zijn ouders. In een reconstructie van de voorwetenschappelijke Christusbenadering
is het onderscheid van belang tussen een dwangmatig voorgehouden Jezusbeeld, verbonden met
de historische figuur en door C.G.JUNG ervaren als levensvreemd en -vijandig, en een spontaan uit
de gevoelswereld opkomende Christuswerkelijkheid, die in scherp contrast met die figuur wel
levensecht is. Zo bestaat reeds zeer vroeg een tegenstelling tussen de dogmatische Christusvoorstellingen die door de gemeenschap zijn overgedragen en de ervaring van de Christuswerkelijkheid
die van binnenuit wordt beleefd. Van C.G.JUNGs latere worsteling met de Christusproblematiek
liggen hier de diepste wortels. Zij zijn reeds in het vorige hoofdstuk opgespoord en wij moeten dat
werk niet meer opnieuw doen. Maar niettegenstaande de Erinnerungen, Träume, Gedanken von
C.G.Jung (1962) het tegendeel suggereren, is naast de persoonlijke en erfelijke aanleg van
C.G.JUNG zelf en de emotionele verhouding met zijn ouders ook een bepaalde theologische achtergrond niet vreemd aan deze tegenstelling. Daarvan getuigt C.G.JUNG ook zelf in een persoonlijke
terugblik op die periode in zijn nagelaten brieven. Blijven ondanks een zekere psychologische Hineininterpretation de Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) de voor de hand liggende toegangspoort tot de Christusbenadering in deze periode, dan moet deze zogenaamde voorbewuste Christuswerkelijkheid daarnaast als onderlaag uit de latere wetenschappelijk gefundeerde
Christusbenadering verder opgediept worden.
Conclusies: In de voorwetenschappelijke geloofsopvoeding en persoonlijke Jezusbeleving uit de kinderjaren, en de tegenstelling met de eigen innerlijk ervaren Christuswerkelijkheid, moet de eerste basis gezocht worden voor de wetenschappelijke behandeling
van de Christusthematiek. Daarvoor ontbreken rechtstreekse bronnen, maar onrechtstreeks verschaffen de Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) hierover

De data in de tekst ЬеІгеГГеп het tijdstip waarop de tekst voor bet eerst wordt voorgedragen, geschreven [ ] of in eerste of
herwerkte druk verschenen is ( ).
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waardevolle gegevens, al moeten deze aangevuld worden met wat uit de latere publicaties achterhaalbaar is over de herinneringen aan C.G.JUNGs persoonlijk verleden.

2.2.

Gymnasiumjaren : periode van filosofische interesse (1887-1895)

Ook van de eerste bewuste reflecties uit de schooljaren, waarvan in de Erinnerungen,
Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) nog de neerslag te vinden is, bestaan geen rechtstreekse
bronnen. De namen van de filosofen met wie de jonge C.G.JUNG in dialoog is getreden, houden op
zich echter reeds heel wat verwijzingen in. In zijn eerste zelfstandige denken wordt de strijd tussen
de opvoedingsidealen van zijn ouders en de eigen innerlijke beleving immers uitgevochten op het
terrein van de filosofie en de antimetafysische godsdienstkritiek die hij daaruit oppikt. Als filosofen
zoals A.SCHOPENHAUER (1788-1860) en F.NIETZSCHE (1844-1900) hem verdrijven uit het veilige nest van het christelijke gedachtegoed, dan is hun denken zeker nog prominent aanwezig in de
eerste wetenschappelijke literatuur waarover wij beschikken, met als hoogtepunt de Wandlungen
und Symbole der Libido (1911/1912). Hier ligt de oorsprong van C.G.JUNGs vijandigheid tegenover de levensvreemde godsdienst en de liberale theologie. Het vormt een verdere doordenking van
C.G.JUNGs eigen beleving uit de kinderjaren en van zijn confrontatie met het denken uit de klerikale omgeving van zijn vader. Evenals de voorbewuste Christusbenadering uit de kinderjaren is deze
kritisch bereflecteerde benadering niet rechtstreeks bestudeerbaar. De voorgeschiedenis ervan
moeten wij situeren in de theologisch-filosofische context van het einde van de 19de eeuw. Die
vormt als het ware het collectief verleden van C.G.JUNG waarvan Nj de geest in zijn jeugdjaren
heeft ingeademd. Tot die invloedssfeer krijgen wij pas toegang in het eerste hoofdstuk van het
derde deel.
Conclusies: In de tweede periode komt C.G.JUNG tot een doordenking van zijn persoonlijke ervaringen en benadering van het Christusmysterie. In de behandeling ervan is het
duidelijk wat hij denkt over de verschillende theologische opvattingen, waarmee hij zich
op grond van zijn jeugdervaringen niet kan verzoenen. Opnieuw in de Erinnerungen,
Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) geeft C.G.JUNG een overzicht van de voornaamste filosofen die in deze hun invloed hebben uitgeoefend, maar die invloed is enkel
te achterhalen in het latere wetenschappelijke werk.

23.

Universiteitsjaren: periode van wetenschappelijke vorming (1895-1900)

De eerste uitgewerkte Christusbenadering stamt nog uit de tijd die voorafgaat aan de
periode waarin C.G.JUNG aanhanger wordt van het medisch-pathologische denkmodel. Zij is aan
te treffen in de Zofingia-Vorträge [1896-1899], gehouden tijdens de studie aan de universiteit als
C.G.JUNG lid is van de Bazelse studentenvereniging.131 Het betreft hier de eerste rechtstreekse
vindplaats, van waaruit wij tevens zicht krijgen op de vorige twee perioden. In de universiteitsjaren
vindt immers een wetenschappelijke verdieping plaats van wat C.G.JUNG in de kinderjaren als prereflexief heeft aangevoeld en meegekregen uit zijn protestantse opvoeding. Verder zijn daar de
denkbeelden die hij in de tweede periode heeft overgenomen van de gerenommeerde filosofen uit
zijn tijd. In de derde periode komt daar nog de wetenschappelijke achtergrond bij, die op deze
lezingen haar stempel drukt. Ondanks hun gelegenheidskarakter vormen zij een sublieme synthese
van de eerste drie perioden en bieden zij een belangrijke voorkennis om het latere werk aangaande
de Christusbenadering te beoordelen.
Van deze vijf lezingen, gehouden in een tijdspanne van vier jaar, is vooral de laatste,
Gedanken über die Auffassung des Christentums mit Bezug auf die Lehre Albrecht Ritschis [1899]
van belang voor een analyse van de Christusbenadering omdat C.G.JUNG zich daarin over de

Deze lezingen worden voor het eerst vermeld in 1935 in het Festschrift voor C.G.JUNGs zestigste verjaardag door
A.OERI, Ein paar Jugenderinnerungen, in: DER PSYCHOLOGISCHE CLUB ZÜRICH (Hrsg.), Die kidlurdle Bedeutung
der Komplexen Psychologie, p. 524-528. Op de tentoonstelling ter gelegenheid van de lOOste verjaardag van zijn geboorte
zijn enkele pagina s publiek gemaakt, doch pas in 1983 door W.McGUIRE aan de Engelse uitgave van het verzameld werk
toegevoegd als W.McGUIRE (ed.), The Zqfingia Lectures. Supplementary Volume A of The Collected Worts of С G.Jung.
Ondanks herhaaldelijk aandringen is het manuscript voor deze studie niet door de Jung-Erbengemeinschafi ter beschikking
gesteld.
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Christusthematiek zeer expliciet uitlaat.132 Ze geeft ons een duidelijker beeld van het theologische klimaat waarin zijn godsdienstkritiek moet gezien worden, en dat wordt beheerst door de
liberale Leben-Jesu-forschung en de ritschliaanse school. Aan de hand van deze lezing is een
rechtstreekse studie mogelijk van de wetenschappelijke benadering van de Christusthematiek onmiddellijk na de confrontatie met het theologische en filosofische gedachtegoed, en net vóór het
empirische onderzoek dat in de volgende periode aanvangt. De genoemde lezing is de laatste in
een rij, waarvan de eerste handelt over de grenzen van de exacte wetenschap [1896] en de tweede over de mogelijkheden van de psychologie 11897]. 1 " Naast C.G.JUNGs inaugurale rede als
voorzitter van de Zofingia Verein [1897-1898] is er nog een uiteenzetting over de waarde van het
speculatief onderzoek [1898].134 Die lezingen hebben hun belang omdat zij de achtergrond belichten waartegen wij de laatste lezing over het christendom moeten verstaan.
Conclusies: (a) De Zofingia-Vorträge [1896-1899] vormen de onmiddellijke neerslag van
de eerste drie perioden die wij in C.G.JUNGs leven onderscheiden. Uit de titels van deze
lezingen komt reeds naar voor hoe daarin verschillende vakgebieden samengebracht
zijn. Niet toevallig onderhoudt C.G.JUNG zich daarin met de invloedssferen uit deze drie
perioden: de theologische, filosofische en psychologische. Het belang van een rechtstreekse studie hiervan is dan ook moeilijk te overschatten, (b) In zijn eigen synthese
probeert C.G.JUNG in deze lezingen te ontsnappen aan de eenzijdigheid van de orthodox-dogmatische voorstellingen en de versmalling van hun liberale pendant, en zet hij
zich af tegen de hem overgeleverde Christusvoorstellingen. In zijn eigen verhaal is de
ervaringspool in verbinding gebracht met een eigenzinnige reflectie waarin diverse invloeden elkaar kruisen, gaande van de mystiek-religieuze, de filosofische tot en met de
wetenschappelijke.

2.4.

Medisch-psychiatrische jaren: periode van professionele ontwikkeling (1900-1907)

Hoewel van deze periode voldoende rechtstreeks bronnenmateriaal beschikbaar is, zoeken wij hierin vergeefs naar expliciete vermeldingen van een Christusbenadering. Dat verwondert
ook niet gezien de exclusief medisch-pathologische invalshoek van waaruit C.G.JUNG de zaken in
die tijd bekijkt. Toch mogen wij over deze studies niet heen kijken omdat hier voor het eerst de wetenschappelijke bouwstenen verzameld zijn voor een theorievorming waarmee de Christusbenadering nauw verweven is. Een beperking tot de hoofdwerken is wel aangewezen omdat de expliciete verwijzingen naar Christus erg schaars zijn. Dat is om te beginnen de dissertatie Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene (1902), gebaseerd op de wetenschappelijke
observatie van de reeds genoemde spiritistische seances.136 In deze studie staat de feitelijke verifieerbaarheid van de theorie voorop, maar is tevens nog altijd C.G.JUNGs persoonlijke interesse
niet verdwenen voor de subjectieve beleving van de patiënten, voor wat hij in de Erinnerungen,
Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) de numineuze ervaringen noemt. Uit deze periode is ook
het artikel Über manische Verstimmung (1903) interessant, onder andere omdat in de context van
dit ziektebeeld een identificatie met Christus plaatsvindt.136 Daarnaast is nog Ober spiritistische
Erscheinungen (1905) het vermelden waard omdat hij daarin de recente spiritistische vloedgolf
onder de loep neemt en hij tevens mystiek-christelijke randverschijnselen aanhaalt.137 De overige
diagnostiserende gevalstudies, voor het eerst samen gepubliceerd onder de titel Diagnostische Assoziationsstudien (1906), gemaakt in het kader van de experimentele psychologie, brengen over de

C.G.JUNG, Gedanken über die Auffassung des Christentums mit Bezug auf die Lehre Albrecht Ritschis, vertaald in:
C.G.JUNG, Collected Works, Vol. A, p. 89-1II.
C.G.JUNG, Ober die Grenzen der exakten Wissenschaften, vertaald in: C.G.JUNG, Collected Works, Vol. A, p. 1-19;
C.G.JUNG, Einige Gedanken über Psychologie, vertaald in: C.G.JUNG, Collected Works, Vol. A, p. 21-47.
C.G.JUNG, Gedanken über Wesen und Wert spekulativer Forschung, vertaald in: C.G.JUNG, Collected Works, Vol. A, p.
57-88.
C.GJUNG, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 1,
p. 1-98.
C.G.JUNG, Ober manische Verstimmung, m: C.GJUNG, GesammeUe Werke, Bd. l , p . 117-145.
C.G.JUNG, Ober spiritistische Erscheinungen, in: C.GJUNG, GesammeUe Werke, Bd. 18/1, р. 318-333.
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Christusbenadering geen nieuwe informatie aan.13e In deze studies krijgen de natuurwetenschappelijke feitelijkheid en de kwantificeerbaarheid van psychische fenomenen immers de bovenhand.
De overgang naar de volgende periode vormt Über die Psychologie der Dementia Praecox (1907),
waarin aan de hand van de complexleer gezocht wordt naar de psychogenetische oorzaken van het
ziektebeeld van de schizofrenie.'OT Opmerkelijk is dat onder complexvoorstellingen voor het eerst
ook bepaalde religieuze overtuigingen gerangschikt zijn. Verder zoekt men er evenwel vergeefs
naar rechtstreekse verwijzingen naar de Christusthematiek. M 0
Conclusies: (a) In deze vormingsperiode legt C.G.JUNG de basis voor zijn psychologische theorievorming. De begrippen daarvoor zijn ontstaan in een natuurwetenschappelijke en empirische context, waarin religie beschouwd wordt als een bijverschijnsel van
gecomplexeerd afwijkend gedrag, (b) In de werken uit de psychiatrische periode is de
Christusthematiek uit de vorige helemaal naar de achtergrond verschoven, alleen al omdat de natuurwetenschappelijke instelling zo overheersend is. Hoogstens verschijnt de
thematiek vervormd in het ziektebeeld van waanvoorstellingen, verscholen onder de bovenlaag van de natuurwetenschappelijk georiënteerde verklaringen binnen de pathologische psychiatrie. Dat deze strategie toch niet altijd consequent gevolgd wordt, getuigt
van een sluimerende ontvankelijkheid voor het anderssoortige van de psychische werkelijkheid. Desondanks komt het nergens tot een expliciet geformuleerde Christusbenadering.

2.5.

Klassiek-psychoanalytische jaren: periode van collegiale samenwerking (1907-1912)

C.G.JUNGs aandacht is in deze periode mede onder invloed van S.FREUD gevestigd op
de religieuze symboliek. Wel wordt deze symboliek binnen het psychoanalytische interpretatiekader
in de context van de droomanalyse seksueel geduid. Niettegenstaande het feit dat psychoanalytisch geïnspireerde teksten wijzen op een slechts tijdelijke en gedeeltelijke identificatie met de
psychoanalytische leerstellingen, leveren die toch de basisbegrippen voor C.G.JUNGs eerste wetenschappelijk gefundeerde Christusbenadering. Specifieke aandacht aan de Christusthematiek is
er in de aanvang van deze periode nauwelijks. Dat verandert sterk naar het einde van deze periode,
als C.G.JUNG op het punt staat met S.FREUD te breken. Na enkele neutrale uiteenzettingen van
S.FREUDs hoofdwerken over zijn hysterie-, seksuele, droom- en libidotheorie, is voor de psychoanalytische periode vóór 1912 slechts één droomanalyse exemplarisch, met name Ein Beitrag zur
Kenntnis des Zahlentraumes (1910/1911), omdat die treffend illustreert hoe de psychoanalyse
bijbels-godsdienstige beelden interpreteert.141 Niettegenstaande de toenemende aandacht voor
de symboliek van het onbewuste biedt deze droominterpretatie nog altijd weinig perspectieven
voor een open Christusbenadering. Wel neemt C.G.JUNG naar het einde van deze periode geleidelijk afstand van die psychofysische verklaring.
De samenwerking met S.FREUD krijgt haar wetenschappelijke bekroning en vindt tegelijk haar breekpunt in Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912).1*2 C.G.JUNG heeft dit
werk aangevat met de intentie de psychoanalytische beweging te versterken door haar inzichten
toe te passen op de wereld van de mythologie en de religie, en in de mening dat de oude christelijke mythe door de moderne meetapparatuur van de psychoanalyse behandeld en zelfs vervangen kan worden. In het tweede deel van dit werk stellen wij vast dat deze visie hiervoor niet altijd

'" Deze studies zijn alle verzameld in C.G.JUNG, Experimentelle Untersuchungen, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 2,
р. 1Э-4СО.
"* C.G.JUNG, Ober die Psychologie der Dementia praecox: Ein Versuch, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 3, p. 1170.
"* De overige artikels in de derde verzamelband, zoals Ь . C.G.JUNG, Der Inhalt der Psychose, in: C.G.JUNG, Gesammelte
Werke, Bd. Э, p. 171-198, komen uit een latere periode, waardoor ze vanwege de vermenging met de latere theoretische
inzichten voor deze periode niet representatief zijn. Bovendien bevatten ze geen specifieke informatie over de Christusbenadering.
ш

C.G.JUNG, Ein Beitrag zur Kenntnis des Zahlentraumes, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 4, p. 59-69.

'"

DU werft is uiteindelijk in het verzameld werk opgenomen als C.G.JUNG, Symbole der Wandlung. Analyse des Vorspiels zu
einer Schizophrenie, in: C.G.JUNG, Gesammelle werke, Bd. 5, p. 19-658. Deze uitgave is zo sterk gewijzigd dat het onmo
gelijk is zich alleen daarop te baseren. Bij wijze van uitzondering wordt daarom eerst uitgegaan van de oorspronkelijke tekst
uit 1912. Vgl. C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Denkens, p. 1413.
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geschikt is Daarom wordt de klassieke psychoanalyse hier en daar omgebogen met de bedoeling
de eigenlijke intentie van het illustratiemateriaal, van dromen tot mythen en dogma's, beter tot
haar recht te laten komen De breuklijn ligt min of meer tussen de twee delen in Dat geldt meer
bepaald ook voor de Chnstussymboliek waarnaar in dit werk op basis van algemeen psychologische wetmatigheden en geïllustreerd door een overvloed aan mythologisch en bijbels beeldmatenaal, ter toelichting van de Λώ/dOtheone verwezen wordt
Conclusies (a) In deze voor C.G.JUNG en zijn Christusbenadering duidelijk als over
gangsfase fungerende periode wordt de empinsch-wetenschappelijke basis aangepast
aan het psychoanalytische verstaanskader Dit vormt de theoretische achtergrond voor
de psychologische Chnstusbenadenng, al is daar in de eerste penode nog weinig van te
merken omdat alle aandacht gaat naar de relationele en seksuele stoornissen uit de kin
derjaren (b) Naar het einde van deze periode vindt daarin evenwel een bruuske omme
zwaai plaats. Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) is bovendien de enige
toegepaste psychoanalytische studie waann de Christusvoorstelling zo duidelijk en expli
ciet naar voor treedt en verklaard wordt Bovendien is de Chnstusbenadenng zeer inte
ressant omdat С G JUNG hierin afstand neemt van de exclusief causaal-mechanistische
verklaringsweg en subjectief-finalistisehe elementen toelaat (c) Omdat hij nog met be
schikt over een eigen verstaanskader, vertaalt С G JUNG zijn inzichten in de terminolo
gie van de freudiaanse Ло/dotheorie, een theorie waarmee hij overigens zwaar worstelt
en die hij tracht te verruimen en te herdenken Het is binnen die verruimde psychoanaly
tische theorie dat zijn Chnstusbenadenng uit deze periode moet begrepen worden
2.6.

Persoonlijk-psychologische jaren: periode van confrontatie met het onbewuste
(1912-1921)

In de biografie is deze periode geschetst als een omslagperiode waarin С G JUNG zich
losmaakt uit de invloedssfeer van de psychoanalyse en waarin zijn rechtstreekse ervaring van het
onbewuste bepalend is voor de zelfstandigheid van zijn denken Zo merkt G WEHR op dat
С G JUNG niet toevallig in deze tijd slechts weinig en dan nog zeer kleine studies maakt ' " Van
bijzonder belang daarbij is het gedurende lange tijd alleen in vriendenkring circulerende Septem Ser
mones ad Mortuos [1916], volgens С G JUNG zelf 'eine Art Vorspiel zu dem, was ich der Welt
über das Unbewußte mitzuteilen hatte'144 Gezien het beeldmateriaal niet geleverd wordt door
het traditionele geestelijk erfgoed, maar uit onbewuste imaginaties voortkomt, spreekt het voor
zich dat wij daann vergeefs naar toespelingen op de Christusfiguur zoeken Het illustreert veel
meer С G.JUNGs persoonlijke omweg langs het eigen onbewuste met beelden die hoogstens een
onrechtstreekse verwijzing naar Christus zijn. De eerste theoretische reflex in deze periode, die zijn
neerslag vindt in Die Struktur des Unbewußten [1916], sluit bij deze dichterlijke tekst nauw
aan.146 Hienn staat de eerste theoretische opvatting van het individuatieproces in het teken van
de opbouw van een eigen individualiteit Nadat Chnstus in de vorige penode geassocieerd is met
de collectieve werkelijkheid van de libido, is er, nu de persoonlijke individualiteit centraal staat,
voorlopig geen plaats meer voor de Christusthematiek of een eigen Chnstusbenadenng Deze studie knjgt echter haar belang vooral in vergelijking met de herwerking van 1928, waann de link met
Chnstus wel zeer duidelijk gelegd wordt 14e In hetzelfde jaar ontstaat ook Die transzendente
Funktion [1916], waarin С G JUNG zijn eigen analytische methode ontwikkelt als een evenwichts
oefening tussen het bewustzijn en het onbewuste en waann de synthetisch-finalistische benade-

Zie G WEHR, С G Jung Üben. Wert, Wirkimg, ρ 181
A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 195 Zie С G JUNG, Septem Sermones ad Mortuos
Díe stehen Belehrungen der Toten, in A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen Träume, Gedanken von Ç G Jung, ρ 389-398
С G JUNG, Du Struktur des Unbewußten, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 7, ρ 292-337 De oorspronkelijke
tekstvariant is verschenen als С G JUNG, La structure de l'tnconscient, ш Archives psychologiques, XVI 62 (1916), ρ
132-179 De oorspronkelijke Duitse manuscripcversie is pas in 1971 ui het verzameld werk gepubliceerd
Zie С G JUNG, Die Beziehungen ¡wischen dem Ich und dem Unbewußten, in CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd 7, ρ
131-264
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ring fungeert als een voortzetting en vervolmaking van de analytisch-causalistische.147 In Die
Psychologie der unbewußten Prozesse (1917/1918) stelt C.G.JUNG zijn synthetiserende methode
verder op punt. Bewijs daarvan is dat het boek, reeds een bewerking van een artikel uit 1912,
Neue Bahnen der Psychologie (1912), kort na elkaar twee versies krijgt.'48 De onderlinge vergelijking laat zien dat hij persoonlijk in deze periode een enorm creatief proces doormaakt. Dit creatieve proces gaat door tot in 1926 en in 1943, waar de tekst nog verder is bewerkt.
Ondertussen krijgen de numineuze producten van het onbewuste een wetenschappelijke
begripsomschrijving. Dat is reeds gebeurd in het vorige werk, maar verder ook in de artikelen Über
das Unbewußte (1918) en Instinkt und Unbewußtes (1919), waarin voor het eerst melding is
gemaakt van de archetypen als inhouden van het collectief onbewuste.14* Met de introductie
van dit nieuwe begrip is het opnieuw mogelijk de draad van de Christusbenadering op te nemen. In
Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens [1919], een voordracht die voor het eerst is
gepubliceerd in 1928, gebeurt dat evenwel nog in het kader van een verklaring van geestverschijningen, waarbij de complexvoorstelling uit de psychiatrische periode als verklaringsmodel wordt
gehanteerd.160
In Psychologische Typen (1921), waarin C.G.JUNG de reflectie op zijn persoonlijke
psychische spanningen en op die van anderen aan de hand van een praktische psychologie in een
typologie probeert te systematiseren, maakt hij met een synthese van de verschillende koerswijzigingen ook de overgang naar de volgende periode.161 Terwijl hij vanuit de differentiaal-typologische psychologie kritiek levert op de veralgemenende Christusvoorstellingen, wordt langs deze
weg een meer op de individuele psychologische werkelijkheid afgestemde Christusbenadering
zichtbaar. Wij vinden daar in dit werk nog geen afgeronde theorievorming van, maar tussen de
regels valt reeds heel wat op te maken over deze nieuwe Christusbenadering, die kenmerken vertoont van de verschillende theoretische reflexen op de persoonlijke psychische crisis.
Conclusies: (a) In deze persoonlijke crisisperiode komt voor het eerst de eigen psychologisch-wetenschappelijke invalshoek naar voren, nadat C.G.JUNG afstand heeft genomen van de freudiaanse psychoanalyse. Daarin spitst de aandacht zich meer toe op de
vorming van de individualiteit tegen de achtergrond van het onbewuste en op de symbolen die door het numineus onbewuste aangereikt worden, dan op de traditionele
Christusvoorstellingen, (b) Pas nadat een nieuw theoretisch kader gevonden is om die
imaginaties van het onbewuste te benoemen, komt de Christusthematiek opnieuw ter
sprake. Eerst gebeurt dat nog in termen afkomstig uit de vroegere theorievorming, maar
aan het eind van deze periode komt daar verandering in en kondigt zich, met name in
Psychologische Typen (1921), in de marge van een typologische psychologie een nieuwe Christusbenadering aan rond met de Christussymboliek verwante symbolen.

2.7.

Analytisch-psychologische jaran: periode van zelfstandige theorievorming (1921-1935)

In deze periode gaat de meeste aandacht naar de uitwerking van een empirisch geverifieerd referentiekader, waarmee de psychologische werkzaamheden duidelijk afgescheiden zijn van
aanpalende vakgebieden zoals dat van de theologie. De algemeen psychologische en de psychotherapeutische verankering van de theorievorming is voorlopig belangrijker dan de toepassing ervan
op specifieke thema ta. Dat is ook de reden waarom in deze periode nog altijd geen thematisch
onderzoek wordt gedaan naar de Christussymboliek. De schaarse verwijzingen gebeuren in het
kader van de algemeen psychologische theorievorming, waarin het individuatieproces centraal

147

C.G.JUNG, Die transzendente Funktion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 8, p. 79-108. Het manuscript vin 1916 ii
eeret in 1957 in Engel» vertaling uitgegeven door het C.G.Jung-Institut. Het Duitse origineel is pas in 19S8 opgenomen.
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C.G.JUNG, Die Psychologie der unbewußten Prozesse. Ein Oberbück über die moderne Theorie und Methode der analytischen Psychologie. Vgl. C.G.JUNG. Ober die Psychologie des Unbewußten, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 7, p.
9-130.

*" C.G.JUNG, Ober das Unbewußte, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10, p. 15-42; C.G.JUNG, Instinkt und Unbewußtes, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 8, p. 149-160.
'" C.G.JUNG, Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 8, р. 329-348.
1,1

C.G.JUNG, Psychologische Typen, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 6, p. 1-669. Hoewel ρω in 1921 uitgebracht,
dateen het voorwoord bij dit werk al van de lente van 1920. De oudste tekstvariant verschilt op enkele plaatsen van de
versie in bet verzameld werk.
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Staat Daann gaat С G JUNG over tot een nieuwe invulling van reeds gangbare begrippen en tot
het formuleren van andere zoals dat van de individuatie en het 'zelf' Het jaar 1928 geldt in dat
opzicht als het zwaartepunt van de fundamentele theorievorming 162 Van de algemene studies is
alleen Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928) echt van belang, níet
alleen omdat het alle toepasselijke begrippen op een rij zet, maar ook omdat de Christusbenadering
van daaruit en vanuit het doel van de individuatie wordt herdacht 1БЗ
In deze periode is С G JUNG nog op zoek naar een gepaste psychologische invalshoek
om de Chnstussymboliek te interpreteren Verschillende visies lopen door elkaar en weerspiegelen
ook de theorievorming uit vroegere penoden. Naast de algemene studies is daarom bekomende
aandacht nodig voor het commentaar op Das Geheimnis der Goldenen Blüte (1929), een taoïstischalchemistisch traktaat, waarin С G.JUNG zijn latere studie van de westerse alchemie voorbe
164
reidt. Daarin vindt hij raakvlakken met de paulinische Chnstussymboltek en gewaagt hij voor
het eerst van een psychische ervaring waarbij Christus in de enkeling geboren wordt Vom Werden
der Persönlichkeit [1932] geeft als een soort keerzijde hiervan een beoordeling van de persoonlijkheid van de Jezusfiguur.166 In The Kundalim Yoga [1932], een seminarie waarvan een typoscript
is gemaakt, zijn een aantal christelijke denkbeelden verbonden met de symboliek van de Tantra Yon* I*·

ga
De twee verzamelbanden van losse artikels onder de titels Seelenprobleme der Gegenwart (1931) en Wirklichkeit der Seele (1934) vormen het resultaat van С G JUNGs verkenningen
op cultureel-maatschappelijk en cultureel-antropologisch vlak Daarin wordt zijn psychologie fylo
genetisch verbreed tot een cultuurgeschiedenis van het bewustzijn in wisselwerking met zijn voe
dingsbodem in de onbewuste natuur Opnieuw zijn hier geen rechtstreekse aanknopingspunten met
de Christusthematiek voorhanden ' 67 Een goed zicht op die culturele implicaties van С G JUNGs
theorievorming uit deze periode verkrijgen WIJ aan de hand van het gelegenheidsgeschnft dat ver
schenen is bij zijn zestigste verjaardag. Die kulturelle Bedeutung der Komplexen Psychologie
(1935), waarin aangetoond wordt op welke vlakken de in die tijd als komplexe Psychologie ge
doopte theorie van С G JUNG vruchten kan afwerpen 16β
Ondertussen waagt С G.JUNG zich ook op het terrein van de godsdienst, ZIJ het eerst
op het vlak van de praktische therapeutische toepassingen De eerste resultaten van zijn contacten
met pastores vinden WIJ in twee lezingen Psychoanalyse und Seelsorge (1928) en Über die Beziehung der Psychotherapie zur Seelsorge (1932) ' 6 * In deze lezingen ontwikkelt С G JUNG een ei
gen godsdienstpsychologie zonder dat hij daann de zuiver theologische themata reeds aansnijdt
Dat С G.JUNG zich meer begeeft op het grensgebied van psychologie en godsdienst, van weten
schap en geloof, komt onder meer vooral tot uiting in de eerste twee Eranos-Vorträge, waarin
reeds de overgang naar de volgende periode wordt voorbereid Zur Empine des Individuation s-

ш

Dat is althans de mening van G WEHR, С G Jung Leben, Werk Wirkung, ρ 192

ш

С G JUNG, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 7, ρ 131264 Vgl de eerste tekstvariant uit 1916, С G JUNG, Die Struktur des Unbewußten, in С G JUNG, Gesammelte Werke,
Bd 7, ρ 292 337 De vergelijking met de tekstvarianten van 1928 en 1935 heeft op het vlak van ons onderzoek geen noe
menswaardige verschillen opgeleverd zodat de tekst leesbaar is vanuit het verzameld werk

'* CG JUNG, Kommentar zu Das Geheimnis der Goldenen Blüte, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 16-63 De
tekstweergave in het verzameld werk gaat terug op een tekstvariant uit I93S zonder dat er met de oudste noemenswaardige
verschillen zijn
' » C G JUNG, Vom Werden der Persönlichkeit, in С G JUNG Gesammelte Werke, Bd 17, ρ 204 206 De tekstweergave m
het verzameld werk gaat terug op een tekst uit 1934, m С G JUNG, Wirklichkeit der Seele, ρ 180-211
'* С G JUNG The Psychology of Kundalim Yoga Notes of the Seminar given m 1932 (ed by S SHAMDASANI)
ш

De artikels zijn in het verzameld werk anders gerangechikt De meest toepasselijke artikels die de theorievorming uit deze
periode goed belichten, zijn uit С G JUNG, Seelenprobleme der Gegenwart achtereenvolgens С G JUNG, Die Struktur der
Seele, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 161 182. С GJUNG, Seele und Erde, in С G JUNG, Gesammelte
Werke, Bd 10, ρ 43 63, С G JUNG, Die Lebenswende, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 425-442,
С G JUNG, Geist und Leben, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8. ρ 349 369 Uit С G JUNG, Wirklichkeit der
Seele, zijn de belangrijkste artikels С G JUNG, Die Bedeutung der Psychologie für die Gegenwart, in С G JUNG Gesam
melse Werke, Bd 10, ρ 157-180, С G JUNG Seele und Tod, m CG JUNG, Gesammelte Werke Bd 8, ρ 443-455

' " DER PSYCHOLOGISCHE CLUB ZÜRICH (Hrsg ), Die kulturelle Bedeutung der Komplexen Psychologie Over dat werk
spreekt С G JUNG zijn waardering uit in С G JUNG, Brief vom 7 ПС 1935 an E Jahn, m С G JUNG, Briefe, Bd Ι, ρ
254, 'Sie finden dort eine philosophische Grundlegung meiner ganzen Arbeit " De terminologie van С G JUNG duidt overi
gensreedsop een verandering in С G JUNGs houding ten aanzien van de filosofie
' " C G JUNG, Psychoanalyse und Seelsorge, m С G JUNG. Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 377 383, С G JUNG, Ober die
Beziehung der Psychotherapie zur Seelsorge, in CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 355 376
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Prozesses [19331 en Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten [1934] 1S0 In de eerste
lezing wordt de droomsymboliek nog op de voet gevolgd, in de tweede verschuift het droommatenaal naar de achtergrond en verlegt hij vooral de theoretische grenzen in een praktijkgerichte
uiteenzetting van het gedachtegoed uit die penode, bekend als de Tavistock-lectures [1935], komen alle elementen nog eens samen , e l С G JUNG onderneemt daarin ook enkele symboolhistonsche uitstappen om de werking van de archetypen te demonstreren en vooral in de laatste twee
lezingen lijkt hij de vaststelling uit de derde lezing hard te willen maken dat "je tiefer man in die
Grundprobleme der Psychologie eindringt, um so mehr kommt man in die Nähe von Vorstellungen,
die philosophisch, religiös und moralisch präjudiziell smd".,n Dat komt ook sterk naar voor in de
1вз
seminanes die hij in deze penode voor een beperkt gezelschap van belangstellenden houdt
Conclusies' (a) Ondanks de empirische inslag van deze periode is reeds duidelijk dat
С G JUNG werkt aan een nieuwe psychologische Christusbenadering Dit gebeurt echter
nog binnen een streng psychologisch verstaanskader, waardoor de verwijzingen naar de
Christusthematiek slechts van secundair belang zijn en als illustratie dienen voor de we
tenschappelijke theorievorming (Ы Het beeld van Chnstus is in die tijd een amalgaam
van de meest uiteenlopende invalshoeken, die de complexiteit van de psychologische
werking van deze voorstelling illustreren Meerdere benaderingen sluiten trouwens aan
btj psychologische inzichten die meer kenmerkend zijn voor andere penoden Vandaar
ook dat een coherente interpretatie nog ontbreekt (c) Methodisch is deze periode van
belang omdat С G JUNG zi|n synthetische aanpak nog evenwichtiger maakt en aan een
eenzijdige subjectivistische interpretatie van zijn psychologie van het onbewuste wil
ontkomen door daaraan ook objectieve eigenschappen toe te kennen en met name te
spreken van het collectief onbewuste Dit effent de weg voor een Christusbenadering
die in nauw verband staat met de archetypen van het collectief onbewuste
2.8.

Complex-psychologische
(1935-1945)

jaren: penode van

symboolpsychologische

toepassing

In deze periode past С G JUNG zijn psychologische theorievorming systematisch toe als
hermeneutische sleutel voor het begrijpen en interpreteren van verschillende randgebieden, ten eer
ste op het terrein van de droominhouden en spontane imaginaties van het onbewuste bij de heden
daagse mens, en ten tweede op het gebied van de vergelijkende godsdienstwetenschap en de
symboolgeschiedenis, waaronder aan de ene kant de gevestigde dogmatische denkbeelden en
anderzijds de ketterse alchemistische en gnostische 1 W Van daaruit zijn er regelmatig verwijzin
gen naar de Chnstussymboliek en uiteenzettingen van aansluitende Christusopvattingen. Terwi|l
wij wat betreft de eigenlijke interpretatie zullen kiezen voor een strikt diachronische bespreking van

С G JUNG, Zur Empine des Individuattons-prozesses, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 309-372 De oudste
tekstvariant is verschenen in 1934 en wijlct daar in belangnjke male van af, ui Eranos-Jahrbucher, Bd 1/1934, ρ 201 214
De tekst m het verzameld werk gaat terug op een tekstvariant uit 1950, in С G JUNG, Gestaltung des Unbewußten, ρ 93186, С GJUNG, Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 11 SI
De oudste tekstvariant hiervan is verschenen ш 1935 en verschilt daar enigszins van, in Éranos Jahrbücher, Bd Π/1935,
ρ 179 229 De tekstweergave in het verzameld werk gaat terug op een tekstvariant ил 1954, in С G JUNG, Von den
Wurzeln des Bewußtseins, ρ 1 56
С G JUNG, Analytical Psychology lts Theory and Practice The Tavistock Lectures, vertaald ш С GJUNG, Gesammelte
Werke, Bd 18, ρ 13-198 De Engelse pnvaatuitgave door de Analytical Psychology Club of London dateert al van 1935,
M BARKER - M GAME (ed ), Fundamental Psychological Conceptions Λ Report of Five Lectures Deze tekst a pas in
1968 uitgegeven, terwijl de tekstweergave in het verzameld werk teruggaat op de Duitse vertaling daarvan in 1969,
С G JUNG, Ober Grundlagen der analytischen Psychologie Die Tavistock Lectures, ρ 218
С G JUNG, Analytical Psychology Its Theory and Procace, vertaald ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18/1, ρ 76
Het betreft voor deze penode enkel С GJUNG, Dream Analysis Notes of the Seminar given in 1928-1930, edited by
W Mc GUIRE Daarnaar zal enkel in voetnoot verwezen worden wanneer zulks verduidelijkend kan werken
Die vaststelling doet ook R HOSTIE, Du mythe à la religion, ρ 8, 'Alors que ¡es publications de Jung, parues entre 1915
et 1935, traitaient presque exclusivement de sa psychologie analytique, ses livres plus récents sont consacrés avant tout à
l'examen psychologique de l alchwne, dm gnosticisme el du dogma catholique "
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de publicaties, gaat nu de voorkeur naar een ordening op basis van de thematische samenhang
omwille van het overzicht ' г е
In de Terry Lectures [1937], later verschenen als Psychologie und Religion (1940) vin
den WIJ voor het eerst een min of meer sluitende godsdienstpsychologie van het christendom met
een beschrijving van de verhouding tussen dogmatische en natuurlijke symbolen 1 M Hierin wordt
de verhouding tussen psychologie en godsdienst in de pastoraaltheologische conferenties van
1928 en 1932 gevoelig uitgediept Van daaruit werpt С G JUNG een licht op de geschiedenis van
die symbolen en hun archetypische grondpatronen De bekende Christusanalogieën vormen opnieuw het vertrekpunt voor een formulering van een psychologische kijk op Christus Het Chnstusleven wordt op grond van de samenhang met mythologische motieven voor het eerst in zijn
archetypisch gehalte bestudeerd
Als tegenhanger van deze westers georiënteerde godsdienstpsvchologie geeft
С G JUNG m deze periode na The Kundalini Yoga [1932] nog zes commentaren op enkele stan
daardwerken uit de oosterse denkwereld Das Tibetanische Totenbuch (1935), The Tibetan Book
of the Great Liberation [1939], een voorwoord bij een inleiding van D Τ SUZUKI (1870-1966) op
het zen-boeddhisme Die große Befreiung (1939), een artikel over de psychologie van de oosterse
meditatievormen On the Psychology of Eastern Meditation [1943], een inleiding op een boek over
de Indische heilige SRI RAMANA MAHARISHI (-1951) Der Weg гит Selbst (1944) en tenslotte
een voorwoord bij het Chinese orakelboek / Ging Das Buch der Wandlungen (1948) over het con
fucianisme ' " Omdat С G JUNG met zijn individuatieleer en het begrip van het 'zelf' een brug
wil slaan tussen West en Oost, tussen christendom en oosterse godsdiensten, wat zeker implica
ties inhoudt voor de Chnstusbenadenng, verdienen enkele van deze artikels bijzondere aandacht
Ze zijn voor С G JUNG een aanzet geweest om binnen de zelfkritiek op de westerse instelling
dieper na te denken over het psychologische wezen van Christus in relatie tot het 'zelf' en over de
psychologische specificiteit van het christendom voor de westerse mens Ze getuigen tevens van
zijn 'bekeringsproces' tot een equivalent westers gedachtegoed WIJ beperken ons tot de twee
belangrijkste waarin die verhouding expliciet aan bod komt
Verder houdt С G JUNG zich in deze periode vooral bezig met toegepaste studies Een
eerste reeks van zes artikelen kunnen WIJ aanduiden als studies van de archetypen '·• Meestal
gaat het om Eranos-Vorträge met enkele opmerkelijke symboolhistonsche en mythologische referaten over bepaalde met elkaar verband houdende archetypen De synthetiserende methode bestaat
nog altijd in een verbinding van de situatie- en persoonsgebonden symboliek met de objectief uni
versele eigenschappen van het archetype Deze studies raken alle zijdelings aan de Christusthematiek omdat daarin uitgelegd wordt op welke wijze een archetypisch symbool zoals met name het
Chnstussymbool, psychologisch functioneert Voor dit onderzoek zijn echter slechts een drietal artikelen echt belangrijk De drie artikels over het archetype van de anima Über den Archetypus mit
besonderer Berücksichtigung des Animabegriffes (1936), Die psychologischen Aspekte des Mutterarchetypus [1938] en Zum psychologischen Aspekt der Korefigur (1941), een archetype dat onder
andere verbeeld wordt in de moedergodin, leveren enkel een verwijzing op waar het voorbeeld aan-

w

Ook ra deze periode zijn voor een select gezelschap seminaries gehouden die verhelderend kunnen werken ale achtergrond
voor dit onderwerp С G JUNG, Process of Individuation Exercitia spimuatia of Si Ignatius of Loyola (1938 39 and
1939-40), С G JUNG, Psychological Process of Nietzsche s Zarathustra (1934 39), С G JUNG, Process of Individuation.
Alchemy (1940-41 and 1941) De seminaries over de kinderdromen С G JUNG, Kindertraume, Seminare von 1936-37
1938 39 1939-40 1940-41, zijn voor dit onderzoek niet zo belangrijk Het werk is voor de nog met gepubliceerde semina
rieverslagen enigszins bemoeilijkt doordat niet mag worden geciteerd uit de teksten die door de Erbengemeinschaft
С G Jung vrijgegeven zijn

' " C O JUNG, Psychologie und Religion, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 1117 De tekst van de Terry Lectu
res werd eerst uitgegeven ui 1938 in het Engels als С G JUNG, Psychology and Religion en pas in 1940 in het Duits ver
taald en tegelijk uitgebreid Op deze tekstvariant gaat de weergave in het verzameld werk terug
'"

С GJUNG, Einführung zu W Y EVANS-WENTZ (Hrsg ), Dai Tibetanische Totenbuch, in С G JUNG, Gesammelte
Werke, Bd 11. ρ 550-567, С G JUNG, Psychological Commentary to W Y EVANS WENTZ (ed ), The Tibetan Book of
the Great иЬегапоп. сплаіа in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 511549 С G JUNG, Geleitwort zu D Τ SU
ZUKl, Die Große Befreiung Einführung m den Zen Buddhismus, ui С GJUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 5g,
С G JUNG, On the Psychology of Eastern Meditation vertaald m С G JUNG Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 603 621.
С G JUNG, Vorwort und Aufsatz zu H ZIMMER, Der Weg zum Selbst, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ
622-632, С GJUNG, Vorwort zu С F BAYNES (Hrsg ). / Ging Das Buch der Wandlungen, in С G JUNG, Gesammelte
Werke, ΒΛ 11, ρ 633 654

и

Al deze studies zijn opgenomen in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9Л Die Archetypen und das kollektive Unbewußte
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gehaald wordt van de moeder van Christus ' " Het veel recentere artikel Über Mandalasymbohek
(1950), waarin het bekende archetypische motief ondertussen verbonden is met het archetype van
het 'zelf', valt helemaal buiten de reeks ' 70 Het laatste artikel in de rij over een specifiek archetype Zur Psychologie der Tncksterfigur (1954), gaat over het psychologeem van de volkse nar, een
soort negatieve held, die eerder een tegenhanger is van de Christusfiguur 17< Toepasselijker op
de Christusthematiek is Die verschiedenen Aspekte der Wiedergeburt (1940), waann С G JUNG
graag wil aantonen dat hi| met de archetypische benadering in staat is om de verschillende beteke
nissen van wedergeboorte op grond van hun fenomenologie te classificeren " 2 Het hieraan ver
wante Zur Psychologie des Kind-Archetypus (1940) verklaart het archetype van het kind zodanig
dat het de analytische psychologie helemaal ondersteunt. ' " In het kader van de christelijke cul
tuur verwijst hij ook naar het Jezuskind
Een bijzonder toepassingsgebied voor zijn dieptepsychologie vindt С G.JUNG in de al
chemie, wat tussen 1936 en 1946 aanleiding is tot een hele reeks artikels en lezingen, alle met
een schat aan beschouwingen rond de Christusthematiek "* Voor de analytische psychologie is
de alchemie de missing link tussen de traditionele chnsteli|ke traditie en de numineuze innerlijke
wereld van het onbewuste ZIJ reikt symboolmateriaal aan dat een histonsche tegenhanger vormt
van de moderne uitingen van het onbewuste bij zijn patiënten Maar altijd plaatst С G JUNG de
materiële alchemistische symboliek samen met de spirituele christelijke in relatie tot de psychische
werkelijkheid Dat gebeurt voor het eerst in Traumsymbole des Individuationsprozesses [1935],
waarin hij een integratie nastreeft van een alternatief Christusbeeld in de psychologische leer i r e
Dit wordt meer geprofileerd in Die Erlösungsvorstellungen in der Alchemie [1936], dat ons tegelijk
veel leen over zijn visie en kntiek op het christelijk verlossingsmysterie " e Belangrijk met betrekking tot de Chnstusthematiek is vooral het hoofdstuk gewijd aan Die Lapis-Chnstus-Parallele ' "
Op gelijkaardige wijze gebeurt dat in Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos
[1937] ,7> De bespreking van de arcaanleer van PARACELSUS (1493-1541) in Paracelsus als

'" С G JUNG, Die psychologischen Aspekte des Mutterarchetypus, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 89-123 De
oudste tekstvariant is versehenen in 1939, in Eranos-Jahrbücher,bi VI/1938 ρ 403-443 De tekstweergave in het verza
meld werk is gebaseerd op die in de bundeling uit 1954. in С G JUNG, Von den Wurzein des Bewußtseins, ρ 87 135,
С G JUNG Ober den Archetypus mit besonderer Berücksichtigung des Ammabegnjjes in С G JUNG, Gesammelle Werke,
Bd 9/1, ρ 67-123 De tekstweergave uit het verzameld werte gaat terug op de tekstvariant uit 1954, ui С G JUNG, Von
den Wurzeln des Bewußtseins, ρ 57-85, С G JUNG, Zum psychologischen Aspekt der Korefigur, in С G JUNG, Gesam
melte Werke, Bd 9/1, ρ 197-220 De tekstweergave in het verzameld werk verschilt weinig van de oudste tekstvariant,
verschenen ш 1941 in С G JUNG - К KERENYI, Das göttliche Mädchen Die Hauptgestalt der Mysterien von Eleusis m
mythologischer und psychologischer Beleuchtung, ρ 85 109 De ontwikkeling van de anima als godsbeeld is later uitge
werkt door E NEUMANN Dit Große Mutter Der Archetyp des großen Weiblichen, J CASHFORD,
A BARING, The
Myth of the Goddess London 1991
m

С G JUNG, Ober MandalasymboUk, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 373-414 De besproken tekeningen
zijn echter reeds in 1938 gepubliceerd als Beispiele europäischer Mándalas, α C G JUNG, Kommentar zu. Das Geheimnis
der Goldenen Blüte

171

С С JUNG, Zur Psychologie der Tncksterfigur, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1 ρ 271290 De tekstweergave
in het verzameld werk verschilt bijna níet van de oudste tekstvariant uit 1954, in С G JUNG Ρ RADIN - Κ KERÉNYI,
Der göttliche Schelm. Ein indianischer Mythenzyklus, ρ 185 207

m

С G JUNG, Die verschiedenen Aspekle der Wedergeburt, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 125-161 De
oudste tekstvariant ш versehenen m 1940 en verschilt daarvan enigszins, in Éranos Jahrbucher, Ba Vil/1939, ρ 399 447
De tekstweergave ш het verzameld werk ia gebaseerd op de tekstvariant uit 1950, in С G JUNG, Gestaltungen des Unbewußten.p 37-91

"

CO JUNG, Zur Psychologie des Kind Archetypus, in С GJUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 165-195 De tekstweer
gave ш bet verzameld werk verschilt weinig van de oudste tekstvariant uit 1941, in С GJUNG К KERÉNYI, Das gött
hche Kind in mythologischer und psychologischer Beleuchtung, ρ 85-124

m

Deze studies zijn gebundeld in С GJUNG, Gesammelte Werke, Bd 12 Psychologie und Alchemie, en С G JUNG, Gesam
mebe Werke, Bd 13 Studien über alchemistische Vorstellungen

" C G JUNG, Traumsymbole des Individuationsprozesses, ш С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 12, ρ 59-260 De oudste
tekstvariant uit 1936, in Éranos-Jahrbûcher, Bé 111/1935, ρ 13 133, verschilt daar m belangrijke mate van De weergave
ш het verzameld werk gaat terug op de tekstvariant uit 1944, in С G JUNG, Psychologie und Alchemie, ρ 65-305
"* С G JUNG, Die Erlâsungsvorstellungen m der Alchemie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 263-550 De
oudste tekstvariant dateert van 1937 en verschilt daar m belangrijke mate van, in Éranos-Jahrbücher, Bd IV/1936, ρ Π
Ι 11 De weergave in het verzameld werk gaat terug op de tekstvariant uit 1944, in С G JUNG, Psychologie und Alchemie,
ρ 309-632
m

Zie С G JUNG, Die Erlâsungsvorstellungen m der Alchemie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 395-491 Vgl
ÉranosJahrbücher, Bd Г /І936, ρ 71 102 Vgl ook С G JUNG, Psychologie und Alchemie, ρ 471-580

η

С G JUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, ш С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 13, ρ 65-121 De
oudste tekstvariant dateert van 1938 en verschilt daar in belangrijke mate van, m Éranos·]ahrbucher, Bd V/1937, ρ 1554 De weergave ui het verzameld werk gaat terug op een tekstvariant uit 1954, m С G JUNG, Von den Wurzeln des Be
wußtsems, ρ 135-216
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geistige Erscheinung (1941) levert bovendien tal van neologismen op, waarvan de betekenis sa
menhangt met een bepaalde Christusopvatting 179 In 1942 houdt С G.JUNG nog een lezing over
de symboliek van de alchemistische verlosserfiguur. Der Geist Mereunus [1942], vertrekkend bij
W GRIMMs (1786-1859) sprookje over de geest in de fles l e o En ook hier kan men met om de
vele verwijzingen naar Christus heen, die om een psychologische vergelijking vragen In de later
uitgebreide versie wordt de complexe verhouding tussen Mereunus en Christus verder psycholo
gisch toegelicht ' 8 1 In Psychologie und Alchemie (1944) worden naast de herwerking van be
staande lezingen, Traumsymbole des Individuationsprozesses (1936) en Die Erlösungsvorstellungen
in der Alchemie (1937) nog enkele nieuwe artikelen toegevoegd Die alchemistische Symbolik im
religionsgeschichtlichen Rahmen (1944) bevat hoofdzakelijk vergelijkend symboolhistonsch onderzoek naar het eenhoornmotief, waarin ook de verwijzing naar Christus niet ontbreekt ' " Ook de
Einleitung in die religionspsychologische Problematik (1944) is belangwekkend genoeg voor een
grondige lezing omdat ze grotendeels gewijd is aan de psychologische verwerking van de christelijke verlossingsthematiek in zijn verhouding tot de alchemistische en analytisch-psychologische.1*3 Daann ontvouwt С G.JUNG enkele godsdienstkntische beschouwingen rond de volgens
hem voorbijgestreefde Jezusnavolging en het psychologische alternatief dat hij daarvoor gevonden
heeft. De alchemistische reeks wordt in de volgende periode verdergezet met Der philosophische
Baum (1945), waarin de symboliek van het 'zelf' C.G.JUNG in staat stelt de meest uiteenlopende
beelden en tradities samen te brengen rond het boomsymbool met opnieuw tal van Christusver
wijzingen.1"4 Die Psychologie der Übertragung (1946) is gewijd aan de archetypische betekenis
van het mystieke huwelijk, waarvan de symboliek in de alchemie een alternatief vormt voor de rol
die Christus als zielenbruidegom speelt in het leven van de christen 186
Een centrale plaats in een studie over С G.JUNGs Chnstusbenadenng verdienen de twee
Eranos-Vorträge met de titels Zur Psychologie der Tnnitätsidee [1940] en Das Wandlungssymbol in
der Messe [1941], de meest theologiserende uiteenzettingen van deze periode de eerste over de
symboliek van de H.Drievuldigheid en het symbolum van het geloof en de tweede rond de opbouw
van de eucharistie, beide vergeleken met het individuatieproces 1Be Hierin zijn alle christologische
themata opgenomen en voor het eerst gekaderd in een uitgewerkte, psychologische theorie Dit is
een voldoende reden om de teksten zo grondig mogelijk te analyseren wat betreft de manier waarop C.G.JUNG daann de Chnstusthematiek benadert
Conclusies, (a) De symboolvergelijkende studies uit deze periode vormen een veelzijdig
toepassingsgebied voor de theorie van de analytische psychologie. De dwarsverbindingen die C.G.JUNG maakt, leggen verbanden bloot tussen diverse tradities en duiden

m

С O JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 123 209 De oudste tekstагіаді waar de tekstweergave in het verzameld werk weinig van afwijkt, is verschenen in 1941 in С G JUNG, Paracelstca.f 43-178

' " С G JUNG, Der Geist Mercurios, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 211-269 De oudste tekstvariant is ver
schenen in 1943, in Eranos-Jahrbücher, Bd IX/1942, ρ 179-236 De weergave in Gesammelte Werke gaat terug op een
tekstvariant UK 1948, in С G JUNG, Symbolik des Gastes, ρ 69-149
ш

Zie С G JUNG, Symbolik des Geistes, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 2S9-26S De eerste aanzet voor deze
tekst is gegeven m 1943, in Éranos Jahrbücher, Bd IX/1942, ρ 229 Vgl С G JUNG, Symbolik des Geistes, ρ 134-144

"

CG JUNG, Psychologie und Alchemie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 492-337 Deze tekst werd ingelast
vóór de epiloog van dé oorspronkelijke Eranoslezing De oudste tekstvariant hiervan is verschenen ш 1944, ui С G JUNG,
Psychologie und Alchemie, ρ 581-634

m

С G JUNG, Psychologie und Alchemie, ш С GJUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 15-54 Deze tekstweergave us geba
seerd op de versie van 1944, ui С GJUNG, Psychologie und Alchemie, ρ 11-62

ІИ

С GJUNG, Der philosophische Baum, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 271-376 De oudste tekstvariant is
versehenen in 1945, ui Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft Basel, Bd LVI 2, ρ 411-423, en verschilt daar
in belangrijke mate van De tekstweergave in het verzameld werk is gebaseerd op de bundeling uit 1954, in С G JUNG,
Von den Wurzeln des Bewußtseins, ρ 351-496

m

С G JUNG, Die Psychologie der Übertragung, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 16, ρ 173-345 Het artikel waann
de tienvoudige bceldenscrie uit net Rosarium Phtlosophorum de leidraad vormt, is gebaseerd op een referaat uit 1938, Über
das Rosarium Philosophorum, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 18/11, ρ 859-862

m

С G JUNG, Zur Psychologie der Tnmtatsidee, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 119-218 De oudste tekstva
riant is versehenen in 1942, in Eranos-Jahrbücher, Bd VIII/1940/41, ρ 31-64, en verschilt daar m belangrijke mate van
De tekstweergave ui het verzameld werk is gebaseerd op een bundeling uit 1948, in С G JUNG, Symbolik des Geistes, ρ
321-446, С GJUNG, Das Wandlungssymbol in der Messe, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 219-323 De
oudste tekstvariant hiervan is verschenen in 1942, m Eranos-Jahrbücher, Bd VIII/1940/41, ρ 67-155, en verschilt daar ui
belangrijke mate van De weergave m het verzameld werk gaat terug op een tekstvariant ил 1954, m С G JUNG, Von den
Wurzeln des Bewußtseins,? 217-350
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hun gemeenschappelijke voedingsbodem in het onbewuste aan, waarop zijn dialoog met
de verschillende tradities steunt (b) In zijn aandacht voor de diverse godsdienstige
tradities is wel een verschuiving waar te nemen van het oosterse naar het westerse
christelijke gedachtegoed, zowel in de vorm van de alchemistische symboliek als in die
van de kerkelijke. Ie) In zijn psychologische studies over de symbolen in een zowel
kerkelijke als alchemistische context ontwikkelt С G JUNG een eigen kijk op de Chris
tusthematiek, waarin hij meer en meer een persoonlijk standpunt inneemt (d) In deze
periode blijft de behandeling van deze thematiek echter nog steeds functioneel in de
verkenning van de toepassingsgebieden van de analytische psychologie. Het blijft de
invalshoek om de Christusfiguur en de verlossingssymboliek te situeren in een met-theologisch verband. De verbinding met de psychische ervanngsbasis is daarin nog steeds
de hermeneutische sleutel om de 'vreemde' verstaanswereld van de religieuze symbo
liek te ontsluiten
2.9.

Metapsychologische jaren: periode van theoretische verdieping (1945-1955)

In deze oogstperiode verschijnen de belangrijkste en meest uitgebreide werken ZIJ staat
in het teken van de theoretische verdieping waardoor de psychologische begrippen worden aange
past aan de verbreding van С G JUNGs perspectief Deze verdieping vormt tegelijk het uitgangs
punt voor een geëngageerde dialoog met de verschillende christelijke tradities, waarbij vooral de
alchemie en de oudchnstelijke gnosis de aandacht knjgen Deze dialoog geeft aanleiding tot diepgaande theologiserende beschouwingen waarin de Chnstusthematiek niet enkel meer als illustratie
dient maar rechtstreeks bestudeerd wordt
Deze periode vangt aan met twee fundamentele theoretische studies over het stoffelijke
en geestelijke wezen van het psychische Zo krijgen de intrapsychische tegenstellingen, die in de
alchemistische studies in hun symbolische betekenis werden doorgrond, een nieuwe dimensie Het
gaat om Zur Psychologie des Geistes [1945] en Der Geist der Psychologie 119461 1B7 Deze studies vormen, in het verlengde van de persoonlijke biografie van С G JUNG, een grote breuklijn,
waardoor WIJ het latere werk, en niet in het minst de Chnstusbenadenng, in een nieuw perspectief
kunnen zien In diezelfde richting denkt С G JUNG tevens het synchronicitertsbeginsel uit, een
principe dat de werkzaamheid aangeeft van een acausaal, zinvol gelijktijdigheidsverband tussen
stof en geest. Aan deze thematiek is later nog een Eranos-Vortrag gewijd. Über Synchronizität
[1951] en ZIJ is ook het onderwerp van een boekwerk dat hij samen met W PAULI (1900-1953)
schrijft onder de titel Naturerklärung und Psyche (1952), waarin С G JUNGs deel de titel Synchro
nizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge (1952) draagt , β β De inhoud van deze studies
valt op zich buiten de gestelde grenzen van een toepassingsgebied, maar het is aangewezen om te
letten op de implicaties voor de Christusvoorstelling in de publicaties die hier onmiddellijk op vol
gen.
In de grote werken uit deze penode probeert С G.JUNG de aangeduide perspectiefver
ruiming in de marge van het esotensch-chnstelijke gedachtegoed door te trekken naar de toepas
singsgebieden die reeds in de vonge penode verkend zijn Het eerste van deze latere werken, Aion
(1951), een verdere uitwerking van de Eranos-Vortrag met de titel Über das Selbst [1948], is een
zoektocht naar de betekenis van de gnostische en alchemistische symboolwereld en zijn betekenis
voor het christendom van vandaag 'θ* De ervaringsbasis blijft daarbij de sleutel om de oorspron-

m

С G JUNG, Zur Psychologie des Geistes, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 221-269 De oudste tekstvariant
is verschenen in 1946, m Eranos-Jahrbucher, Bd Mil/1945, ρ 385-448, en verschilt daar weinig van De tekstweergave
ш het verzameld werk gaat terug op een tekstvariant uit 1948, m С G JUNG, Symbolik des Gastes, ρ 3-67, С G JUNG,
Der Geist der Psychologie, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 8, ρ 183 261 De oudste tekstvariant is versehenen in
1947, in Éranos Jahrbücher, Bd XIV/1946, ρ 385-490, maar verschilt daar eigenlijk niet van De tekstweergave in het
verzameld werk gaat terug op een tekstvariant uit 1954, in С G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, ρ 497-608

"

C G JUNG, Ober Synchronizität, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 555-566 De oudste tekstvariant is versehe
nen m 1952, in Eranos-Jahrbucher, Bd Х Ш/І951,р 271 284, maar verschilt daar niet veel van С G JUNG, Synchro
nizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 459-553 De oudste tekst
variant is verschenen m 1952, in С G JUNG - W PAULI, Naturerklärung und Psyche, ρ 1-107, maar verschilt daar niet
zoveel van

"

C G JUNG, λιοη, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd И р 12-332 Een deel van deze tekst, ol ρ 32-73, is reeds
verschenen in een oudere tekstvariant in 1949 als С G JUNG, über das Selbst, in Eranos-Jahrbicher, Bd XV1/I948, ρ
285 315 De tekstweergave in het verzameld werk gaat terug op een tekst uu 1951, in CG JUNG, Λιοη, ρ 1 384, en is op
enkele weglatingen na, identiek
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kelijke betekenis van theologische uitspraken, zoals die over Christus, te kunnen achterhalen Die
sleutel ligt verborgen in het predikaat 'Christus, ein Symbol des Selbst", eveneens de titel van het
schamierhoofdstuk van dit boek In de studie met de titel Antwort auf Hiob (1952) schetst
С G JUNG aan de hand van de opstandige bewustwording van de schuldige Job de verandering in
het gods- en mensbeeld naar het model van de individuatie ™° In zijn visie vormt de menswor
ding in Christus daar een belangrijke tussenschakel in Aan de psychologische betekenis van de
beeldvorming van Christus in de evangeliën en de Apokalyps wijdt С G JUNG meerdere hoofdstuk
ken Naar aanleiding van dit boek is een heuse polemiek ontstaan, waarop С G JUNG onder andere
in zijn brieven heftig reageert In dat verband zijn vooral de antwoorden op de kritiek van M BUBER
(1878-1965) zeer verhelderend ' " In dezelfde periode worden uit Wandlungen und Symbole der
Libido (1911/1912) de meest achterhaalde passages geschrapt of gewijzigd en krijgt het werk de
2
titel Symbole der Wandlung (1952) " Over de Chnstusthematiek worden trouwens enkele op
merkelijke beschrijvingen in de tekst ingelast Daann zijn de verwijzingen naar het begrip van de
libido vervangen door gelijkaardige verwijzingen naar het archetype en het 'zelf'. In het omvangrij
ke Mysterium Coniunctionis (1955/1956), waarvan reeds grote delen klaar zijn in 1944, maar dat
pas in 1955 af is, zijn de vele metaforen die de christelijke traditie rijk is, geïntegreerd in een thematische verkenning van de tegenstellingsvereniging in de alchemie, als illustratie van de kenmerken van het 'zelf' " 3 In dit boek en meer bepaald m het tweede deel, zijn de theoretische uitgangspunten in de bespreking van de alchemistische teksten van G DORNEUS (2de helft 16de
eeuw) toegepast
Conclusies* (a) Algemeen gesproken komt de Christusthematiek in de werken uit deze
periode het meest uitgebreid aan bod, als rechtstreeks onderwerp van hele boekwerken
zoals Aion (1951) en Antwort auf Hiob (1952) Bovendien is de theologische Christusproblematiek psychologisch het sterkst bevraagd en is С G JUNGs alternatieve en meer
esoterische Christusbenadering het meest uitgewerkt en persoonlijk bereflecteerd, in die
mate dat, na verschillende penoden van een onuitgesproken en verborgen Christusbena
dering, Christus in deze metapsychologische periode opnieuw in het brandpunt van de
belangstelling staat (b) Omdat de jungiaanse psychologie zich met haar synthetische
methode tot doel stelt verbindingen te leggen tussen het bewustzijn en het onbewuste
— een werkwijze die in deze periode verruimd wordt tot inbegrip van de grensgebieden
van de psychologie — past С G JUNG ze eveneens veelvuldig toe om de Chnstussymboliek te interpreteren In deze periode is de Chnstussymboliek een steeds terugkerend
vergelijkingspunt, wat een sterke persoonlijke betrokkenheid verraadt Daarbij schuwt
С G JUNG ondanks zijn kenmerkende voorzichtigheid de metafysische wezensvragen
niet meer waardoor zijn werken tevens het voorwerp zijn van theologische controver
sen

™ CG JUNG, Antwort ouf Hiob, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 385-506 De tekstweergave uit het verza
meld weile is identiek met het gelijknamige boek uit 1952 ZieC G JUNG, Antwort auf Hiob, ρ 1-169
'" Zie С G JUNG, Religion und Psychologie Etne Antwort auf Martin Buber, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18/П,
ρ 710-717, eerst versehenen in Merkur, VI 5 (1952), ρ 467-473 Er is uit deze periode nog meer briefmateriaal waarin
de Chnstiuthematiek aan bod komt Het meest opvallend is de getuigenis С G JUNG, Warum adoptiere ich mcht die Ka
tholische Wahrheit'', ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18/11, ρ 691-693 Daarnaast is er ook een opvallende
С G JUNG, Brief mm 27 ΠΙ 1954 an WLaekat, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18/П, ρ 728-741 Verhelderend
is tevens een antwoord, daterend van 19 II 1954 aan de Amerikaanse deelnemers aan een seminarie rond С G JUNGs werk,
onder de utd С G JUNG, Ober die Auferstehimg, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18/11, ρ 742-747 In tegenstel
ling tot de vorige penoden is het briefmateriaal over het algemeen een grondige lezing waard omdat de thematiek daarin
uitdrukkelijker wordt behandeld In de marge van de analyse van de werken zal ook daar, indien nodig, m voetnoot naar
verwezen worden Heel typische uitspraken bewaren wij voor de theologische evaluatie in het derde deel
" C O JUNG, Symbole der Wandlung, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5 Zoals reeds gemeld is de tekstweergave uu
het verzameld werk een grondige herwerking van de oudere tekstvariant uit 1911/1912, С G JUNG, Wandlungen und Sym
bole der Libido
" C G JUNG, Mysterium Coniuncuonis Ш, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14 I/II De tekstweergave in het verza
meld werk is gebaseerd op het gelijknamige tweedelige boek dat in 1955 en 1956 verschenen is en is daar identiek mee
Een derde volume ts integraal gewijd aan de Aurora consurgens, een tekst die aan THOMAS VAN AQUINO (1225 1274)
wordt toegeschreven, en is volledig van de hand van M -L VON FRANZ, Mysterium Comuncnonis lil, ш С G JUNG,
Gesammelle Werke, Bd 14/111
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2.10.

Transcendentaal-psychologische jaren: periode van beschouwelijke afronding
(1955-1961)

Met het opus magnum van de vonge periode, het Mysterium Coniuncùonis
(1955/1956), is het wetenschappelijke oeuvre van С G JUNG bijna afgesloten, en voelt hij zich
niet meer gebonden door de begrenzing van de psychologische wetenschap Voor een theologi
sche studie is het tekstmatenaal van na 1955 echter evenzeer van belang omdat daarin de per
soonlijke geloofsbelijdenis en -twijfel sterk naar boven komen De twee kleinere werken die
С G JUNG kort daarna publiceert, laten een wereldbetrokken auteur aan het woord, die de polsslag
van zijn tijd voelt en zich vragen stelt rond het voortbestaan van de westerse cultuur In Gegen
wart und Zukunft (1957) probeert hij de plaats van het individu in de actuele tijd te bepalen 1 M
С G.JUNG laat zich daarbij ook zeer open uit over de rol die de christelijke boodschap daarin speelt
en over de manier waarop de Christusthematiek op het individu moet afgestemd zijn. Ein moderner
Mythus. Von Dingen die am Himmel gesehen werden (1958) is het laatste boekwerk van
С G JUNGs hand, over het wat bevreemdende onderwerp van de vliegende schotels, waann hij de
onbewuste projectie van het 'zelf' herkent en in de marge waarvan hij nog enkele vrij spiritueel
klinkende uitspraken rond Christus doet " 6 In die periode houdt С G JUNG ook nog twee voor
ons minder interessante uiteenzettingen over de morele problematiek één aan het С G Jung-Insti
tut over het geweten. Das Gewissen in psychologischer Sicht [1957/1958], en één voor een werkgroep, Arzt und Seelsorger, onder de titel Gut und Böse in der analytischen Psychologie [1958],
waarin hij de relativiteit van goed en kwaad psychologisch beargumenteert 1 , β Daarnaast bedt
vooral de correspondentie met theologen zeer veel interessant materiaal over de Chnstusbenadering Een bijzondere plaats daann verdient de briefwisseling met enkele theologen [1956-1958],
vooral met D.COX die op dat moment de laatste hand legt aan een studie over de verlossingsbegnppen bij Paulus en С G JUNG en die de antwoorden heeft doorgestuurd naar H.L PHILP 1B7 De
ze brieven werpen een nieuw licht op С G JUNGs late Christusbenadering en moeten gelezen wor
den als pogingen om vroegere stellingen te herzien Eveneens kan men daaruit opmaken dat alle
twijfel bij hem nog niet is opgelost en hij maar moeizaam zijn reserves tegenover nieuwe interpreta
ties opgeeft. Daartegenover staat echter ook dat hij kort voor zijn dood nog hard gewerkt heeft
aan een bijdrage voor de bundel Man and his Symbols (1964), na de meer cultuurfilosofische uit
weidingen een terugkeer tot de wortels in de psychologie van het individuatieproces " B Omdat
hij hienn aan een ruimer publiek een introductie geeft op de jungiaanse leer, is de empirisch weten
schappelijke inslag weer duidelijk Slechts eenmaal en dan nog in zeer algemene bewoordingen
verwijst hi| daann naar Christus1sa Dit is wel zeer kenmerkend voor de tweestrijd waarin
С G JUNG tot op het einde van zijn leven verkeert.
Van de persoonlijke achtergrond van de Christusbenadering getuigen zoals reeds gezien
vooral de postuum uitgebrachte Ennnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung (1962) Daann
komt heel wat persoonlijke informatie aan het licht zoals ook blijkt uit een schrijven aan zijn mede
werkster J.JACOBI (1890-1973), die voor de publicatie heeft ingestaan. 'Es hat mich sehr beein
druckt und gefreut, von Ihnen zu vernehmen, daß meine autobiographischen Skizzen Ihnen etwas
vermittelt haben, was meine Außenseite bisher verborgen hat. Es mußte verborgen bleiben, da es
die Brutalitäten der Außenwelt nicht hätte ertragen können. Ich bin jetzt aber so alt geworden, daß
ich den Gnff an der Welt aufgeben konnte, und mißtöniges Geschrei in der Feme verhallt. -20° Is

'* С G JUNG, Gegenwart und Zukunft, ш С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 10, ρ 275-336
•" С G JUNG, Ein moderner Mythus Von Dingen du am Himmel gesehen werden, ш С G JUNG, Getammelie Werke, Bd
10, ρ 337-474
"* С G JUNG, Das Gewissen in psychologischer Steht, in С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 10, ρ 475-495, С G JUNG,
Gut und Base іл der analytischen Psychologie, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 10, ρ 497-510
' " Zie С G JUNG, Answers lo H Phtlp and D Cas, vertaald m С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 18/TJ, ρ 754-801, even
eens m H L PHILP, Jung and the problem of evtl
' " CG JUNG, Symbole und Traumdeutung, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 18/1, ρ 201-285 De oudere tekstvariant
is postuum in het Engels verschenen ш 1964 als С G JUNG, Approaching the Unconscious, ш С G JUNG - M L VON
FRANZ (ed ), Man and his Symbols, ρ 18-103 De tekstweergave in het verzameld werk gaat terug op de Duitse venal mg
uit 1989, С G JUNG, Zugang zum Unbewußten, m С G JUNG - M -L VON FRANZ (Hrsg ), Der Mensch und seine
Symbole, ρ 20-103
'" Zie С G JUNG, Symbole und Traumdeutung, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18/1, ρ 251
•

C O JUNG, Brief vom 25 V777 1960 an J Jacob,, m С G JUNG, Briefe, Bd 111. ρ 333
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dit autobiografische materiaal in het eerste hoofdstuk het vertrekpunt geweest om de achtergrond
van zijn werk te belichten, dan vormt het in dit verband ook een eindpunt van waaruit wij naar
C.G.JUNGs werk kunnen terugkijken. Nu de druk van de academische wereld van hem is afgevallen, durft hij het aan zijn persoonlijke worsteling met de Christusproblematiek in verband te brengen met het ontstaan van meerdere van zijn hoofdwerken. Ook zijn telkens veranderende visie op
Christus bewijst dat de Christusthematiek, die hem in zijn jeugd aan het denken heeft gezet, hem
tot op het einde van zijn leven is blijven intrigeren en steeds op de achtergrond van zijn wetenschappelijke bedrijvigheid heeft gestaan. Oe hoofdstukken Über das Leben nach dem Tode en
Späte Gedanken vormen zowat een geestelijk testament, waarin zijn gedachten in een transcendentaal-psychologische zienswijze samengevat zijn: 'Zur biographischen Verdeutlichung meiner
selbst sind die Ausführungen dieses Kapitels unerläßlich... "^'
Conclusies: (a) In de werken uit deze periode blijkt dat C.G.JUNG zijn eigen psychologische theorie zelf in een ruimer omzeggens transcendentaal perspectief opvat, met het
oog op brede levensbeschouwelijke vragen. In dat opzicht benadert hij het Christusmysterie nu in de minst ingeperkte context, (b) Vooral de correspondentie met theologen en
pastores vormt in deze periode de aanleiding tot een grondige verdieping in en soms
zelfs een herziening van de Christusbenadering, (c) De Erinnerungen, Träume, Gedanken
von C.G.Jung (1962) bieden het meest ruime perspectief om terug te blikken op het
vroeger wetenschappelijke werk. Dit autobiografische werk dat, zoals reeds vermeld,
zowel verzwijgt als onthult, belicht de persoonlijke achtergrond waartegen de vroegere
wetenschappelijk ingekaderde benadering van het Christusgebeuren duidelijk wordt,
maar biedt ook het meest omvattende perspectief.

2.11.

Slotbeschouwingen bij de bibliografische achtergrond van C.GJungs Christusbenadering

(a) In dit deel van deze studie is naar voor gekomen dat Christus bij C.G.JUNG niet
alleen een sleutelfiguur in zijn leven, maar ook een bepalende factor in zijn publicaties is. De zoektocht naar de betekenis van Christus is niet alleen een verborgen drijfveer in het subjectieve ervarings- en gedachteleven, maar is ook in het werk een prominent aanwezig thema. Christus is voor
hem niet alleen een oriëntatie- en identificatiewerkelijkheid in zijn persoonlijk zoeken, maar ook een
herhaaldelijk terugkerend voorwerp van zijn wetenschappelijk onderzoek. Voortgaand op dit onderzoek ontwikkelt C.G.JUNG geleidelijk aan een eigen soteriologische kijk op het Christusgebeuren,
die hij beschouwt als een aanvulling en correctie van de bestaande theologische uiteenzettingen.
(b) In een eerste overzicht van de talrijke verwijzingen naar Christus blijkt de Christusthematiek op te duiken naar aanleiding van de meest verscheiden psychologische onderwerpen, en
waar dat niet uitgesproken het geval is, vinden wij deze in de marge van zijn uiteenzettingen over
andere onderwerpen. Zo mogen wij ook verwachten dat de meest uiteenlopende elementen van
C.G.JUNGs leer in de Christusbenadering zullen samenkomen en haar bepalen. De particuliere
werken brengen vanuit de meest verschillende invalshoeken elk hun eigen puzzelstuk aan, waaruit
een totaalbeeld op de thematiek ontstaat. Omgekeerd moet dan ook de Christusbenadering een
bijzondere kijk bieden op de afzonderlijke werken, waardoor die in een nieuw geheel samen te
brengen zijn. C.G.JUNG heeft immers niet nagelaten om zijn theorievorming voortdurend aan de
Christusthematiek te toetsen en deze binnen zijn leer te situeren en te vertalen.
(c) Dit brengt ook mee dat de behandeling van de Christusthematiek gebeurt in termen
die afkomstig zijn uit de verschillende perioden. Het spreekt vanzelf dat een scherpe aflijning tussen die perioden niet mogelijk is, maar meestal houdt die behandeling gelijke tred met de algemene
theorievorming en kan ze representatief zijn voor die periode. Soms is er sprake van enige retardatie, waarbij oude opvattingen over de Christusthematiek een tijdlang gehandhaafd blijven, maar
in het algemeen volgt de behandeling van die thematiek, de zich voortdurend aanpassende Christusbenadering, de ontwikkelingen binnen de psychologische theorievorming. Bij de nauwe verhouding tussen de Christusbenadering en de theorievorming die aan de basis daarvan ligt, heeft
C.G.JUNG het welbepaalde doel voor ogen zijn theoretische inzichten aan de hand van de Chris-

m

A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С. G.Jmg, p. 330.
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tusthematiek te illustreren en te onderstrepen, wat ook in de andere richting werkt: de persoonlijke
ervaringen en theologische vooronderstellingen rond de Christusthematiek hebben ongetwijfeld hun
betekenis voor C.G.JUNGs theorievorming. Men kan spreken van een vruchtbare kruisbestuiving.
Hoewel de Christusthematiek functioneel ondergeschikt blijft aan de psychologische doelstellingen
en hij door de verschuivingen in de algemene theorievorming beïnvloed wordt, gaat er van de veranderende Christusbenadering ook een invloed in tegenovergestelde richting uit en komt de theorievorming meer tegemoet aan de theologische achtergrond, waardoor de begripsvorming zelf verruimt tot aan een meer geestelijke horizon.
(d) C.G.JUNGs bekommernis om evenwicht te brengen tussen persoonlijke ervaring,
theoretische leer en praktisch onderzoek — een belangrijk leerpunt uit het deel over de biografische
leer-levenverhouding — is ook in het overzicht van zijn bibliografische indeling naar voor gekomen
als een geschikte invalshoek voor de studie van zijn specifieke benadering van de Christusthematiek en van het christelijk verlossingsmysterie. Daarnaast is in zijn werken ook de tweestrijd merkbaar tussen de Christusvoorstellingen uit de conventionele christelijke hoek en het beeld dat uit de
numineuze ervaring van het onbewuste is gevormd. In die krachtmeting is ook in het algemeen
bibliografisch overzicht een duidelijke en globale tendens waarneembaar, waarbij de aanvankelijke
onverzoenlijkheid omslaat in pogingen om beide als spanningspolen met elkaar in harmonie te
brengen. Parallel daarmee zijn in de werken van C.G.JUNG ook de eerste krachtlijnen zichtbaar van
wat in het biografische hoofdstuk reeds een omkeringsbeweging is genoemd, meer bepaald een
ommekeer in de Christusbenadering. De aanvankelijk uitgesproken spiritualistische of metafysische
denkbeelden in de lezingen als student, met veelvuldige en expliciete verwijzingen naar Christus,
blijven door de contactname met de wereld van psychiatrie en psychoanalyse in de eerste wetenschappelijke publicaties opvallend achterwege, om eerst in het freudiaans psychoanalytische denkkader en later in het eigen analytisch-psychologische een zekere plaats te krijgen. In de periode van
de complexe psychologie kantelt deze beweging. Zo komt de Christusthematiek opnieuw uitdrukkelijker naar boven en is directer besproken om in de metapsychologische periode in het centrum
van de belangstelling te staan. De verwijzingen naar Christus zijn dan alsmaar veelvuldiger, de
interpretatie uitvoeriger en fundamenteler, het engagement duidelijker en minder psychologiserend.
(e) Dat de Christusbenadering parallel met die van de algemene theorievorming een hele
omkeringsbeweging doorloopt, betekent tevens dat wij bij C.G.JUNG niet van een globale en rechtlijnige Christusbenadering kunnen spreken. Het heeft dus geen zin op basis van enkele losse en uit
hun context gelichte uitspraken een bepaalde doorsnede te maken van zijn opvattingen over Christus, terwijl men de leerpunten uit dit inleidende hoofdstuk over het hoofd ziet: ten eerste het feit
dat de Christusthematiek in alle perioden van C.G.JUNGs leven — ook in de periode vóór 1935 —
al dan niet latent aanwezig is. Ten tweede moet er steeds gelet worden op de duidelijke relatie tussen de behandeling van de Christusthematiek, de persoonlijke zoektocht en de algemene theorievorming. Ten derde is daarin een globale omkeringsbeweging gevolgd, waarbij de inhoudelijke
accentverschuivingen in de Christusbenadering het best verstaanbaar zijn in wisselwerking met de
algemene structuur van de theorievorming. Daarvan is ten vierde het procesmatige en synthetische
karakter een wezenlijk element omdat dit gevormd is in C.G.JUNGs eigen streven naar de ontwikkeling van en de verzoening tussen de basistegenstellingen in zijn leven. Dit is tevens een grondkenmerk van zijn wetenschappelijke grenspositie dat bovendien in zijn opvatting van de psyche
terugkeert. Daarom ook moet het hierna volgende onderzoek uitwijzen hoe C.G.JUNG in zijn leer
over de menselijke psyche Christus in relatie plaatst tot het dynamische en synthetische vermogen
van die psyche. Juist in dit opzicht blijkt dat de achtergrond van de verschillende fasen in de uitwerking van de psychologische leer nodig is om de steeds veranderende Christusbenadering te
kunnen weergeven en verstaan. Omgekeerd is, aan de hand van de verschillende momentopnamen
van de verandering in de Christusbenadering, de ontwikkeling van de psychologische theorievorming zeer goed te volgen.
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DEEL П. DE PSYCHOLOGISCHE CHRISTUSBENADERING
IN HET WERK VAN CG JUNG

In het inleidende deel is een duidelijk zicht verkregen op de invalshoek van waaruit WIJ
het werk van С G JUNG moeten lezen met het oog op het begrijpen van ziin Christusbenadering
Als WIJ die benadering in de teksten zelf willen onderzoeken, ligt het daarbij voor de hand dat WIJ
op de ingeslagen weg verdergaan en de 'anamnese', het verhaal van de biografische voorgeschie
denis, uitbreiden tot de ontstaansgeschiedenis van C.G.JUNGs leer Daarin moeten nu de inhou
delijke en structurele aspecten van de specifieke relatie tussen de algemene theorievorming en de
Chnstusbenadenng in het midden van onze aandacht staan Als С G JUNG de christelijke verlos
singssymbolen immers uit de structuur van de menselijke ervaring opdiept, is het nodig deze
symbolen te analyseren in de context van zijn psychologische begrippen en te zien hoe deze daar
mee samenhangt Daarom kan slechts een genese van zijn begrippenapparaat de psychologische
leer voor een theologische reflectie geschikt maken. Een verkennende close reading van de werken
is daarbij een eerste stap om de Christusthematiek in concrete motieven op te sporen en te begrij
pen in de daann gevolgde intrinsieke gedachtegang Dat gebeurt best diachronisch en met uitslui
tend aandacht voor de teksten die voor een juist begrip van de Christusbenadering belangrijk
zijn *°2 Dat wil zeggen dat wij ons beperken tot het officiële oeuvre van С G JUNG en de se
cundaire literatuur of geschriften van de post-jungianen slechts aanhalen ter verduidelijking van de
jungiaanse visie теэ Net als naar deze bronnen wordt naar de brieven van С G JUNG meestal in
voetnoten verwezen om verwarring met de eigenlijke werken te vermijden. Aanhalingen uit brieven
met theologen worden best bewaard voor het derde deel omdat ZIJ in С G JUNGs werk toch een
aparte plaats innemen Het zorgvuldig lezen van de toepasselijke teksten is echter niet voldoende,
want een dergelijke lezing zou helemaal niet stroken met het ontwikkelingsperspectief dat in het
werk van С G JUNG zo belangrijk is, en met de heel eigen en omstreden plaats van de Christus
benadering in zijn leven en werk Omdat de behandeling van dit onderwerp bij С G JUNG niet op
een systematische manier gebeurt, krijgen WIJ daarvan maar een totaalbeeld door het verzamelen
van de disjecta membra 1= losse brokstukken) verspreid doorheen het ganse werk en door ze
bijeen te brengen tot een aaneensluitend verhaal als basis voor een reconstructie van С G JUNGs
Chnstusbenadenng Tenslotte moeten WIJ na de verkennende contextuahsering van С G JUNGs
benadering van het Chnstusgebeuren in het vonge deel, de Chnstusbenadenng verklaren door een
contextuele of hermeneutische lezing van zijn teksten 204 Ten eerste moet die gebeuren tegen de
achtergrond van de globale theoretische ontwikkeling in С G JUNGs denken en de synthese die hij
daann heeft nagestreefd Ten tweede moeten WIJ deze benadering plaatsen in het licht van de
tradities waarmee C G JUNG vanuit zijn psychologie de dialoog is aangegaan, en van de tradities
waar hij zichzelf op beroept. Ten derde moet onze tekstinterpretatie ook bepaald worden door onze
eigen invalshoek, die te omschnjven is als de praktisch-sotenologische betekenis van С G JUNGs
Chnstusbenadenng In die zin kunnen WIJ onze eigen Chnstusbenadenng, haar situering in dialoog

Œ

lo H VANOORP с а , Lexicon von Llermre termen, ρ 73, wordt de term close reading gebruikt voor de methode om een
werk als eco autonome werkelijkheid te beschouwen en zich te beperken tot de interne betekenis, los van de persoonlijke of
cultuurhistonsche achtergronden
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Voor wie in het landschap van de post jungianen wegwijs wil raken is er de uitstekende gids van A SAMUELS, Jung and
the post-Jungians, ρ 10, die toch in het werk van С G JUNG zelf de sleutel vindt om daar toegang toe te krijgen Daar
naast is het zijn bedoeling iets te doen aan de credibility gap die met betrekking tot zijn figuur ten onrechte bestaat "By
showing that much of modem analysis and psychotherapy has a pronounced J ungíanflavourI hope to do something about
this credibility gap and interest the reader to explore further those aspects of analytical psychology which he had been prone
to dismiss * Zie verder ook J CHRISTOFFEL, Neue Strömungen in der Psychologie von Freud und Jung

ж

In H VANGORP e a , Lexicon van literaire termen, ρ 85 86, lezen wij dat elke contextuele betekenistoekenningof tekstin
terpretatie bestaat ш het contextualiseren van teksteenheden op verschillende niveaus van de tekst, de relatie met het geheel
van de tekst, het oeuvre van de auteur, zijn literaire code, het intertextueel kader en de verwachtingshorizon Vgl
V BRUMMER, Wjsgenge Begripsanalyse Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden, ρ 91 97, waar voor
de 'intentionele interpretatie', die zo accuraat mogelijk weergeeft wat de auteur bedoelt, de noodzaak wordt geopperd om de
tekst te interpreteren in het licht van de conceptuele bedoelingen en vooronderstellingen van de auteur, en wel in de context
waarro hij die uitspraak heeft gedaan
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met meerdere tradities en de zelfbevraging ervan niet buiten de verstaanshorizon houden.206 Verder mogen wij er ons niet van weerhouden voelen om door de ogen van C.G.JUNG de ons zo vertrouwde begrippen anders te bekijken.
Deze hermeneutische leesmethode ligt voor de hand omdat C.G.JUNG als psycholoog
zelf een voorstander was van de relativering van zijn eigen standpunt en dat van zijn patiënten. Al
heel snel heeft hij het behavioristische en natuurwetenschappelijke denkmodel verruild voor een
evenwaardige dialoog, waarbinnen de zin van ziekte en genezing kan oplichten. Zo is hij als eerste
van mening geweest dat de analyticus ook zelf in analyse dient te gaan. Zijn theoretische inzichten
zijn voortdurend getoetst aan de ervaringen van patiënten, aan de praktische bekommernis om hun
psychisch welzijn. In die optiek dienen wij ook zijn interesse voor de Christusthematiek te zien. Die
is niet alleen verklaarbaar vanuit een vrijblijvende, wetenschappelijke afstandelijkheid, maar getuigt
naast een persoonlijk engagement tevens van een sterke betrokkenheid op de toekomst van het
christendom en de christelijke tradities. Zijn dialoog met de veelzijdige context van de Christussymboliek is een gedachte-uitwisseling met mensen, en aan de grondslag van zijn archetypeleer ligt het
geloof in hun onderlinge verbondenheid. Het is deze theorie die hem in staat gesteld heeft de
meest uiteenlopende zingevingssystemen en de daarin werkzame symbolen met elkaar in verband
te brengen om van daaruit een globaal inzicht te verkrijgen. Reeds zeer vroeg heeft C.G.JUNG deze
optie genomen zoals blijkt uit een tekst van 1916: 'Das Wesen der Hermeneutik, einer früher vielfach geübten Kunst, besteht darin, daß der durch das Symbol gegebene Analogie weitere Analogien angereiht werden, in erster Linie subjektive Analogien, die der Patient einfallsweise gibt, in
zweiter Linie objektive Analogien, die der Analytiker aus seinen allgemeinen Wissen gibt. Durch
dieses Procedere wird das Ausgangssymbol erweitert und bereichert, und es entsteht ein höchst
komplexes und vielseitiges Gemälde. Daraus entstehen gewisse psychologische Entwicklungslinien
individueller sowie kollektiver Natur. Keine Wissenschaft der Erde vermöchte die Richtigkeit dieser
Linien zu beweisen; im Gegenteil, der Rationalismus könnte sehr leicht beweisen, daß sie unrichtig
seien. Ihre Gültigkeit aber erweisen diese Linien durch ihren hohen 'Lebenswert'. Und darauf
kommt es in der praktischen Behandlung an, nämlich daß die Menschen zu ihrem Leben kommen,
und nicht, daß die Prinzipien ihres Lebens rationalistisch beweisbar oder 'richtig' seien.,20e
Bij de inhoudelijke interpretatie van de theologische betekenis van C.G.JUNGs behandeling van de Christusthematiek en van zijn Christusbenadering kunnen de conclusies uit het vorige
deel als richtlijnen functioneren. Zij helpen om een lijn te zien in de zoektocht van C.G.JUNG om
binnen de heel eigen context van zijn leven en werk, en de brede achtergrond van de christelijke
tradities, de Christusproblematiek te verwerken die hem vanaf zijn jeugd is meegegeven en op de
vragen die hem reeds dan bezighielden, gepaste antwoorden te vinden. Alleen met deze aandachtspunten in het achterhoofd is een juiste lezing mogelijk van C.G.JUNGs eigen benadering van
het Christusmysterie en de vooronderstellingen daarbij. Enkel op die manier kan een overzicht en
juist begrip verkregen worden van de globale ontwikkeling die C.G.JUNG op het vlak van de Christusbenadering heeft doorgemaakt en waarvan in het vorige hoofdstuk de grote lijnen zijn getekend.
Die lijnen willen wij in het derde deel in het verlengde van C.G.JUNGs eigen denken doortrekken
op het terrein van de theologie en de praktische soteriologie.

ж

Dat is ook de stelling van de filosofische hermeneutiek. Hoewel de term afkomstig is van F.D.E.SCHLEIERMACHER
(1768-1834), die de hermeneutiek als methode van tekstinterpretatie innoveerde, heeft zij haar filosofische onderbouw voor
al gekregen bij H-G.GADAMER, Hermeneutik: Wahrheil una Methode, met zijn begrip van de hermeneutische cirkel, die
aangeeft dat alle interpretatie standpuntbepaald is en er een voortdurende dialectische uitwisseling bestaat tussen onderdeel
en geheel, tussen tekst en context, tussen interpretator en geïnterpreteerde. Zie verder F.MUSSNER, Geschichte der Hermeneutik van Schleiermaeher bis гиг Gegenwart, in: M.SCHMAUS - A.GRILLMEIER - L.SCHEFFCZYK (Hrsg.), Hand
buch der DogmengescJúchu, Bd. [/3c, p. 3-34.

β

C.G.JUNG, Die Struktur des Unbewußten, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 326. Over C.G.JUNG als bermene«, zie G.HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, p. 272-331 ; J.J.CLARKE, Jung and
Eastern Thought. Л Dialogue with the Orient, p. 47-54. Voor een evaluatie van C.G.JUNGs wijze van verstehen, vooral in
verhouding tot de methode van de godsdieiutfenomenologieis F.SIERKSMA, Freud, Jung en de religie, vooral p. 113-195,
nog steeds zeer verhelderend.
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Hoofdstuk 1. Christusbenadering in de prepsychologische jaren (1875-1900)
De Zofmgia-Vorträge [1896-1899] en daarin vooral Gedanken über die Auffassung des
Christentums mit Bezug auf die Lehre Albrecht fbtschls [1899], zíjn als de eerste rechtstreekse
bronnen tegelijk representatief voor de Chnstusvoorstelling aan het eind van de dne psychologisch
voorbereidende perioden ZIJ vormen immers een samenvatting van de constituerende elementen
uit de kinderjaren (1875-1887), uit de gymnasiumjaren (1887-1895) en tenslotte uit de studentenjaren (1895-1900) Het interessante aan deze teksten is dat men daarin een juist beeld krijgt
van de Chnstusbenadering die enerzijds nog voorafgaat aan de eigenlijke wetenschappelijke publicaties en anderzijds nog dicht bij de voorwetenschappelijke Christuservaring aanleunt Het zijn
basisteksten die om deze reden ook alle aandacht verdienen * " Laten WIJ daarom ter inleiding
nog eens samenvatten wat WIJ van die 'biografische' Christusbenadering onthouden en daarvoor
terugkeren naar de Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung (1962)

1.1.

Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.GJung (1962)

Hoewel bij nader toezien ook andere invloeden een rol spelen, gaat het beeld dat WIJ in
de Ennnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) van die onbereflecteerde Christuservaring gekregen hebben, in eerste instantie terug op de tegenstelling tussen de ouders en op
С G JUNGs eerste persoonlijke reactie hierop ^ ' In zijn hennneringsleven verbeeldt zi|n moeder
de paradoxale eigenschappen van een innerlijke numineuze ervaring die zowel demonisch afschrik
wekkend als goddelijk fascinerend is Zij is de natuur waarmee de zoon zich deels identificeert,
maar waartegen hij zich noodgedwongen ook afzet De religie die daarmee overeenkomt, is van
een heidens-magische signatuur BIJ de vaderfiguur is ze daarentegen getekend door het verval van
de traditionele godsvoorstelling, waarvan de invloed op het innerlijk godsdienstige leven bijna is uit
gewerkt en die enkel nog een rol speelt op het sociale en publieke plan Zijn religie valt samen met
een geïnstitutionaliseerd christendom, gevormd in de schoot van het liberaal-protestantse denken
Daarmee correspondeert een steriel en dwangmatig Christusgeioof waarvan hij volgens zijn zoon
uiteindelijk het slachtoffer is geworden M '
In een eerste reactie van het kind op de onenigheid tussen zijn ouders kunnen WIJ spreken van een grote eenzaamheid en neiging tot introspectie 210 Dat de tegenstelling tussen de ouders later verinnerlijkt wordt in de tegenstrijdigheid die de opgroeiende С G JUNG in zichzelf er
vaart tussen nr.1 en nr 2, is de tweede pijler waarop de prereflexieve Christuservaring steunt Die
tegenstelling heeft zich vertaald in de spanning tussen enerzijds de Christusvoorstelling van de ver
menselijkte en als ideaalbeeld nagevolgde Jezusfiguur, en de donkere en aardse compensatiefiguur
anderzijds De onverzoenlijkheid tussen beide heeft mede de koers bepaald van de zoon, die daar
tussen zijn eigen weg is gegaan op basis van eigen reflectie in confrontatie met de toenmalige
filosofische denkbeelden en wetenschappelijke paradigma's Dit kunnen wij als de derde pijler
beschouwen, waarop С G JUNGs Christusbenadering steunt en waarin Jezus als persoon model
staat voor de autonome mens die zijn eigen weg gaat.
Om volledig te zijn moeten WIJ nog een laatste element vermelden waar С G JUNG in
zijn persoonlijke terugblik eerder de aandacht van afleidt De zoektocht naar een eigen synthese,
waarin de ouderlijke tegenstellingen geïntegreerd en overstegen worden, is immers niet alleen
ingegeven door zijn drang naar zelfstandigheid en verzoening, maar ook getekend door een theolo-

m

Niettegenstaande H ELLENBERGER, The discovery of the Unconscious, ρ 687, hierin 'the germnol celt of Jung's analy
tic psychology' meent te vinden, zijn deze lezingen nooit grondig bestudeerd, laat staan dat daarvan reeds de theologische
relevantie u aangetoond

** Tot een gelijkaardige conclusie komt L PONCRATZ, HauptstrOmungen der Tiefenpsychologie, ρ 309 "Schon ui der Kind
heit. vor allem in seiner Beaehung zur Mutier und zum Vater, lassen sich Spuren semes vom Gegensaopnnzip geleiteten
Denken finden " Deze mvloed и bij J TENZLER, Selbstfindimg und Goaeserfahrung, ρ 33-30, het scherpst aangeduid
•* Zie J Ρ DOURLEY, Λ Strategy for a Loss of Faith Jung's Proposal, ρ 7 29, die in dit tragische voorbeeld de belangrijkste
pathologuerende dementen vindt voor С G JUNGs latere godsdienstkritiek Volgens M STEIN, Jung s Treatment of Chris
tianity, ρ 97, staat de vader zelfs model voor С G JUNGs eigen godsbeeld en krijgt hij tegelijk de rol toebedeeld van de
patiënt voor wie de zoon de therapeut wordt The son is doctor to his father s paaenthood, the father и patient to his son's
doctoring '
m

A STEVENS, On Jung, ρ 111-112, heeft het over С G JUNGs "introspective concentration", die reeds in zijn vroege
kindertijd een emotionele eenzaamheid meebrengt, maar vermeldt ook zijn "bnlliant attempts to compensate for it'
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gisch denkklimaat dat zijn jeugd onbewust heeft beïnvloed. Dat geldt zeker voor de Christusvoorstelling die in de vele theologische gesprekken tussen de familieleden op de achtergrond heeft
gestaan en waarvan de kleine jongen getuige is geweest. Het gaat hier onder andere om de denkbeelden van F.D.E.SCHLEIERMACHER (1768-1834) en de mystisch-theosofische voorstellingen die
hij uit zijn piëtistisch milieu heeft overgenomen. Hoewel op verschillende plaatsen in de ZofingiaVorträge [1896-1899] aanwijsbaar, blijft deze invloedssfeer voorlopig beter buiten beschouwing
omdat C.G.JUNG die als dusdanig zelf niet behandeld heeft.
De eerste synthese die op deze pijlers is gebouwd, vinden wij zoals gezegd in de genoemde Zofingia-Vortràge (1896-1899]. Als de drie invloedssferen overeenkomstig de opeenvolgende perioden in deze lezingen samenkomen, is het opvallend dat C.G.JUNG daarin zijn aandachtsveld voortdurend vergroot. Hij verplaatst zijn aandacht van de exacte wetenschapsvoering
en de psychologie naar het speculatieve onderzoek om te eindigen bij de rechtstreekse bespreking
van een christelijk-theologisch onderwerp.
Conclusies: C.G.JUNGs Christusbenadering vindt tijdens de psychologische voorbereidingsjaren haar basis in de manier waarop zijn vader hem het conventionele beeld van
de Jezusfiguur voorhoudt, zijn moeder hem stimuleert tot ervaringen van innerlijke numineuze aard en hijzelf zich daartegen afzet en daartussen zijn eigen weg zoekt. Ook
vergeten wij niet dat C.G.JUNGs kinderjaren zich afgespeeld hebben in een bepaald
theologisch klimaat.

\2.

Über die Grenzen der exakte» Wissenschaften [1896]

De eerste lezing laat zien dat C.G.JUNG niet onvoorwaardelijk gelooft in de exacte
wetenschapsvoering en verder wil kijken dan de nauwe begrenzing van de materialistische wetenschapsvoering. Zonder omwegen wordt in deze lezing het wetenschappelijk materialisme bekritiseerd en komen sterke twijfels naar boven omtrent de waarheidspretentie van de zogenaamd
'verlichte' wetenschappers. Vroeg of laat worden deze volgens hem gedwongen het niveau van de
concrete fenomenen achter zich te laten en belanden zij 'into a realm where we must confront the
most despised word in the field of applied science, namely 'metaphysical'".2" De fysieke verschijnselen zijn tot op de bodem uitgezocht, maar 'metaphysical phenomena are virtually a closed
Ьоок".гУ2 Voor iemand die zich als toekomstig wetenschapper zo strikt aan zijn begrenzingen
moet houden, is dit een opvatting die wel enige verwondering wekt, temeer daar hij zich hier aan
het slot van de lezing nog tot doet stelt: 'What we want is to allow the immaterial to retain its
immaterial properties. "21J Daarom is het aangewezen na te gaan wat hij later onder de term em
pirische psychologie verstaat en onder welke vorm hij de confrontatie met het metaphysical of im
material niveau zal voeren, of hij op deze stelling terugkomt, of ze mogelijk onder een andere termi
nologie zal aanhouden.
Conclusies: Deze lezing laat zien hoe C.G.JUNG in zijn beginperiode nog uitgaat van de
metafysische dynamiek van de wetenschapsvoering en van bij de aanvang op zoek is
naar het immateriële substraat van de materiële verschijnselen.

IJ.

Einige Gedanken über Psychologie [1897]

Hoewel de titel dat niet laat vermoeden, krijgen wij reeds in deze lezing een duidelijk
zicht op de geestesstromingen waarin C.G.JUNG zichzelf situeert, en die vallen hoegenaamd niet
samen met het positief materialisme dat in de eerste theoretische funderingen van de psychologie
opgeld maakt. Hij zet zich om te beginnen opnieuw af tegen het dogma van het materialisme en
scepticisme, en roept daarbij de hulp in van de filosofen I.KANT (1724-1804) en A.SCHOPENHAUER (1788-1860), en de hegeliaanse godsdienstfilosoof D.F.STRAUSS (1808-1874), als pleitbezor-

C.G.JUNG, Ober ¡Be Grenzen der exakten Wissenschaften, vertaald in: C.G.JUNG, Collected Works, Vol. A, p. 13.
C.G.JUNG. Ober die Grenzen der exakten Wissenschaften, vertaald in: C.G.JUNG, Collected Works, Ы. A, p. 19.
C.G.JUNG, Ober dit Grenzen der exakten Wissenschaften, vertaald in: C.G.JUNG, Collected Works, Vol. A, p. 19.
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gers voor een immateriële zin achter de materiële dingen. In zijn jeugdige vermetelheid wil
C.G.JUNG de gebaande wegen van de alledaagse ervaring verlaten met het hoog gegrepen doel
voor ogen 'to make our own indépendant raids into the realm of the unfathomable, chase the
shadows of the night, and knock on doors which DuBois-Reymond had locked forever with his
little key that says 'lgnorabimus".2U Het agnosticisme dat hij in een later stadium zal belijden,
wijst hij nog als een halfslachtige oplossing af. Hij roept liever het beeld op van een immateriële
natuur, een ziel waarmee ons bewustzijn weliswaar verbonden is, maar dit toch overstijgt, zowel
vanwege haar hogere intelligentie als door haar tijdruimtelijke onafhankelijkheid. De eigenschappen
van die ziel kunnen zo opgenomen worden in de definitie die hij later van het onbewuste zal geven.
Maar hier voelt hij zich tenslotte genoodzaakt tot het postuleren van de 'immortality of the
soul'."* De termen die hij aanwendt om deze ziel te omschrijven, zijn nog niet psychologisch
van origine, maar onvervalst metafysisch, ook al zegt hij reeds dat het levensmysterie aan de bewuste controle ontsnapt. Hij noemt dit mysterie transcendentaal omdat het voorbij de conceptuele
categorieën ligt, en komt tot volgende stelling: "Our confrontation with the transcendental is not
confined to the psychical realm of sensory experience. "21" Toch zal hij, om de realiteit van dit
transcendentale aan te tonen, bij wijze van empirische ondersteuning, verwijzen naar een reeks
van paranormale verschijnselen. Die hebben zich volgens hem niet alleen in de bijbelse wereld
voorgedaan, maar vinden tot op de dag van vandaag nog plaats. 'In plain language, in Basel there
are hundreds, perhaps thousands with adamant faith in the miracles of the Old and New Testaments, but who would not for anything in the world admit that identical or similar events are still
taking place today. "*" Naast telepathie en hypnose denkt C.G.JUNG hierbij nog aan profetische
dromen en aan helderziendheid. Hij verzet zich in dit verband tegen de ontmythologisering van de
vermogens waarover trouwens ook de oudtestamentische profeten beschikten. 'The Old Testament prophets may also be described as clairvoyants, despite the fact that in recent times strenuous efforts have been made to reduce to a minimum all the miraculous elements of the Bible,
and to divest its mystical protagonists of their characteristic nimbus. "2,B Hij breekt tenslotte een
lans voor 'a revolution from above' om gewapend met 'the weapon of certain transcendental
truths' een strijd te voeren tegen 'crass sensualism'."*
C.G.JUNG vraagt zich vervolgens af of deze transcendentale waarheden wel af te leiden
zijn uit de godsdienst. Hij heeft daarbij een specifieke vorm van theologiseren voor ogen zoals hij
die ontmoet in het liberaal protestantisme. Vooruitlopend op zijn lezing over de interpretatie van
het christendom, stelt hij vast dat de krachtloze sermoenen van de bedienaars van de eredienst
geen geloof meer weten op te wekken omdat alle krachttermen eruit zijn gehaald waar iemand zich
het hoofd aan zou kunnen stoten. Hun inconsequente, burgerlijke levenswandel is nog een bijkomende verklaring voor het onvermogen van de clerici. Pogingen om de godsdienst nieuw leven in
te blazen, zoals ondernomen in het christelijk socialisme, missen volgens hem eveneens elk effect.
C.G.JUNG verwacht evenmin heil van droge theoretici of inconsequente idealisten, van loutere
Verstands- en gevoelsproducten, afkomstig uit randgebieden die met het alledaagse leven geen
raakvlakken vertonen. En als mensen willen weten en vooral daden willen zien, dan verstaat
C.G.JUNG daaronder geen sociale actie, maar bedoelt hij daarmee het handelen vanuit een bovennatuurlijke inspiratie. 'Deeds are needed to wake up religion, miracles are needed, and men endowed with miraculous powers. Prophets, men sent by God! (...) Religions are created by men who
have demonstrated with deeds the reality of mystery and of the 'extrasensory realm'. "22° Dat is
voorlopig het belangrijkste empirische verificatiebeginsel dat C.G.JUNG aanhoudt: het bewijsmateriaal ligt voorhanden in individuen en hun daden, maar dan wel met een realiteitsgehalte dat niet
samenvalt met dat van de zintuiglijke werkelijkheid. De enige feiten waar de empiricus ín spe op
wil terugvallen, zijn 'the facts that directly establish the validity of something beyond the senses',
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en dat is wel belangrijk om weten, als C.G.JUNG later empiricus wil genoemd worden onder het
motto: 'facts first, theories later'.2" Die feiten komen in Einige Gedanken über Psychologie
[1897], in tegenstelling tot het burgerlijk vervlakte christendom, nog onverkort tegemoet aan 'metaphysical hungers'.222 Die honger is volgens C.G.JUNG allesbehalve een fysieke begeertedrang,
maar ontstaat uit 'that light, emanating from the metaphysical order, which it is granted us to
dimly divine'.223 In dat besef leeft de mens in twee werelden. Hij is afkomstig uit het duister van
het metafysische 'zijn', afgedaald in de fenomenale wereld en laat deze vervolgens achter zich, op
zoek naar de oneindigheid. Zo legt C.G.JUNG tenminste de innerlijke verdeeldheid uit die hij in zijn
autobiografie heeft geschetst. Hij trekt in een heel breed, zelfs metafysisch perspectief de lijnen
van een soortgelijke omkeringsbeweging als wij die in het eerste deel in zijn eigen leven hebben
waargenomen. Het enige waarin C.G.JUNG zich nu reeds psycholoog mag noemen, is dat hij gelooft dat de nieuwe empirische psychologie gegevens kan verstrekken om onze kennis over die
metafysische orde uit te breiden en onze wereldvisie te verdiepen.224
Conclusies: (a) Voor een publiek van medestudenten bepleit C.G.JUNG in een eerste
psychologische beginselverklaring zijn trouw aan de metafysische aspiraties. In die
opvatting moet de psychologie steeds blijven kaderen binnen en dus bijdragen tot een
transcendentaal mensbeeld, hoewel zij haar eigenheid eveneens moet tonen door daarvoor feitelijk bewijsmateriaal aan te voeren, (b) De opvatting over de ziel en het zielenleven verwijst naar diezelfde immaterieel metafysische achtergrond. Vanuit deze brede
invalshoek kant C.G.JUNG zich tegen versmalde burgerlijk godsdienstige waarden en
richt hij het streven van zijn toehoorders op het eeuwige en onzichtbare.

1.4.

Gedanken über Wesen und Wert spekulativer Forschung [1898]

Het speculatief onderzoek in deze lezing geeft in een notendop uitzicht op een psychologisch veranderingsproces, maar alles wijst erop dat dit geïnspireerd is door een zuiver metafysisch
en zelfs religieus verlangen naar oneindigheid. In dit proces breekt C.G.JUNG met alle geseculariseerde menselijke belangen die slechts gericht zijn op uiterlijke materiële vooruitgang en waaraan
zelfs religieuze belangen ondergeschikt zijn, dit alles in het teken van "an immanent egotism'.22B
In zijn egoisme toont de mens een totaal gebrek aan individueel zelfbewustzijn, een thema dat
C.G.JUNG in deze lezingen in alle toonaarden bespeelt: 'Modem man knows nothing of the individual. The individuals he knows are cantons and nation-states. As a rule he has already lost his
consciousness of himself as an individual. '"" In zijn vooruitgangsroes heeft de moderne mens
zich weliswaar losgemaakt van zijn band met de natuur, maar "not from the unconscious', haast
C.G.JUNG zich nog te zeggen met een term die hier nog niet de psychoanalytische lading
dekt.227 Want ten gevolge daarvan heeft het leven de beschaafde mens in de steek gelaten. Het
beeld van de mens die zich schijnbaar ver boven de wreedheden van de natuur verheven heeft.
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geciteerd io C.G.JUNG, Antwort an Martin Buber, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 11, p.
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Deze visie is C.G.JUNG ingegeven door zijn intense studie van vooral de grote geesten van bet Duitse idealisme. Hieruit
zijn reeds enkele belangrijke namen genoemd in 1.1.2, p. 5-7. Voor een betere kijk op deze invloedssfeer is er de grondige
studie van J.W.HÜLLEN, Die philosophischen Relationen der Komplexen Psychologie C.G.Jungs, f. 9. die zieh tot doel
stelt bij te dragen 'zur Bestimmung der philosophischen Position der Tiefenpsychologie, und nil aus den tiefenpsychologischen Entdeckungen gezogenen philosophischen Heievanzen den philosophischen Ort der Tiefenpsychologie zu erhellen'. In deze lezing weet C.G.JUNG zich nog niet gebonden door de wetenschappelijke neutraliteit en verwijst hij regelmatig naar zijn inspiratiebronnen.
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wijst opnieuw naar een persoonlijkheidspsychologie ¡n wording. Als de kunstmatige wereld van de
beschaafde mens ineenstort, komt de primitieve mens terug in hem naar boven. Tegenover de
mens die zijn geluk alleen in externe factoren zoekt, siert C.G.JUNG met A.SCHOPENHAUER
(1788-1860) dat geluk een puur subjectieve staat is, volledig onafhankelijk van de externe factoren van oorzaak en gevolg, alleen bereikbaar voor wie de wereld heeft achtergelaten, en zich richt
op wat hij 'inward achievements' noemt, of 'inner factors of life'.22' Met dit veranderingsproces wordt ingegaan tegen de 'transitory nature of all the external factors in human life. (...I For
they are his very self, and thus are inalienable'.2г* Reeds hier is C.G.JUNGs mens- en wereld
beeld getekend door de tegenstelling tussen de uiterlijke en de innerlijke wereld, en wordt de om
kering van de aandacht van de eerste naar de tweede zelfs een wending naar het ware 'zelf' ge
noemd. Maar opnieuw: hier valt deze omwending binnen een metafysisch en transcendentaal
totaalperspectief, waardoor alle belangen 'will shift from the material to the transcendental
world'.230 Het uiteindelijke streven naar geluk, de motivatie voor elke menselijke handeling, valt
voor C.G.JUNG nog samen met het ultieme waarheidsstreven. Daarvoor vindt hij zijn motivatie niet
in duidelijk aanwijsbare oorzaken, maar in een onbekende, zinvolle idee, die hij daarom met I.KANT
(1724-1804) nog transcendentaal noemt. De weg daarheen wordt echter ook gewezen door de
ervaring, want hij sluit aan bij de instinctieve hunker om de oorzaken te zoeken. Die kunnen de
mens bevrijden van zijn dierlijke natuur en hem verheffen tot het niveau van wetegschap en filoso
fie om hem tenslotte te voeren tot in de oneindigheid. De verbinding van dit hogere streven merde
instincten is zeer markant omdat C.G.JUNG daar ook in het latere psychologische werk niet meer
van zal afwijken. De beschrijving van dit instinct is echter in verband daarmee nog geheel spiritua
listisch en duidt op een factor 'which, without being subject to our will, influences our actions, or
rather modifies them in a direction of which we are not consciously aware, and which is only re
cognized a posteriori".2^ De term staat hier dus (nog) voor menselijk handelen en denken waarin
juist de hoogste vrijheid tot uiting komt en is verbonden met een doel dat het bestaan te boven
gaat. Daarom wijst volgens C.G.JUNG alle wetenschap boven zichzelf uit, naar wat met een term
van I.KANT (1724-1804) het Ding an sich genoemd wordt, de laatste oorzaak voorbij alle oorza
ken, 'that which is unfathomably existent beneath the governance of an unknown final cau
se'.232 Het nastreven van dit doel is ook de eigenlijke functie van de religie, waarin naar
C.G.JUNGs eigen zeggen elke wetenschap moet opgaan. 'Every genuine philosophy, as the com
plete expression of metaphysical desire, is religion.'233 Daarnaast trekt C.G.JUNG ook reeds een
andere meer psychologische denklijn: in tegenstelling tot een vrijblijvende filosofische speculatie,
moet men een ervaringsweg gaan, waarbij men zichzelf en zijn eigen omgeving als enige basis
voor het veranderingsproces beschouwt. De subjectieve ervaring moet dus door een inductieve
empirische basis ondersteund worden. Verder is het de ervaring van gespletenheid en gebroken
heid die de mens tot meer bewustzijn van het 'metafysische doel' kan voeren. "If we were to
declare empiricism the only possible foundation of all speculative inquiry, then the dualistic world
view would not seem so far off the mark. '2M Om deze stelling te staven beroept C.G.JUNG zich
eerst op Sir 33:15-16, maar verwijst ondertussen ook naar J.BOEHME (1575-1624), EMPEDOKLES (ca.500-430 v.Chr.) en F.W.J.SCHELLING (1775-1854), I.KANT (1724-1804), E.VON
HARTMANN (1842-1906) en de dichter F.VON SCHILLER (1759-1805). Hij vindt het beginsel van
de tegengesteldheid echter eveneens terug in de natuurwetten, haalt in dat verband ook Gn 1:2-3
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aan, waar de Geest Gods over de wateren zweeft, en trekt daaruit de conclusie 'Here are the
roots of dualism "23β Het basisbeginsel dat een oplossing biedt voor de psychologische dichoto
mie, het 'psychical schism', "which out of two conflicting elements composes the third", is in
deze lezing reeds gepostuleerd in een rechtstreekse verwijzing naar zijn metafysische en religieuze
context 2 3 e Het zwaartepunt ligt nog zo sterk op de geesteswetenschappelijke dimensie van dit
psychologisch beginsel dat С G JUNG vindt dat ware filosofie en religie moeten vertrekken bij de
ervaring van het pessimisme en het lijden onder de verdeeldheid in de wereld Het verwondert hem
daarom niet dat zowel de filosofie als de godsdienst in die richting wijzen HIJ vindt in dit gnostisch
pessimisme trouwens de basispremisse van het christendom 'We place too much trust m this
world, we believe too firmly in the happiness to be derived from success, despite the fact that the
greatest of all men, Chnst and the sages of all ages, teach and demonstrate that we should do just
the opposite. ""' Hij denkt hier natuurlijk niet aan de zalvende predikanten uit zijn jeugdjaren of
de optimistische liberale theologen, maar aan de 'reason and a religion called Christianity which
some of us proudly claim to embrace, and that both categorically point us in the direction of pessi
mism Recently people appear to have forgotten this, and no longer wish to recall that every trans
cendental world-view is pessimistic. They have banished metaphysics and, with boundless idiocy,
make a lot of pretty speeches about ethics free of metaphysics, which naturally results in the
crassest optimism. There are even Christian theologians who are optimists and who presumably do
not know that 'the whole cosmos is grounded in evil" 2 3 e Vermoedelijk slaat deze kritiek reeds
op A RITSCHL (1822-1889), tegen wiens opvattingen de laatste Zofmgia-Vortrag gericht is
Conclusies (a) Nadat van de algemene omtrekken van de wetenschapsvoering het
metafysische karakter duidelijk is geworden, geldt voor het menswordingsproces niets
anders, al gaat het om een psychologisch omkeringsproces, waarvan later heel wat
componenten als psychologische nchtlijnen zullen terugkeren (b) In deze lezing zijn
godsdienstkntiek en Christusbenadering nog te begrijpen binnen een metafysisch verstaanskader en het is opmerkelijk dat hij nog niet verhult dat het veranderingsproces
speelt tegen een metafysische achtergrond Het kadert met name nog in een totale
afwijzing van de uiterlijke wereld en richt de mens op een transcendent doel voorbij de
wereld, een doel dat volgens hem samenvalt met dat van de ware christelijke godsdien
stigheid Ie) De psychologische begrippen die hierin vermeld worden, zoals het onbe
wuste en het 'zelf', zijn, evenals de realiteit van de psychische gespletenheid, verbon
den met de 'empine' van een spirituele wereld voorbij de zintuiglijk vergankelijke Gods
dienststichters zoals Jezus hebben volgens CG JUNG de mens op die wereld willen
wijzen

1.5.

Gedanken über die Auffassung des Christentums mit Bezug auf die Lehre Albrecht
Ritscfüs [1899]

Waar in de vorige lezingen daarvoor de voedingsbodem is klaargemaakt, en WIJ reeds
heel wat te weten zijn gekomen over С G JUNGs theoretische vooronderstellingen, eindigt de
reeks met een belangrijke uiteenzetting van de specifiek christelijke geloofsbelijdenis Zoals gezegd
duikt hier de Chnstusbenadenng nog rechtstreeks op uit de persoonlijke ervaring en reflectie Zo
kan duidelijk worden hoe С G.JUNG in deze wijsgerig bereflecteerde Christusbenadering enerzijds
de eerste indrukken verwerkt heeft uit de kinder- en studiejaren, en hoe hij anderzijds voorafgaand
aan enig empinsch onderzoek het beeld daarvan inhoudelijk invult Omdat wij de theologische voor-

B

'

С G JUNG, Gedanken »ber Wesen und Wen spekulativer Forschung, vertaald in С G JUNG, Collected Works, Vol Α, ρ
83

ш

С G JUNG, Gedanken über Wesen end Wen spekulativer Forschung, vertaald in С G JUNG, Collected Works, Vol A, ρ
83-84 Hier wordt ook de veel aangehaalde frase geciteerd uit J W VON GOETHE, Faust Eine Tragödie Erster Teil Vor
dem Tor, V 1112 1113 "Zwei Seelen wohnen ach in nemer Brust Du eine wtli sich von der anderen trennen. ", vertaald
door С S ADAMA VAN SCHELTEMA (ven ), Goethe's Faust, dl Ι, ρ 38 Twee Zielen ach1 wonen m myne borst De
ene wú veh van de andre scheiden. "

π

С G JUNG, Gedanken ¡ber Wesen und Wert spekulativer Forschung, vertaald ш С G JUNG, Collected Works, Vol A, ρ
73

m

С G JUNG, Gedanken über Wesen und Wert spekulativer Forschung, vertaald ш С G JUNG, Collected Works, Vol Α, ρ

46

geschiedenis van deze lezing beter nog laten voor wat zij is gaan wij onmiddellijk naar de onderliggende Christusbenadering op zoek. Die benadering komt naar boven naar aanleiding van het beeld
dat C.G.JUNG ophangt van mensen die onafhankelijk kunnen zijn van de denkwereld van hun omgeving omdat zij helemaal niet het product zijn van de tijdsgeest waarin zij leven. C.G.JUNG
schetst daarmee ook het profiel van Jezus van Nazareth, want hij sluit deze bedenking af met de
woorden: 'One such man was Jesus of Nazareth. He knew this and he did not hesitate to proclaim
it to the world. ""' Jezus behoort volgens C.G.JUNG tot het soort vreemde bovenwereldse figuren die doorheen alle tijden verschenen zijn als een nieuw soort mens. Eigen aan deze figuren is
dat zij zichzelf zien als reeds lang verwacht, 'as the incarnation of a purpose for which an infinite
number of deeds has prepared the way'.2*0 Zij zijn er zich van bewust de belichaming te zijn van
eeuwen voorbereiding. Bijzonder is ook dat zij zich zodanig vereenzelvigen met de idee die zij tot
de wereld brengen, dat zij deze zelf ook persoonlijk belichamen. Hun relatie tot de historische toevalligheden is als volgt te omschrijven: 'They have not evolved from any historical foundation, but
know that in their inmost natures they are free of all contingency... "241 Hierop aansluitend maakt
C.G.JUNG zich enkele bedenkingen over de beeldvorming rond deze 'grote individuen'. Op dat stuk
ziet hij een grote tegenstelling tussen de middeleeuwse en de moderne interpretatie. In de Middeleeuwen miste men nog een maatstaf voor de grootheid van Jezus Christus, daarvoor stond hij te
ver van de gewone mens af. In een verticale Christusopvatting schiep men een absolute afstand
tussen Christus en de mens, en werd Christus als een God of Godmens vereerd. Men geloofde
onvoorwaardelijk in de evangelische berichtgeving als een absoluut betrouwbare informatiebron. In
de Moderne Tijd, die C.G.JUNG laat aanvangen na de Renaissance, vergelijkt men zijn grootheid
met het beeld van de normale mens, die het product is van een consensus omnium. Tegelijk worden de nieuwtestamentische berichten gerelativeerd en aan een kritische studie onderworpen, en
ondanks de daarmee gemaakte vooruitgang is C.G.JUNG daar niet erg enthousiast over, want
'cricital scholarship lays hold of the person of Christ, snips a bit off here and another bit off there,
and begins — sometimes covertly and sometimes overtly, blatantly, and with a brutal naïveté — to
measure him by the standard of the normal man'.2" Als uiterste consequentie van de verlichtingsideeën en de lutheraanse theologische opvatting blijft enkel nog het beeld over van de versmalde, gehorizontaliseerde en gehumaniseerde Christus, gevormd naar het model van de normale
mens: een beeld dat sinds de kritische exegese gereduceerd is tot dat van de historische Jezus. Dit
is enkel nog een waarheid die, ontdaan van alle gevoel, niet meer in staat is door te dringen tot het
hart van de mensen. In dezelfde zin keert de jonge C.G.JUNG zich eveneens tegen de rationalisering en formalisering van het godsbegrip bij I.KANT (1724-1804) en andere verlichte denkers omdat dit niet meer naar het hart grijpt. Hij mist bij al deze geleerden de persoonlijk doorleefde ervaring. Deze kritiek is des te opmerkelijker als men weet dat C.G.JUNG zich na deze periode voortdurend op I.KANTs agnosticisme beroept om zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid buiten verdenking te stellen.
Na zijn aanmerkingen op het historische en personalistische Jezusbeeld, dat C.G.JUNG
heeft leren kennen via de studie van A.SCHWEITZER (1875-1965) en de Leben-Jesu-Forschung,
schakelt C.G.JUNG over op de theologie van A.RITSCHL (1822-1889), waarin van de christologie
niets meer rest dan 'the simple preachment of the human personality of Christ'.2" Door hem
enkel als menselijk wezen en als model voor moreel handelen voor te stellen, doet men volgens
C.G.JUNG tekort aan het wezen van Jezus Christus. Het argument daarvoor is reeds gegeven in
de voorgaande lezingen en gebruikt tegen een ethica die uit haar metafysisch verband is gerukt.
C.G.JUNG vraagt zich af wat de motiverende kracht van de menselijke persoonlijkheid van Jezus
kan zijn en waar dan diens uniciteit op berust tegenover figuren als Paulus, Boeddha, Confusius of
Zoroaster. Daarnaast stelt hij ook de vraag of Jezus als mens nog wel kan concurreren met moderne persoonlijkheden. Het is een christologische vraag, die C.G.JUNG nog lang zal blijven achtervolgen. Als men zoals A.RITSCHL toch wil vasthouden aan de goddelijkheid van Christus, dan ver-
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Staat hij niet waarom die tegelijk de christelijke ethica zoveel gewicht geeft. Een tweede punt van
kritiek op de theorie van A.RITSCHL is het belang dat deze hecht aan de herinnering aan Jezus, die
volgens C.G.JUNG toch nooit meer dan onrechtstreeks kan worden. Elke rechtstreekse ervaring
van het goddelijke is immers langs die weg uitgesloten omdat het goddelijke als externe oorzaak
onbereikbaar blijft. Dat geldt met name voor een Christus in zijn objectieve en materiële vormgestalte. In wezen bekritiseert hij de psychologisering van het Christusgeloof, waarin men blijft steken in een secundaire beeldvorming en de subjectieve waarde die men eraan hecht. Volgens
C.G.JUNGs verwoording van A.RITSCHLs denkbeelden is beïnvloeding alleen mogelijk langs het
medium van het bewustzijn en via de tussenmenselijke communicatie over het beeld dat van Christus bestaat. In diens opvatting is een Christusvoorstelling enkel mogelijk, gebaseerd op wat de
evangelisten over het leven van Christus overleveren. Zo verliest de gelovige volgens C.G.JUNG al
zijn vertrouwen in de mogelijkheid van een unto mystica (= mystieke eenwording), in een directe
verhouding tussen God en de mens, 'which is claimed by many so-called 'pietists".2" Volgens
A.RITSCHL vergist de christen zich door achter de Christus die hij zich herinnert 'the actual and
effectual presence of Christ' te zoeken.246 De enige invloed die deze liberale theoloog mogelijk
acht, gaat via de weg van de bewuste indrukken, waardoor de evangeliën de enige toegangspoort
tot Christus zijn 'and thus he is entirely dependant on those images in memory, supplied us by the
most ancient sources, concerning the life of Christ'.2** In zijn christologie is Christus niets meer
dan 'the sum of all the images in memory handed down by tradition, that is, of all mental images
concerning the person of Christ, in con/unction with the feeling of value that we confer on the
totality of images'.1" Christus bestaat daarom net als God volgens deze opvatting slechts in
een zeer beperkte zin, alleen in de hoofden van gelovigen en binnen de christelijke traditie. Zo
slaagt A.RITSCHL er volgens C.G.JUNG niet in de kloof te dichten tussen de objectieve Christus
en het door de herinnering opgeroepen subjectief geladen gevoel, tussen het uiterlijk feitelijke en
het innerlijk subjectieve. 'Thus without the mediation of the Word of God, that is, the Law and the
Gospel, and without the exact remembrance of this personal revelation of God in Christ, no personal relationship exists between a Christian and God.'2*" De memoria Jesu ( = herinnering aan
Jezus) in de stijl van A.RITSCHL, met het herinneringsbeeld als uitgangspunt, — "they think that
the mere holding-up of the remembered image is sufficient to determine moral action' — vindt
C.G.JUNG ontoereikend voor de structurele verandering die hij voor de mens nodig acht.24' Anders dan de verwijzing naar de historische figuur of de nawerking van een idee, vindt hij de actuele
en directe materiële aanwezigheid van Christus in substantia, door de kracht van de H.Geest in het
individu, zoals J.BOEHME (1575-1624) en H.SUSO (1296-1366) en na hen de piëtisten, G.ARNOLD (1666-1714), F.C.OETINGER (1702-1782) en vooral J.C.DIPPEL (1673-1734) dat zien.260
Dat is een visie waar hij zich meer verwant mee voelt en die toch niet samenvalt met de door
A.RITSCHL verworpen geobjectiveerde godsvoorstelling. C.G.JUNG vindt een echte bekering onmogelijk zolang men Jezus Christus blijft zien als een normaal mens, of naar binnenwereldse normen als een abstracte idee zonder enige realiteit, zeker niet als men bovendien nog het geloof in de
mirakels, in zijn profetische kracht en zijn eigen bewustzijn van zijn goddelijkheid afzweert. Dat is
volgens hem wat gebeurt in de "absurd interpretations and imputations made concerning Christi —
sociopolitical aperçus', en waarvoor hij ook de verantwoordelijken aanwijst, want dat is 'how he
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is treated by theologians, the guardians and keepers of the highest of earthly goods'.™ Het
soort theologen zoals A.RITSCHL wijst Christus op twee centrale punten af, ten eerste onder de
voorstelling van de 'so-called historical Jesus ', als een gewoon mens, en ten tweede onder de gedaante van 'an element in a world of abstract concepts totally divorced from reality. "" 2 Deze
kritiek is bepalend voor C.G.JUNGs latere godsdienstpsychologie en Christusbenadering.
Tegenover die liberaal-protestantse christologie plaatst C.G.JUNG zijn eigen benadering,
gefundeerd op een persoonlijke nurrùneuze ervaring. Het is zijn toenmalig begrip van wat hij later
samen met de ervaringen van patiënten samenvat onder de verzamelterm 'empirie'. Op grond van
die ervaring wenst hij (voorlopig) niet te breken met zijn christelijke opvoeding en blijft hij geloven
in de toekomst van het christendom. Ten eerste heeft het volgens hem geen enkele zin het kind
met het badwater weg te gooien, want zij die zeggen 'we are throwing out everything that has
been built up around the figure of Christ for eighteen centuries, all the teachings, all the traditions,
and will accept only the historical Jesus', hebben meestal niets om weg te gooien.№3 Tegen el
ke kritische rede en tegen het heersende personalisme in, en op gevaar af zelf voor scholasticus te
worden versleten, vindt C.G.JUNG dat de hedendaagse mens opnieuw voor de bovenwereldse na
tuur van Christus moet openstaan. 'We must believe even what seems impossible, or we will be
abusing the name of Christian. This is a harsh prescription, and will be denounced as an abdication
of the intellect. " 2W Die opvatting sluit volgens hem helemaal aan bij hoe Jezus zichzelf zag,
waarbij hij van mening is dat Jezus getuigt van een zelfbewustzijn waartoe ieder mens zich moet
verheffen. 'The position he occupies in our mental universe must be consistent with his own
claims. 'яь Volgens C.G.JUNG hoort daar nog altijd een metafysisch wereldbeeld bij zoals dat
ook wezenlijk is voor Jezus Christus' eigen leringen. 'The mystery of a metaphysical world, of the
kind that Christ taught and embodied in his own person, must be placed in center stage of the
Christian religion... "*· C.G.JUNG kiest voor deze spiritualistische en metafysische Christusbena
dering en niet voor deritschliaanseinterpretatie, waarin Christus volgens hem alleen verstaan
wordt in termen van de burgerlijke levensvisie, al moet hij daarvoor zelf eventueel helemaal breken
met het beeld van de historische Jezus.
Zo laat C.G.JUNGs Christusbenadering zich als volgt samenvatten: 'For in this case
Christ is a metaphysical figure with whom we are bound in a mystical union which raises us up
out of the sensory world. '№1 Hierin wordt de voorstelling van Christus onlosmakelijk verbonden
met een persoonlijk veranderingsproces van de mens zelf. Deze bewustzijnsverandering is echter
van Christus niet los te denken en is het rechtstreekse gevolg van het substantiële 'effect on man
of the person of Christ and man's consequent conversion \ 2 Б В Dit onmiddellijke effect van de
unio mystica noemt C.G.JUNG zonder aarzelen een echt mirakel, want het is veel meer dan een
motiverende idee, 'the immediate effect which Christ exercises on our lives, that a person can be
totally transformed when he grasps the person of Christ. "2Be Hij laat het aan de persoonlijke
overtuiging over te geloven in de aanwezigheid van Christus, die teruggaat op de belofte van Jezus
dat hij bij zijn volk zal blijven tot het einde van de wereld (Joh 16:5-7). Dat dit een groot gevaar in
houdt, namelijk dat het onderscheid tussen realiteit en hallucinatie kan wegvallen — en C.G.JUNG
neemt aan dat A.RITSCHL dit wilde vermijden — is volgens hem eigen aan de christelijke bood
schap. Tegen de burgerlijke vervlakking van die boodschap beklemtoont hij echter het wereld
vreemde karakter, het metafysische gehalte van het christendom. "But if our Christianity is to
possess any substance whatever, we must once again accept unconditionally the whole of the
metaphysical, conceptual universe of the first Christians. '2°° Deze opvatting is niet geheel vrij-
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blijvend, want om die reden veroorzaakt de christelijke wereldopvatting een breuk met deze wereld, die F.NIETZSCHE een 'revaluation of all values' noemt.26' Van deze interpretatie van het
christendom, waarin 'the inner spiritualization of the individual and the concomitant désintégration
of the existing order of nature' de belangrijkste eis is, vindt C.G.JUNG dat ze dichter staat bij de
boodschap van Jezus zelf, wiens rijk Gods breekt met de wereldse normen (Joh 18:36).262 Een
zekere innerlijke gespletenheid — wij denken aan wat in zijn herinneringen is blijven hangen over
nr.1 en nr.2 — is daar niet vreemd aan, maar C.G.JUNG vindt die nu ook terug in het hart van de
christelijke traditie: "Christ came to bring not peace but a sword, for he unleashes the conflict of
the dualistic, divided will' (Mt 10:34).2"3 Deze interpretatie van het christendom heeft tweeduizend jaar bestaan, van Johannes tot bij A.SCHOPENHAUER (1788-1860), en men kan zich volgens C.G.JUNG afvragen of ze nu wel helemaal is uitgedoofd en of niet veeleer te verwachten is
'that we have not yet seen the last lightning bolt flare up out of its dark reaches'.гвА Met dit vu
rige pleidooi voor een wedergeboorte van het christendom sluit C.G.JUNG deze zeer opmerkelijke
lezing af.
Conclusies: (a) Nadat in de vorige lezingen de psychologische en metafysische omka
dering is gegeven, worden hier de grote krachtlijnen getrokken voor C.G.JUNGs latere
Christusbenadering. Daarin gaat hij lijnrecht in tegen de 'verlichte' opvattingen om de
persoon van Jezus Christus door historisch-kritisch onderzoek uit het metafysische
wereldbeeld los te maken en te beschouwen vanuit een mensbeeld waarvoor de gewo
ne mens model staat, (b) Zelf wil hij ten eerste Jezus Christus zien zoals die zichzelf zag
en beschouwt hij hem als een metaphysical figure. Ten tweede gelooft hij in een spiritualisatie van de mens onder rechtstreekse invloed van diens aanwezigheid. Dat wederge
boorteproces moet de mens verheffen tot het bewustzijnsniveau van een figuur die
volgens hem niet uniek maar desondanks niet van het normaal menselijk niveau is.
1.6.

Slotbeschouwingen bij de Christusbenadering in de prepsychologische jaren

(a) Het beeld dat wij uit deze bespreking van de Zofingia-Vorträge [1896-1899] overhouden van C.G.JUNGs Christusbenadering laat niets aan verdere verbeelding over en ondergraaft
elke stelling dat zijn latere opvattingen over het Christusgebeuren uit zijn psychiatrisch en psychoanalytisch onderzoek afgeleid kunnen worden of meer bepaald zijn psychologische opvattingen uitsluitend in het licht van de invloed van S.FREUD te verstaan zijn. Zijn benadering van de Christusthematiek vormt enerzijds de meer rechtstreekse reflectie van de tegenstellingen die wij daaromtrent in C.G.JUNGs opvoeding, zijn innerlijke beleving en reflectie terugvinden, maar is anderzijds ook het product van de vroegste theologische, filosofische en wetenschappelijke achtergrond
die hij door lectuur en studie heeft opgebouwd.
(b) De basis voor C.G.JUNGs ambivalente verhouding ten opzichte van Christus is gelegd in de verhouding tussen zijn ouders en hun beider religiositeit. Zij personifiëren lijnrecht tegenover elkaar de uiterlijke, burgerlijke en geïnstitutionaliseerde godsdienstigheid en de innerlijke, persoonlijke en numineuze ervaringen. Als vertegenwoordigster van het numineuze heeft zijn moeder
hem gestimuleerd tot innerlijke ervaringen die hem in contact brengen met een heel andere Christus dan de dogmatische welke zijn vader hem heeft leren kennen. Het is een vooralsnog donkere
en geheime tegenspeler van de verbleekte Jezus van het verburgerlijkte christendom. Of
C.G.JUNGs visie op de Christusfiguur en het christelijk verlossingsmysterie hieruit causaal af te
leiden is, en of hij bij zijn ouders een voorafbestaande fundamentele tegenstelling heeft ervaren, is
een kwestie van interpretatie; hijzelf neigt uiteraard naar het tweede interpretatieniveau. Hetzelfde
geldt voor de twee persoonlijkheden van nr.1, de aanpassing aan de uiterlijke sociale wereld, en
nr.2, de aanpassing aan de innerlijke psychische, die volgens hem meer is dan een passieve weer-
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spiegeling van de door hem ervaren verdeeldheid tussen de ouderfiguren, of meer dan een erfelijke
aanleg tot psychische gespletenheid. Hij ervaart bij zichzelf een kloof die de hele werkelijkheid
doorklieft en ook hier is het meer de ervaring van deze dualiteit ten opzichte van het Christusmysterie dan een zuivere projectie van zijn innerlijk. De religiositeit van C.G.JUNG is echter, meer dan
hij zelf wil toegeven, eveneens bepaald door het theologisch godsdienstige klimaat, dat om te
beginnen doordrenkt is van de geest van F.D.E.SCHLEIERMACHER (1768-1834) en van het piëtisme, invloeden die zeker nog aan bod zullen komen. Ook daar bestaat de tegenstelling die
C.G.JUNG mogelijk op de ouderfiguren geprojecteerd en zelf beleefd heeft, maar dan in een theologische context.
(c) In de genoemde lezingen zijn deze zelfbeleving, de persoonlijke ervaringen en religieuze voorstellingen uit zijn jeugdjaren vermengd met de nog onverwerkte denkbeelden die hij
opgedaan heeft door persoonlijke studie in de theologie en filosofie, en verder verscherpt door zijn
eerste psychologische premissen. Al deze elementen samen vormen de eerste eigenlijke Christusbenadering. De belangrijkste bevinding is daarbij dat C.G.JUNG niet aarzelt die Christusbenadering
zelf 'metafysisch' te noemen. Hij zet zich daarmee af, zowel tegen de heersende 'moderne' liberale
tijdsgeest, tegen het gehorizontaliseerde Jezusbeeld, als tegen de dogmatische idee van de traditionele supernaturalistische theologie, die hem beide levensvreemd voorkomen. Deze schijnbaar
tegengestelde opvattingen wijst hij af omdat in geen van de twee de afstand tussen Christus en de
mens wordt overbrugd. Jezus Christus blijft op die manier als geloofsvoorstelling of herinneringsbeeld volledig buiten de mens staan, raakt alleen diens bewustzijn en wekt enkel een schijnvroomheid op. C.G.JUNG is van mening dat de voorstelling van Christus als goddelijk superwezen
of als modaal menselijk wezen onvoldoende is om de mens werkelijk te verlossen. Alleen een
rechtstreeks op de mens inwerkende 'metafysische' Christus kan de mens substantieel veranderen. Wel is deze van Christus uitgaande invloed niet te verwarren met de psychologische en epistemologische beïnvloeding langs de christelijke beelden, zoals de traditie die doorgeeft. De individuele verandering die Christus bewerkstelligt, staat haaks op de aanpassing aan de wereld en het
daaruit afgeleide sociale wereldbeeld. Die verandering knoopt volgens C.G.JUNG rechtstreeks aan
bij de bovenmenselijke en bovenwereldse inwerking van de H.Geest.
(d) Hoewel in de paradox tussen het transmundane wezen en de innerlijk ervaarbare
aanwezigheid van het Christusmysterie reeds de latere psychologische interpretatie in aanleg te
zien is, noemt C.G.JUNG het verlossingsproces dat uitgaat van en op gang gebracht wordt door
die 'metafysische' Christus in deze periode een proces van spiritualisatie en transfiguratie, duidend
op een wezensverandering in het individu. Belangrijk is dat het bovenwereldse doel wezenlijk is
voor dit veranderingsproces, en rechtstreeks met Christus' aanwezigheid en die van de H.Geest in
verband staat. Bewustzijnsverandering blijkt meer te zijn dan een attitudeverandering en brengt de
mens op een ander zijnsniveau. Deze verandering gaat voorbij aan de wereldse aspiraties, houdt
een totale afwijzing in van de uiterlijke wereld en richt de mens op een transcendent doel voorbij
de wereld. In de beoogde verlossing vallen het waarheids- en geluksstreven samen in een beleving
van de oneindigheid.
Ie) Naast elkaar gelegd tonen Gedanken über Wesen und Wert spekulativer Forschung
[1898] en Gedanken über die Auffassung des Christentums mit Bezug auf die Lehre Albrecht
Wtschls [1899] dat C.G.JUNG Christus op dezelfde hoogte plaatst als de menselijke ziel. Dit betekent voorlopig hoegenaamd nog geen psychologisering, een degradatie van het goddelijke tot tussenmenselijke en binnenwereldse normen. De verinnerlijking brengt de mens immers in verbinding
met zijn onsterfelijke ziel, voorbij ruimte en tijd. Daardoor wordt de absolute kloof tussen God en
de mens gedicht, niet door Christus en God te verlagen tot het menselijk zijnsniveau, maar door de
mogelijkheid open te laten voor de verhoging van de mens tot een goddelijk zijnsniveau en de
gelijkvormigheid met Christus. Door verder het metafysische en bovendien bovenwereldse karakter
van het Christusmysterie te benadrukken distantieert hij zich van de vermenselijking en verwereldlijking van de Christusfiguur.
(f) Niettegenstaande wat in de Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962)
gesteld wordt, heeft C.G.JUNG in deze periode weliswaar de traditionele en liberale verwoording
van het Christusgebeuren afgezworen, maar in eerste instantie niet als de agnosticus of empiricus
in navolging van het wetenschappelijk materialistische paradigma, van de godsdienstige denkwereld afstand genomen. Hij heeft een zeker christelijk engagement zelfs niet verborgen gehouden,
maar op profetische toon verkondigd, zij het door zich vooral te associëren met piëtistische en spi-
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ritualistische denkbeelden. Als verre uitlopers van de gnostisch-christelijke beweging wordt daarin
de reële innerlijke aanwezigheid van Christus gesteld boven een formeel kerklidmaatschap, boven
de lippendienst aan abstracte geloofsvoorstellingen of boven de morele navolging van Jezus' goedheidsleer. Van daaruit heeft C.G.JUNG zowel een dam tegen de vloedgolf van de liberale theologie
willen opwerpen als het oude christelijke geloof tot nieuw leven willen wekken. Is het beeld van de
dogmatische Christusverlosser hem te wereldvreemd, dat van de historische Jezus is hem te
flauw, een aanvoelen dat hem volgens de Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962)
al van zijn jeugd in het bloed zit. Ondanks de psychologische trekken van de innerlijk ervaarbare
aanwezigheid van Christus is het verlossings- en wedergeboorteproces op gang gebracht door een
'metafysische' Christus en wordt het bovendien begrepen als een proces van spiritualisatie en
transfiguratie.
(g) Via dit vroege werk krijgen wij ook een betere kijk op de tegenstelling die in de Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) getekend wordt tussen de 'vaderlijke' voorstelling van Christus die C.G.JUNG in zijn jeugd heeft meegekregen, en de 'onderaardse' Christus uit
zijn 'moederlijke' numineuze psychische ervaring. Bij de eerste sluit dus de kritiek aan op zowel de
middeleeuwse dogmatische Christusopvatting als de liberale en personalistische christologie. Het
alternatief van de 'metafysische' Christus sluit aan op de tweede inspiratiebron. Terwijl daar in de
Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) een psychologiserende lezing van wordt
gegeven, is deze tegenstelling in de Zofingia-Vorträge [1896-1899] nog geplaatst binnen een filosofische en theologische setting en dat maakt deze lezingen zo verhelderend voor een totaalvisie
op C.G.JUNGs Christusbenadering. Met name gaat zijn visie rechtstreeks terug op de antiburgerlijke rebellie en levensfilosofie van F.NIETZSCHE (1844-1900) en op het pessimistische wereldbeeld
van A.SCHOPENHAUER (1788-1860), terwijl de theologische bronnen te zoeken zijn in kringen
van de theosofisch-piëtistische mystici zoals J.BOEHME (1575-1624) en ANGELUS SILESIUS
(1788-1860). C.G.JUNG is met name het meest rechtstreeks beïnvloed door J.BOEHMEs leer van
de geestelijke wedergeboorte als noodzaak voor ware godskennis.266
(h) In deze lezingen ontbreekt echter nog het juiste bindmiddel om een werkelijke coherente synthese uit de basiselementen op te bouwen. De brokstukken uit uiteenlopende tradities zijn
wat kunstmatig los naast elkaar gezet. In zijn geëxalteerde mensopvatting is C.G.JUNG er voorts
nog niet in geslaagd de innerlijke ervaarbare 'metafysische' Christus met de concrete mens te verbinden. Het hele verlossingsgebeuren is nog niet 'geïncarneerd', doorleefd in een leven van vlees
en bloed. Zijn alternatieve opvattingen blijven in de speculatieve sfeer hangen. Ook heeft hij moeite
met de verbinding tussen de Christusvoorstelling die hem is overgeleverd en de voorstelling die
zich in zijn ervaring getoond heeft, een verbinding die in de theologie bestaat tussen christologie en
pneumatologie. Wij weten ondertussen dat die kloof bij C.G.JUNG ook een innerlijke verdeeldheid
weerspiegelt, waarvan in het biografische deel de persoonlijke tragiek is getekend. Daar is ook
aangegeven waarom hij in de vorm van de psychologie een meer praktische en therapeutische tussenweg heeft gezocht, waarin hij de theoretische conflicten voorlopig uit de weg gaat. Maar als
die uitweg in het genoemde boek reeds vroeger is gedateerd, alsof het christelijke gedachtegoed,
de theologische en filosofische bagage reeds in zijn puberteitsjaren achtergelaten zijn, kan dat
misschien wel het geval zijn voor het dogmatisme van een welbepaalde en vooral orthodoxe Christusvoorstelling, maar toch zeker niet voor de mystiek-spiritualistische vertaling van de verlossingsweg die wij tot in de Zofingia-Vorträge (1896-18991 hebben achterhaald. Van de breuk met dit
gedachtegoed valt in deze lezingen alvast nog niets te merken omdat de gedrevenheid daarvoor
nog vooral van mystiek-christelijke oorsprong is. De toewending naar de psychologie, waarvan in
de Zofingia-Vorträge (1896-1899) wel al de eerste aanwijzingen te vinden zijn in de vorm van de
nadruk op de ervaarbaarheid van het religieuze en die zowel in het dogmatisme als rationalisme
ontbreekt, kadert hier nog binnen de filosofische en theologische denkbeelden waarnaar in deze
lezingen verwezen is. Zij kan zich ten vroegste in de volgende periode onafhankelijk profileren ten
opzichte van de geesteswetenschappen.

*" Deze invloed wordt ook erkend in de inleiding van G.WEHR, in: J.BOEHME, Christosophia. Ein christlicher Einweihung! weg, p. g, die stelt: "In der modernen Seelenforschung, vor allem in der Analytischen Psychologie C.G.Jungs ist Böhmes
Schauen neu zu Ehren gekommen. Dazu gehört vor allem die Einsicht, die seine Wrklichkeitsbetrachtung vermittelt, die mit
der Polarität von Licht und Finsternis, von Gut und Böse rechnet und durch die Dimension der Tiefe - Böhme spricht vom
'Vngrund' - aufs neue in den Gesichtskreis des menschlichen Geistes gerückt ist. " Voor een inleiding zìe G.WEHR, Jakob
Boehme. Der Geisteslehre und Seelenjuhrer.
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Hoofdstuk 2. Christusbenadering in de medisch-psychiatrische jaren (1900-1907)
Wat met deze uitgesproken metafysisch geladen Christusbenadering gebeurt na de
eeuwwisseling, wanneer het wetenschappelijke materialistische wereldbeeld aan zijn opmars begonnen is en ook bij C.G.JUNG de persoonlijke geloofsbelijdenissen voor medische diagnoses verruild worden, is de eerste vraag die ons in dit hoofdstuk bezighoudt. Meer bepaald moeten wij nagaan wat in de eerste pathologische en psychiatrische context is blijven hangen van de geschetste
tegenstelling tussen de dogmatische Christusvoorstellingen en de rechtstreekse drijfkracht van de
'metafysische' Christus.
In de observerende en diagnostische gevalstudies van psychische ziektebeelden, die hij
in tegenstelling tot de klassieke psychiatrie niet organisch als hersenziekten, maar psychogeen als
psychische letsels verklaart, moeten wij het stellen met enkele luttele en zeer onrechtstreekse
verwijzingen naar de Christusthematiek. Het onderwerp wordt immers opvallend vermeden en
slechts een zeldzame keer zijdelings aangeraakt. Voor een zicht op de toenmalige Christusopvatting is dus extrapolerend denkwerk nodig. Daarom is het aangewezen de algemene theorievorming,
met name rond het centrale begrip van het complex, te onderzoeken met het oog op een daaraan
gelieerde Christusbenadering en na te gaan welke de verbindingspunten zijn met de benadering uit
de voorgaande periode.

2.1.

Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene (1902)

Het keerpunt waarop de filosofische en theologische achtergrond vervangen wordt door
het empirisch-psychologische denkkader, komt er in de dissertatie Zur Psychologie und Pathologie
sogenannter okkulter Phänomene (1902). Deze maakt bij oppervlakkige lezing een streng wetenschappelijke indruk, maar dat belet niet dat C.G.JUNGs persoonlijke gegrepenheid door wat hij in
zijn Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) numineuze ervaringen noemt, helemaal
verdwenen is. Wie immers deze dissertatie leest tegen de achtergrond van voorgaande en latere
ontwikkelingen, merkt dat achter de wetenschappelijke objectiviteit inderdaad heel wat meer
schuilgaat. Biografen melden trouwens dat C.G.JUNG aan de spiritistische seances, die de aanleiding vormen tot zijn dissertatie, niet alleen als observator heeft deelgenomen.2" Zijn grondhouding balanceert tussen bijgeloof en scepsis. Alles wijst erop dat de verschijnselen en boodschappen meer indruk hebben gemaakt dan de medische diagnose laat vermoeden. Het is tekenend dat
C.G.JUNG zich deels op het standpunt van de diagnosticerende arts plaatst, in zijn medisch dossier op zoek gaat naar de pathologische resten en naar eventuele hysterische trekjes en de verschijnselen met medische termen beschrijft, maar ondertussen ook toegeeft dat een en ander niet
past in het psychopathologische schema, waarin het medium van de seances een hysterica is met
een slecht geïntegreerde seksualiteit.297
C.G.JUNGs officiële psychogenetische verklaring beschrijft een proces van bewustzijnsvernauwing waarin bepaalde associaties met zintuiglijke indrukken verdrongen worden en andere
indrukken onder de drempel van het bewustzijn verlopen. De automatismen die daarin optreden,
wijzen op een zekere zelfstandigheid van psychische elementen en dus op een onafhankelijke activiteit van het onderbewuste. C.G.JUNG komt zo tot de hypothese van een onbewuste persoonlijkheid als verklaring voor tafelbewegingen, automatisch schrijven en halllucinaties. Technisch omschrijft hij die verschijnselen als secundaire bewustzijnscomplexen, die bij de patiënte in een schemertoestand en los van het ik-bewustzijn onder de vorm van hallucinatorische visioenen optreden.
Hij beschouwt deze deelpersoonlijkheden als secundaire voorstellingsrijen die zich van de primaire
onbewuste persoonlijkheid hebben afgesplitst. Sommige van deze somnambule trancepersoonlijkheden doen zich daarbij zeer religieus voor. In een concreet geval ziet hij een complex aan het

ш

m

Zie G.WEHR, C.G.Jung. Leben, Wert. Wirkung: Parapsychologische Experimente, p. 67-73. Vgl. P.J.STERN, С.G. Jung.
The Haunted Prophet, p. 41-52.
Zie bv. C.G.JUNG, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke,
Bd. 1, p. 23. C.G.JUNGs dubbelzinnige aanpak wordt beschreven door P.J.STERN, C.G.Jung. The Haunted Prophet, p.
45; 52, die desondanks toegeeft dat de impact van deze methode veel groter is dan toen vermoed kon worden, en
C.G.JUNG in feite vooruit is geweest op de discussies om naar aanleiding van het paranormale de wetenschappelijke paradigmata te herzien. Zie bv. J.B.RHINE, ExtraSensory Perception; AJAFFÉ, Geistererscheinungen und Vorzeichen. Eine
psychologische Deutung.
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werk dat geobjectiveerd kan worden als een "pietistischer Zwangserziehungsmensch '.2ββ Hoe
wel er geen rechtstreeks verband is, geeft het beeld van het onafhankelijk en affectgeladen herin
neringscomplex, dat bepaalde handelingen buiten de bewuste persoonlijkheid om motiveert, de
richting aan die C.G.JUNG met de Christusvoorstelling wil volgen. Mogelijk is zij immers te dia
gnosticeren als een onbewuste dwangvoorstelling, die het ik-bewustzijn in haar greep houdt. In dat
geval kan een dwangmatig Christusgeloof de oorzaak of uiting zijn van tal van ziekteverschijnselen,
een overschaduwing door de geestenwereld. Een gezonde psychische ontwikkeling is onmogelijk
wanneer iemand ernaar streeft een volmaakt christen te zijn en voorstellingen aanhangt die hij in
feite niet begrijpt en die niet in zijn werkelijke leven doorwerken. Zo zou de jonge psychiater al
thans ook de toestand van zijn eigen vader in die tijd pathologiserend beschreven hebben. Deze
psychiatrische diagnose kan model staan voor de latere, meer expliciete Christusbenadering.
De diagnostiek wijst echter niet altijd in de richting van pathologische toestanden, waar
door het gevaar bestaat dat men de Christusvoorstelling opsluit in de sfeer van de psychische
afwijkingen. Reeds in deze periode merkt C.G.JUNG de verborgen psychische entelechie achter
deze mislukte pogingen tot heelwording. In zijn dissertatie is het onbewuste niet in alle gevallen
bewustzijnsremmend en ziekmakend. Dit verleidt hem tot 'die Annahme einer hochentwickelten
intellektuellen Tätigkeit des Unbewußten'.m Hierin komt de finalistische tendens van het onbewuste naar boven als 'Durchbruchsversuche der künftigen Persönlichkeit'."" Dat is bijvoorbeeld
het geval wanneer hij het heeft over 'die unbewußte Mehrleistung', zoals bij gedachtelezen en automatisch schrijven, bij glossalie ( = spreken in tongen) en cryptomnesie ( = vermeende herinneringen).271 Aan dit laatste verschijnsel wijdt hij trouwens een apart artikel: Kryptomnesie (1905).
Hij is er daarin van overtuigd dat dergelijke fenomenen ook bij gezonde mensen en zelfs bij genieën
kunnen optreden. Dat wordt duidelijk in een passage uit Also sprach Zarathustra (1885) van
F.NIETZSCHE (1844-1900), wiens visie over openbaring en inspiratie zijn stelling moet staven.272 Het enige onderscheid dat C.G.JUNG tussen de geniale en gestoorde persoonlijkheid
maakt, is het verschil in draagkracht tegenover de overmacht van een psychisch complex: 'Vielleicht der größte Teil der vollsinnigen Hysterischen ist darum krank, weil eine mit hohem Affekt
begabte und darum tief ins Unbewußte reichende Erinnerungsmasse sich nicht mehr meistern läßt
und das Bewußtsein und den Willen des Kranken tyrannisiert. " 2 " In de bespreking van de boodschappen van het medium komen spontaan verbindingen tot stand met onder andere de visioenen
van JEANNE D'ARC (1412-1431) en E.SWEDENBORG (1688-1772) en zijn er ook inhoudelijke
overeenkomsten met gnostische stelsels. Deze gelijkenissen verwonderen C.G.JUNG des te meer
omdat zijn patiënte onmogelijk toegang tot genoemde bronnen kan gehad hebben.274 Zijn persoonlijke interesse voor deze denkbeelden toont hij voorlopig echter eerder voorzichtig. "Eine kurze
Überlegung des Systems an Hand der von der Patientin gegebenen Erklärungen zeigt, wie viel
Geist auf die Konstruktion verwendet wurde. "ln Maar ook uit de conclusies van de dissertatie
spreekt een meer positieve kijk op het godsdienstig leven. C.G.JUNG is daarin van mening dat hij
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CG JUNG, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 1,
p. 86-87. C.G.JUNG moet bij die afgesplitste persoonlijkheid onmiskenbaar teruggedacht hebben aan zijn eigen beleving
van nr.2. Tot die bedenking komt ook P.J.STERN, C.G.Jung. The Haunted Prophei, p. 45.

"" C.G.JUNG, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene, in: CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd. I,
p.97.
m

C.G.JUNG, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 1,
p. 78.
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CG JUNG, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. I,
p. 89.

m

Zìe C.G.JUNG, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd.
1, p. 92; C.G.JUNG, Kryptomnesie, in: C.GJUNG, Gesammelle Werke, Bd. 1, p. 111.
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C.GJUNG, Kryptomnesie, in: C.GJUNG, GesammeUe Werke, Bd. 1, p. 108.
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Zie C.GJUNG, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd.
1, p. 97-98. In C.GJUNG, Der Inhall der Psychose, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 3, p. 198. probeert hij voor
net eerst verbindingen te leggen tussen de wereld van de geesteszieke en de dichter, met name bij CSPTTTELER (18451924) en J.W.VON GOETHE (1749-1832). Zijn hypothese is nog altijd reductionistisch, maar hij geeft tegelijk toe versteld
te staan van de rijkdom van deze zielsuitingen. Reeds hier valt op dat C.GJUNG niet zozeer begaan is met dé metafysische
waarheid, maar de psychologische realiteit voorrang verleent: 'Auch die absurdesten Dinge sind nicho als Symbole von
Gedanken, die nicht nur allgemein menschlich verständlich sind, sondern überhaupt in jeder Menschenbrust wohnen. ' Dcze
vaststelling houdt reeds een impliciete verwijzing in naar de later uitgewerkte hypothese van het archetype. Zie voor het
eerst onder, II.4.6, p. 86-87.

m

C.G.JUNG, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 1,
p. 97-98.
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op een onontgonnen gebied gestoten is, waarvoor de wetenschap misschien de neus ophaalt,
maar waarbij de ervaring hem geleerd heeft dat "auf diesem Gebiete eine reiche Ernte für die Erfahrungspsychologie reift...'.219 Uit zijn onderzoek blijkt tevens dat het hem ook te doen is 'entgegen der öffentlichen Meinung, welche für die sogenannten okkulten Phänomene nichts als ein
geringschätziges Lächeln hat, die zahlreichen Verknüpfungen derselben mit dem Erfahrungsgebiete
des Arztes und der Psychologie darzustellen und auf die zahlreichen wichtigen Fragen hinzuweisen,
welche dieses unerforschte Gebiet noch für uns birgt. " 2 " Dit bewijst ook hoezeer hij zich bewust is van het godsdienstvijandige klimaat binnen de academische en medische wereld. Dat is
een bijkomende reden waarom hij zijn positieve waardering enkel uitspreekt in de marge van het
psychiatrische reductionistische verklaringsschema.27'
Conclusies: (a) In zijn dissertatie haalt bij C.G.JUNG de wetenschapper het voorlopig
van de gelovige en de christen. De manier waarop hij dit doet, is kenmerkend voor zijn
wetenschapsopvatting en zijn positie ten opzichte van godsdienst en religieuze ervaring.
Hij beschrijft met buitengewone interesse ervaringen die hij in zijn Erinneringen, Träume,
Gedanken von C.G.Jung (1962) als numineus bestempelt, doch zijn verklaringsschema
is nog opgebouwd uit een klinisch-medische terminologie die daarvan vooral de psychopathologische achtergrond en het daarbij horende ziektebeeld beschrijft. Alleen de laatste bladzijden laten vermoeden dat C.G.JUNG zich niet lang aan dit verklaringsschema
zal houden en het onbewuste niet meer uitsluitend als afvalreservoir met blinde automatismen zal beschouwen, (b) Voor wat de Christusbenadering betreft, kan de innerlijke
aanwezigheid van de metaphysical figure van Christus in dit kader hoogstens geïnterpreteerd worden als een secundair bewustzijnscomplex, als een onbewuste persoonlijkheid van een lagere aard dan het ik-bewustzijn. Dit is een zeer reductionistische benadering, tenzij gecombineerd met de meer open houding die C.G.JUNG anderzijds ook
aanneemt ten opzichte van onbewuste 'meerprestaties'.

22.

Über mattisene Verstimmung (1903)

Een eerste en dan nog wat zijdelingse verwijzing naar de Christusfiguur wordt in deze
periode gedaan in een geval van grootheidswaan. Aanleiding hiertoe vormt een krankzinnig waanbeeld in Über manische Verstimmung (1903). C.G.JUNG beschrijft deze hallucinatie bij een manisch zieke schilder, die zich even onfeilbaar voelt als de paus en zich tot Christus wendt als was
hij zelf de nieuwe Messias. In extase slaat hij een wartaal uit, waarvoor in een eerste lezing niet
zoveel aanknopingspunten zijn: 'Wie der Sohn, so der Vater und umgekehrt. — Hurrah Helvetia!!!
О Stein der Weisen, wie glänzest Du! О Name D., welch ein Glanz! Euer Gott, о meine Gefährten,
hat ein Herz wie ein Kind, die Stimme eines Löwen, die Unschuld einer Taube und das Aussehen
wie einer von Euch!'27* Het gaat hier om een kjeeênvlucht zonder zinvolle samenhang, waar
C.G.JUNG zelf ook geen enkele commentaar op weet te geven, hoewel de symboliek ervan hem
toen al geïnteresseerd moet hebben. Maar het is duidelijk dat hij die identificatie met Christus interpreteert als een zelfoverschatting in de lijn van het ziektebeeld van een manische Verstimmung.
waarin waanideeën het intellect verduisteren. Deze toestand is reeds beschreven in de autobiografische notities naar aanleiding van de krankzinnigheid waarin F.NIETZSCHE (1844-1900) beland
is. Deze diagnose moet niet aangevochten worden, maar toch is dit los van alles geen baarlijke
onzin, want voor wie daarmee vertrouwd is, lijkt het veel op het taalspel dat C.G.JUNG later regel-

C.G JUNG, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 1,
p. 98.
C.G.JUNG, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 1,
p. 98. Zijn verdienste wordt op dat punt erkend door P.J.STERN, C.G.Jung. The Haunted Prophet, p. 52: 'Only the radical breakup of this scientific frame of reference could lead to the validation of the paranormal. While more beholden to the
scientism of die nineteenth century Aan he realized, Jung furthered the process of its erosion. His visionary (and quixotic)
preoccupations emphasized the neccessity to redefine reality in such a way as to make it more hospitable to what passed in
Jung's time · andpaxses even now - for paranormal. '
Vgl, M.STEIN, Jung's Treatment of Christianity, p. 84, over de overgang ал de studiejaren naar de Burghölzli-jaren,
wanneer C.G.JUNG de ziel wetenschappelijk gaat bestuderen: "During the years between the college debates and this investigation, Jung had adopted a much more skeptical and psychological attitude toward spiritualism and its practitioners. ' Het
is een stelling die wij op grond van deze tekstanalyse kunnen bijtreden.
C.G.JUNG, Ober manische Verstimmung, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 1, p. 135-136.
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matig zal tegenkomen bij de mystici en alchemisten Wij denken aan beelden als de wedergeboorte
van de vader in de zoon, de steen der wijzen, de nieuwe naam, de onschuld van een kind, de gees
telijke kracht van de duif en de leeuw als zonnesymbool, en de volledige vereenzelviging met Chris
tus In die context worden deze metaforen met meer als hallucinatonsch geklasseerd ™° Het
voor С G JUNGs latere werk zo wezenlijke verschil tussen die twee geestestoestanden, tussen
ziek- en gezondmakende voorstellingen is hier echter nog niet aan de orde Alleen de eerste toe
stand komt hier voor psychologisch onderzoek in aanmerking
Conclusies In Über manische Verstimmung (1903) gebeurt de vereenzelviging met
Christus in het kader van allerlei waanvoorstellingen die eigen zijn aan het ziektebeeld
van een krankzinnige Als een ver doorgedreven vorm van bewustzijnsverlies toont de
Christusvoorstelling de grootst mogelijke tegenstelling met wat in de Zofîngia-Vortrâge
[1896-1899] nog als een uiting van bewustzijnsverhoging werd begrepen.

23.

Über spiritistische Erscheinungen (1905)

Dat in deze periode ook geestelijke visioenen zoals de Damascusbeleving van de apostel
Paulus IHnd 9 1-19) op één lijn dreigen geplaatst te worden met de overeenkomstige hallucinaties
van geesteszieken, blijkt in Ober spiritistische Erscheinungen (1905) С G JUNG concentreert zich
in zijn behandeling van deze passage vooral op de blindheid van de apostel die optreedt naar aan
leiding van het visioen 'Nach diesem Typus verläuft im allgemeinen auch die Ekstase des Sehers.
Aus der Geschichte sind uns zahlreiche Visionäre bekannt; zu ihnen gehören viele der Propheten
des Alten Testamentes. Von Paulus wird die Vision auf dem Weg nach Damaskus berichtet, sie
war von einer Blindheit gefolgt, die in einem psychologischen Moment aufhörte. Diese Blindheit
erinnert lebhaft einerseits an die Blindheit, die man durch Suggestion erzeugen kann, andererseits
an diejenige, die bei gewissen hysterischen Kranken spontan entsteht und in einem geeigneten
psychologischen Momente wieder schwindet 'ni De bijverschijnselen van de chnstofanie van
Paulus herinneren С G.JUNG immers aan een bepaald ziektebeeld, waarbij men vanwege de gegrepenheid door bepaalde waanvoorstellingen alle contact met de werkelijkheid verliest HIJ is wel zo
voorzichtig om geen oordeel uit te spreken over de inhoud van het visioen zelf, maar de teneur
blijft hoe dan ook zeer reductionistisch
Conclusies In dit onderzoek over paranormale fenomenen beschrijft С G.JUNG met be
hulp van het bekende psychiatrische vakjargon niet alleen aperte uitingen van krankzin
nigheid bij hysterische patiënten, maar ook de psychosomatische bijverschijnselen van
bijvoorbeeld de Christusontmoeting in de Damascusbeleving van de apostel Paulus, en
verklaart ze daarmee ook volledig reductionistisch

ж

Zie С G JUNG, Der Inhalt der Psychose, ш С G JUNG. Gesammelte Werte, Bd 3, ρ 198 'Wir Gesunde, die wir ganz
in der Reahtät stehen, sehen nur die Zerstörimg tn dieser Welt, nicht aber den Reichtum jener Seile der Seele, die uns abgewendet ist " Op passages als deze kan de commentaar van Ρ J STERN, С G Jung The Haunted Prophet, ρ 60, op
С G JUNGs verdienstelijke therapeutische methode van toepassing zijn "He succeeded ui showing that there is a kernel of
meaning m the most amorphous word salad1, that the right questions lend sense to delusions, and that, after all, the convo
luted, ahen language of the insane can be deciphered lite an old Egyptian hieroglyph ' Hct is deze aanpak die de basis zal
vormen voor zijn wetenschappelijke hypothese van het archetype, dat de zinvolle kern vormt van de waanidee
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С G JUNG, Über spiritistische Erscheinungen, in С G JUNG Gesammelte Weite, Bd 18/1. ρ 323 De verwijzing naar de
Damascusbeleving zal nog regelmatig terugkeren, het eerst, onder, II 4 7, ρ 88, het laatst, onder, II S 3, ρ 233 Uiteinde
lijk zal hij op deze verklaring helemaal terugkomen Zie С G JUNG, Brief vom 23 VII 1957 an J G Thompson, in
С G JUNG, Briefe, Bd III, ρ 115 'Paulus war entschieden meni geisteskrank, noch war seine Vision ungewöhnlich Ich
kenne eme Anzahl Menschen, die Chnstusvisionen oder Audinonen einer inneren Stimme hatten. Bei einem tiefreligiösen
Menschen wi* Paulus mußte man mit solchen Erfahrungen rechnen, hatte er doch auch sein Evangelium in einer direkten
Offenbarung empfangen. " G WEHR, Stichwort Damaskus Erlebnis Der Weg zu Christus nach С G Jung, ρ 32-33, be
schouwt deze Damascusbeleving als typerend voor het christendom van С G JUNG zelf Hij verwijst naar diens persoonlij
ke identificatie met Paulus m С G JUNG, Brief vom 13 VI 1955 an W Berna, in С G JUNG, Briefe, Bd Π, ρ 495, omdat
hij als jong psychiater eveneens alleen op de ervaring aangewezen was 'Immer stand nur das Damaskuserlebnis des Paulus
vor Augen, und ich fragte nach wie sein Schicksal ohne seine Vision wohl ausgefallen wäre Dieses Erlebnis ist ihm aber
Zugestoßen als er blind semen eigenen Weg verfolgte Ich zog damals als junger Mensch den Schluß, daß man offenbar san
Schicksal erfüllen müsse, um dorthin zu gelangen, wo einem ein donum graaae zustoßen könnte '
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2.4.

Diagnostische Studien (1906)

Onder deze titel is het werk verzameld waann C.G.JUNG zich als experimenteel psycholoog onder leiding van E BLEULER (1857-1939) op experimenteel onderzoek heeft toegelegd en erg
beïnvloed is door het positief-wetenschappehjke wereldbeeld. Zi|n onderzoek gebeurt in het verlengde van het associatie-expenment dat de fysiologisch ingestelde psycholoog W WUNDT (18321920) aan psychologische doeleinden aangepast heeft en dat verder gebruikt is door F GALTON
(1822-1911), EKRAEPLIN (1856-1926) en G ASCHAFFENBURG (1866-1944) In de speciaal
daarvoor ontworpen associatietest legt С G JUNG de eigenlijke fundamenten van de complextheo
rie Aan de hand van de reactiesnelheden op bepaalde prikkelwoorden spoort hij complexreacties
op, veroorzaakt door de storende factor van bepaalde persoonlijke aangelegenheden die С G JUNG
met FRIKLIN (1878-1938), als een soort deelziel, Komplex genoemd heeft" 2 HIJ vertrekt dus
niet primair van een inhoudelijk kwalitatieve en causale beschrijving van het complex, maar van
een kwantitatief meetbare psychofysische ondergrond die in musculaire spanningen tot uiting
komt пз Het zijn deze onafhankelijke onderzoekingen die hem sturen in de richting van S.FREUD,
die de weg van de droomduiding bewandelt en de factor van bewuste geheimhouding of onbewus
te verdringing bestudeert.2*4
Voor ons is van belang dat het bindmiddel van het complex van geassocieerde voorstel
lingen de gevoelstoon is die deze voorstellingen begeleidt, bijvoorbeeld een tust-onlustgevoel,
waarvan vooral de intensiteit bepalend is Daarom spreekt С G JUNG van een gefühlsbetonter Vorstellungskomplex 2as Hoe onbewuster het complex is, des te sterker is de invloed die het op denken en handelen uitoefent en des te meer het de herinnenngssporen ordent en reacties const elleert. С G JUNG stelt daarenboven vast dat, naarmate de oorzaak meer verdrongen is, de gevoels
toon van het complex versterkt. Het complex wordt pathologisch als het zich helemaal van het be
wustzijn afsplitst De autonomie van het complex, van de afgesplitste deelziel, ten opzichte van
het bewustzijn en van het ik-complex, kan dan zo ver gaan dat С G JUNG spreekt van een tweede,
lagere ziektepersoonlijkheid met een eigen wil Doordat de meeste 'associatiecomplexen' als de
verborgen oorzaken achter genoemde subjectieve reacties op het vlak van de seksualiteit of de
getransponeerde seksualiteit blijken te liggen, zelfs als het schijnbaar om 'religieuze reacties' gaat,
ligt de latere verbinding met de psychoanalytische verklaring voor de hand 'Zum Schluß ist es
vielleicht nicht überflüssig, nochmals darauf hinzuweisen, daß die überwiegende Zahl von Komplexen, die wir bei unseren Versuchspersonen aufgedeckt haben, erotischer Natur sind. Das ist bei
der großen Rolle, welche Liebe und Sexualität im menschlichen Leben spielen, nicht allzu merkwürdig '2" Zo ruimt С G.JUNG in zijn complexleer reeds een vooraanstaande plaats in voor het ero
tische complex, als verklaringsfactor voor heel wat subjectieve reacties De psychoanalyse biedt
immers een methode om verdrongen materiaal bewust te maken en achter de Deckursachen de
ware oorzaken van psychische ziekten op te sporen De grote tegenstelling tussen leer en leven
wordt aldus voor het eerst op een energetisch niveau overbrugd, namelijk in de verbinding tussen
de goddelijke liefde en de menselijke seksualiteit

"

CG JUNG, Diagnostische Studien, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 2, ρ 92 Voor een toelichting op het begrip
zie ook С G JUNG, AUgememes гиг Komplexiheone, in С GJUNG, Gesammehe Werke, Bd 8, ρ 111-123 J TENZLER.
Selbstfindung und Gotteserfahrung, ρ 84, is van mening dat m de complexvoorstelling nr 2 uit de biografische achtergrond
is teruggekeerd, en omgekeerd nr 2 in deze periode als een soort autonome complexpersoonlijkheid zou kunnen beschouwd
worden Vgl J JACOBI, Komplex - Archetypus Symbol in der Psychologie С G Jungs, ρ 7 35 Zie voor een bcgnpsomschnjving A SAMUELS ι ο , ι Ι Critical Dictionary of Jungían Analysis, ρ 33-35, D SHARP, С G Jung Lexicon A Pnmcr
of Terms and Concepts, ρ 37-39

"

Is C O JUNG, Zu Psychophysuchen Untersuchungen, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 2, ρ 503-604, bericht
С G JUNG over het gebruDc van de galvanometer en de pneumograaf die híj na 1907 inzet bij die associatie-experimenten,
waardoor bet mogelijk wordt de psychofysische reflexen en daarachter schuilende onbewuste affecten objectief waar te
nemen en grafisch voor te stellen Dit bewijst dat voor С G JUNG alleen datgene werkelijk kan zijn wat experimenteel
verifieerbaar is Alleen voor dit onderzoek past strikt genomen de term 'empirisme', die С GJUNG gebruikt om zijn on
derzoeksmethode aan te duiden Wanneer hij die term later hanteert in zijn discussie met theologen die hij dan weer als
metafysiei bestempelt, ligt dal heel wat moed ijker Zie С G JUNG, Brief vom 25 IV 1955 an R Hostie, in С G JUNG,
Briefe, Bd Π, ρ 480 'Wie Sie ( ) wissen kritisieren Sie nach, wie wenn ich ein Philosoph ware Sie wissen aber sehr
wohl, daß ich ein Empiriker bin
'

ж

Volgens L FREY-ROHN. Von Freud zu Jung Eine vergleichende Studie zur Psychologie des Unbewußten, ρ 20, is de
invloed van S FREUD reeds vanaf deze tijd in het werk van С G JUNG merkbaar

"

C O JUNG, Diagnostische Studien, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 2, ρ 440

ж

С G JUNG, Diagnosasche Studien, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 2, ρ 149 Zie ook Und., ρ 321
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Op het eerste gezicht staan wij met deze methode zeer ver van de godsdienstpsychologie af. Wie het verklaringspatroon echter formeel gaat bestuderen, komt tot een heel andere vaststelling. In het onderscheid dat C.G.JUNG in deze psychiatrische studie maakt tussen de complexvoorstellingen en hun gemeenschappelijke tonus, komt de tegenstelling die in de Zofingia-Vortrêge
[1896-1899] tussen een uiterlijke en objectieve Christus c.q. historische Jezus en de innerlijke
aanwezigheid van de metafysische Christus, weliswaar zeer verdoken terug. Als C.G.JUNG in zijn
associatiestudies aangeeft dat het de gevoelstoon of gevoelslading is die via een bepaald complexbeeld opgewekt wordt, dan zou dat naar analogie daarmee ook voor de Christusvoorstelling kunnen gelden. Voor veel mensen kunnen het beeld en de naam Jezus een gelijkaardige complexreactie oproepen, waarachter een sterke gevoelsgeladen ervaring schuilgaat. Onder de definitie van het
gefühlsbetonter Vorstellungskomplex: 'Als 'affektbetonten Komplex' bezeichnen wir die Gesamtzahl der auf ein bestimmtes gefühlsbetontes Ereignis sich beziehenden Vorstellungen. ', hoort elke
voorstelling — en dus vanzelfsprekend ook die van Christus — die het redelijke reactiepatroon kan
doorkruisen en zoals gelijk welk ander complex diepere emoties oproepen.3'7
Conclusies: (a) In deze praktijkstudies maakt C.G.JUNG een onderscheid tussen al dan
niet religieuze voorstellingen en gedragingen die hij onderkent als complexreacties en
een bepaalde daarmee corresponderende gemeenschappelijke gevoelstoon, waarrond
zich een complex gevormd heeft. Het is vooral deze psychosomatische spanning die hij
in het uiterlijke symptomatische complexgedrag volgt, (b) Met de verschijning van een
dwangmatige voorstelling (zoals die van Christus) kan dus volgens deze theorie een
subjectieve reactie gepaard gaan, maar daarachter gaat mogelijk een gefühlsbetonter
Komplex schuil. Dat is de reductionistische kant van een psychiatrische diagnose, (c)
Een vergelijking met de vorige periode leert echter ook dat C.G.JUNG in deze causale
verklaring een gelijkaardige tegenstelling hanteert als die tussen het geloof in een uiterlijke, dogmatische of gehistoriseerde Christus en de innerlijke werkzaamheid van Christus in de mens.

2.5.

Über die Psychologie der Dementia Praecox (1907)

In de laatste studie uit deze periode wordt de complexleer eveneens de verstaanssleutel
waarmee C.G.JUNG het ziektebeeld van de schizofrenie bestudeert. In dit verband komt zijn interesse voor de religiositeit sterker naar voor, al moeten wij voor het verband tussen de Christusvoorstelling en het complex nog wat wachten. Hij doet zijn onderzoek naar de oorzaken van de
schizofrenie onder andere bij een zekere Babette, die leidt aan een complex de grandeur. Hij beschouwt dit complex nu als een hogere eenheid en is in tegenstelling tot S.FREUD, die altijd op
zoek is naar de uiterlijke oorzaak, van mening dat daarachter een bepaalde dispositie schuilt. Bovendien zijn het niet altijd de seksuele wensen die overheersend zijn, want in het geval van een dementia praecox, zoals deze ziekte in die tijd nog wordt genoemd, gaat het om het wegvallen van
de aandacht van de wereld. Uiteraard erkent C.G.JUNG de therapeutische waarde van de herinnering als middel om verdrongen geschiedenissen op te helderen, maar opnieuw is hij vooral geïnteresseerd in de gevoelstoon van de complexen.
Ondertussen geeft hij een aantal kenmerken van het complex die, als de verklaringslijn
wordt doorgetrokken, ook in sommige gevallen aan het geloof in de Christusvoorstelling kunnen
worden toegeschreven, bijvoorbeeld waar hij bij extreme vormen van complexstoring, wanneer de
complexvoorstellingen langdurig blijven doorwerken, spreekt van een complexbezetenheid.2*8
Daar rekent hij religieuze en uiteraard ook christelijke overtuigingen onder. Daarvoor geeft hij deze
uitleg: 'Es gibt Eindrücke, die fürs Leben wirken. Bekannt sind ja die dauernden Wirkungen mächtiger religiöser Eindrücke oder erschütternder Ereignisse. '2e* De mogelijk contrasterende werking
is een andere belangrijke eigenschap van het complex, die inhoudt dat een voorstelling het tegenovergestelde affect kan verbergen. Als een complexgedachte zich niet duidelijk manifesteert en
vanwege een verdringing niet klaar tot bewustzijn komt, kan deze via analogische verbindingen

"

C.GJUNG, Diagnostische Studiai, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werte, Bd. 2, p. SS, о. 42.

m

Zie C.G.JUNG, Ober die Psychologie der Dementia praecox, in: CG JUNG, Gesammehe Werke, Bd. 3, p. 55.

m

C.GJUNG, Über die Psychologie der Dementia praecox, 'in: C.G.JUNG, Gesammelse Werte, Bd. 3, p. 49.
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aan de oppervlakte komen in de vorm van frsafzmateriaal. Als psycholoog zoekt C.G.JUNG de verborgen ondergrond van christelijke voorstellingen voornamelijk in de richting tegenovergesteld aan
die welke de voorstellingen zelf uitwijzen. 'Der Komplexgedanke war in diesen Fällen nicht klar
zum Bewußtsein gekommen, sondern hatte sich mehr oder weniger symbolisch geoffenbart. "2"°
De eigenlijke zin van het complex blijft daarbij verborgen onder de verhullende en soms misleidende
symptoomreactie. 'Wir sehen daher, daß der Komplex nur mittelbar sich bemerkbar machen kann
durch undeutliche Symptomassoziationen l-handlungenl, welche alle einen mehr oder weniger
symbolischen Charakter zeigen. "2gi Wat opvalt bij deze twee empirische beschrijvingen is het
gebruik van de theologische begrippen van 'openbaring' en 'middelaarschap', hoewel die natuurlijk
een heel andere inhoud meekrijgen dan de godsdienstige betekenisinhoud. Een laatste kenmerk
suggereert dat de Christusvoorstelling in deze periode in de sfeer van de waanvoorstellingen ondergebracht kan worden. Let op: 'symbolisch' is hier nog synoniem met onduidelijk en dus minderwaardig denken.293 Want volgens de diagnose kan een complex intellectuele storingen veroorzaken, waardoor een versmalling of verduistering van het bewustzijn optreedt en directe associaties
met zintuiglijke indrukken verdrongen worden. Daarvan is het blind aannemen van voorstellingen
zonder enige remming of correctie het gevolg. Bij zowat alle geestesziekten komen dergelijke
waanideeën, hallucinaties en dwanghandelingen voor en steeds verklaart C.G.JUNG deze aan de
hand van de psychoanalytische stelregel dat daaronder een niet overwonnen en derhalve verdrongen, meestal seksueel complex verborgen ligt. Een bijhorend verschijnsel is dat de psychische
elementen van het complex in de regel naar buiten worden geprojecteerd, waardoor men de oorzaak buiten zichzelf gaat zoeken. 'Halluzination ist die Projektion psychischer Elemente nach außen
schlechthin. "^3 Het is de taak van de psychiater de denkrichting ervan om te keren en van dat
waanbeeld het psychische mechanisme aan te tonen, te zoeken naar de werkelijke oorzaak achter
het psychisch trauma, dat enkel als Deckursache dient. Hier komt opnieuw, in een psychiatrische
context, de tegenstelling terug tussen het geloof in de traditionele dogmatische voorstelling van
Christus en de innerlijke ervaring van de metafysische Christus. Ook in dit verband gaat
C.G.JUNGs aandacht primair niet naar de uiterlijke indruk, maar is de innerlijke beweegreden bepalend voor de reacties.
Conclusies: la) In de verdere ontwikkeling van de complextheorie komt daar in de laatste studie uit deze psychiatrische periode de psychogenetische verklaring bij van het
seksueel trauma als een veel voorkomende oorzaak van complexreacties, (b) Voor de
religieuze voorstellingen, zoals ook voor de Christusvoorstelling, betekent dat vooralsnog een verder doorgedreven reductionisme. Deze voorstellingen dekken immers een
heel andere psychische lading dan de inhoud waar zij naar verwijzen en die als dusdanig
uit het bewustzijn is verdrongen, (c) Toch drijft C.G.JUNGs wetenschapsdrang hem
verder in de richting van de diepere, innerlijke en verborgen oorzaken van het uiterlijke,
oppervlakkige en zichtbare complexgedrag, (d) In dit werk is ondertussen ook reeds
enige invloed van S.FREUD te merken, namelijk waar C.G.JUNG begrippen als verdringing en projectie gebruikt om de complexwerking aan te duiden, een invloed die voor
zijn Christusbenadering nog zeer belangrijk kan zijn.

"· C.G.JUNG, Ober die Psychologie der Dementia praecox, ¡η: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 3, p. 62.
"

C.GJUNG, Ober die Psychologie der Dementia praecox, in: C.G.JUNG, Gesammeile Werke, Bd. 3, p. 72.

*" In C.G.JUNG, Ober die Psychologie der Dementia praecox, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 3, p. 73, geciteerd uit
M.PELLETIER, L'association des idées dans la manie aiguë, wordt van het symbool een zeer negatieve omschrijving
gegeven: te symbole est une forme trèsjnféricurc de la pensee. On pourrait définir le symbole la perception fausse d'un
rapport d'identité ou d'analogie très-grande entre deux objects qui ne présentent en réalité qu'une analogie vague.'
C.G.JUNG benadert hierdoor de freudiaanse duiding van de droomsymboliek.
n

C.G.JUNG, Ober die Psychologie der Dementia praecox, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 3, p. 100. Projectie is in
de psychoanalyse een wezenlijk verklaringselement Goede inleidende studies hierover blijven H . M . M . F O R T M A N N , Als
ziende de Onzienlijke, dl. I; F.SIERKSMA, De religieuze projectie. Een anthropologische en psychologische studie over de
projectie-verschijnselen in de godsdiensten; een kritische evaluatie vinden wij bij P.J.ROSCAM ABBING, Psychologie van
de religie, p. 35-106, vooral p. 57-60. Zie voor ccn korte begripsverklaring A.SAMUELS a.o., A Critical Dictionary of
Jungían Analysis, p. 113-114; D.SHARP, С G Jung Lexicon, p. 104-106.
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2.6.

Slotbeschouwingen bij de Christusbenadering in de medisch-psychiatrische jaren

(a) In deze periode legt C.G.JUNG de eerste bouwstenen van de wetenschappelijke ondergrond waarop zijn Christusbenadering gestalte krijgt. Oe belangrijkste daarin is de theorievorming rond het complex, dat voorlopig in het wetenschappelijk onderzoek het centrale begrip vormt.
Belangrijk om weten is dat daarbij nog geen tegenstelling bestaat tussen een complex dat door
verdringing uit het bewustzijn is verstoten en een complex dat voorheen niet in het bewustzijn
geweest is. C.G.JUNG kent voorlopig alleen het complex dat voortkomt uit persoonlijke traumatische ervaringen, verbonden met het persoonlijk onbewuste, en heeft nog geen uitgesproken vermoeden van supra-individuele structuren. Omdat hij weliswaar via herinnering de traumatische
geschiedenis opspoort, maar daarnaast meer aandacht schenkt aan de onderliggende gevoelstoon,
opent het persoonlijk onbewuste in zijn voorstelling de poort naar wat hij later het collectief onbewuste noemt.
(b) Aangezien C.G.JUNGs complextheorie is ontstaan in de zeer typische setting die als
klinisch-pathologisch aangeduid kan worden, zoekt men in deze periode vergeefs naar een uitgewerkte Christusbenadering. Hoogstens verschijnt ze vervormd in het ziektebeeld van waanvoorstellingen en verdoken achter een natuurwetenschappelijk georiënteerde en pathologische psychiatrie. Daardoor wordt de Christusvoorstelling onvermijdelijk gekoppeld aan de persoonlijke
ziektegeschiedenis met haar psychische storingen; in enkele gevallen gebeurt dat zelfs uitdrukkelijk. Uit de verbinding met de psychische storingen valt op te maken dat de Christusvoorstelling
daardoor naar het rijk van de waanvoorstellingen verwezen wordt. De objectieve voorstelling van
Christus, die C.G.JUNG al in de Zofingia-Vorträge [1896-1899] bekritiseerde omdat ze onvoldoende voeling houdt met de dagelijkse realiteit, valt in deze context onder de noemer van de complexe
waanvoorstellingen die het bewustzijn benevelen of het ik-complex bedreigen. Omgekeerd vinden
ook psychische afwijkingen hun oorsprong in dergelijke voorstellingen. Dit is een diagnose die
duidelijk binnen de pathologische context blijft, binnen het geëigende kader van de zieke psyche
niet verkeerd is en waarmee niets over de inhoud van de hallucinatie i.e. over Christus beweerd
wordt. Toch bestaat het gevaar dat men het houdt bij de diagnose dat iemand als Jezus simpelweg aan een godcomplex geleden heeft.2M
(c) In vergelijking met voorheen is in deze periode C.G.JUNGs persoonlijk engagement
ten opzichte van het Christusmysterie weggevallen. Hij heeft de filosofische en theologische vooronderstellingen achter de medische dossierkennis teruggedrongen en de eigen denkbeelden zelfs in
de mond van zijn patiënten gelegd. Dat verklaart de dubbelzinnigheid waarmee hij bepaalde gevallen behandelt zoals dat van het medium in Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter
Phänomene (1902). Op die manier geeft C.G.JUNG deze denkbeelden vanop een veilige afstand en
objectief weer zonder het gevaar te lopen er zelf mee geassocieerd te worden. Toch lijkt hij te
beseffen dat de religieuze voorstellingen zo niet helemaal tot hun recht komen en er nood is aan
een verklaringsmodel om ze uit de pathologische hoek te halen. Blijft in deze context de complexwerking van het onbewuste doorgaans nog negatief beoordeeld als oorzaak van psychische storingen, dan is er een zeldzame keer ook een signaal van een nakende doorbraak naar een meer
positieve benadering. Onder de bovenlaag van een medisch-pathologische verklaring, onder meer
waar hij spreekt van onbewuste meerprestaties, zijn de eerste sporen merkbaar van een positieve
waardering van religieuze en christelijke denkbeelden.
(d) Terwijl C.G.JUNG het in deze periode niet uitdrukkelijk heeft over de Christusvoorstelling, is het met de denkbeelden uit de Zofíngia-Vortrage [1896-1899) in het achterhoofd mogelijk de daarin gehanteerde tegenstelling tussen de orthodox-dogmatische Christusopvatting en de

ш

Die conclusie dringt zich meer op na lezing van de freudiaan E.JONES, Zur Psychoanalyse der christlichen Religion, p. 15,
die de oorzaak biervoor zoekt in overdreven narcistische neigingen, waardoor iemand zich met God gaat identificeren en het
slachtoffer van almachtsfantasieên wordt: "AianJShtt mit Sicherheit, daß ihr bewußtes Verhalten Jür gewöhnlich das Produkt
einer unbewußten Phantasie ist, in der sie ihre eigene Persönlichkeit mit derjenigen Goaes identifizieren. " Hij spreekt uitdrukkelijk van een complextype dat aan de Christusfiguur beantwoordt, zodat men geneigd is aan te nemen dat Jezus Christus zelf als een geesteszieke, als lijdend aan hel godmenscomplex, wordt voorgesteld. De hoofdkenmerken van zijn leven
worden in een psychoanalytische context omschreven als: afwijzing van de vader, reddingsfantasieën en masochisme, waarbij de zoon-held de lijdende heiland is. Vgl. W.E.BUND Y, Die Persönlichkeit Jesu in psychopathologischer Sicht, in:
G.STRUBE (Hrsg.), Wer war Jesus von Nazareth? Die Erforschung einer historischen Gestalt, p. Ml, die een overzicht
geeft van de pogingen om Jezus in psychopathologische categorieën te vangen en tot de conclusie komt: "In allen Zügen
seines Selbstbewußtseins läßt Jesus den klarsten Gegensatz zu alle den Arten von Wahnsinn erkennen, bei denen Setbsteinfchätzung in extremster Weise übersteigt undjälschlich übertrieben ist. '
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gehistoriseerde c.q. gepersonaliseerde Jezusfiguur enerzijds en de innerlijk 'metafysische' Christusaanwezigheid anderzijds, in zijn wetenschappelijke begripsvorming terug te vinden. Zijn kritiek op
de traditionele Christusvoorstelling en op de kritische Jezusbeelden krijgt hierdoor weliswaar een
psychiatrische verklaring, maar blijft in wezen dezelfde. Van de metafysische werkelijkheid van
Christus heeft hij bij wijze van spreken in het onbewuste een regelrecht negatief gemaakt: een
lichamelijk affectieve drijfkracht, die zoals Christus de mens innerlijk verandert, maar dan in negatieve zin. Deze visie is symptomatisch voor C.G.JUNGs eigen onvermogen om in dit stadium van
ontwikkeling de tegenstelling tussen de uiterlijke voorstellingen en de innerlijke betekenis te overbruggen: het is juist eigen aan de complexvoorstelling dat ze loskomt van de daarachter liggende
tonus. De innerlijke betekenis gaat volledig op in de uiterlijke Deckfigur en de energie ligt daar
gebonden. Het is de verkeerde verbinding tussen deze energie en de uiterlijke complexvoorstelling
die door de behandeling ongedaan moet worden gemaakt. De verlossingsdimensie is in deze periode dan ook op haar smalst. De Christusvoorstelling is nu een complex in het onbewuste zielenleven
van de zieke mens, houdt zijn energie gebonden en heeft dus allesbehalve de verlossende werking
die deze mens eraan hecht. De medische genezing vormt het alternatief voor het traditionele verlossingsgeloof en kadert in de voorstelling van een volledig geseculariseerd binnenwerelds heil.
Daarbij vindt een vreemde coïncidentie plaats: C.G.JUNG bestudeert de verdringing en de opheffing ervan in een periode waarin uitgerekend zijn eigen religieuze achtergrond en de daarin overgeleverde verlossingsdrang het sterkst verdrongen zijn.
(e) Hoewel in de psychiatrische methode het verwrongen spiegelbeeld verschijnt van de
'metafysische' zienswijze uit de Zofíngia-Vortrage [1896-1899] en in vergelijking daarmee de
Christusbenadering een regelrechte degradatie en zelfs degeneratie ondergaat, blijft de aanpak
structureel dezelfde: nog altijd wordt de theorie opgebouwd rond de tegenstelling tussen een uiterlijke voorstelling en een innerlijke verborgen drijfveer. Hoe puur klinisch-pathologisch C.G.JUNGs
benadering van het complex ook is, in wezen is de dialectische denkstructuur eender. Het enige
verschil is dat het oorzakelijk verband volledig wordt omgekeerd. Niet meer de spiritueel-metafysische werkelijkheid van Christus, maar het psychisch onbewuste substraat is de ware oorzaak van
de Christusvoorstelling. Had de causale opvatting in de vorige periode terzake van de metafysische
Christuswerkzaamheid hoegenaamd geen reductionistische inslag, dan kan dat niet meer gezegd
worden van de voorstelling met een uitsluitend psychische realiteit. Met die instelling toont
C.G.JUNG zich zeer toegankelijk voor religieuze en symbolische voorstellingen, maar zijn beperking
tot de psychische relevantie maakt de latere dialoog met de theologie natuurlijk erg moeilijk. Bovendien is de Christusvoorstelling in deze visie ontdaan van elke verwijzing naar een metafysische
realiteit en bestaat ze enkel nog als waanvoorstelling zonder enige band met de werkelijkheid. Hier
ligt de basis van de kritiek die C.G.JUNG zal blijven achtervolgen dat hij de transcendentie van God
ontkent en psychologiseert en niets anders biedt dan een verkapt agnosticisme of atheïsme.
(f) Omdat de krachtlijnstructuur van de vroegere Christusbenadering toch impliciet aanwezig is gebleven in de begripsstructuur van de complexopvatting, is in deze periode hoe dan ook
de basis gelegd voor een wetenschappelijke 'heropstanding' van C.G.JUNGs Christusbenadering.
Door in het complexbegrip de tweeledigheid aan te duiden van de spanning tussen de uiterlijke
complexvoorstelling en de innerlijke gevoelslading, menen wij in deze periode in de complexopvatting een verstaanssleutel voor de ontsluiting van C.G.JUNGs Christusbenadering terug te vinden.
Daarom is het belangrijk in het verdere verloop de evolutie van het complexbegrip te volgen en te
zien wat met name gebeurt met de structurele opdeling van het complex, als die term eventueel
verdrongen wordt door nieuwe begrippen. Hier ligt immers de basis van de latere theoretische
ontwikkelingen, als C.G.JUNG het complex straks met de inhoud van het persoonlijk onbewuste
verbindt en daarachter nog later het archetype in het collectief onbewuste ontdekt.
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Hoofdstuk 3. Christusbenadering in de klassiek-psychoanalytische jaren (1907-1912)
Van de tweede periode, besproken in het vorige hoofdstuk, onthouden wij hoe in de
natuurwetenschappelijk gerichte psychiatrische penode de mogelijke Christusvoorstellingen begre
pen moeten worden binnen het geheel van de complexleer Een studie van de klassiek-psychoana
lytische jaren moet nu duidelijk maken hoe С G JUNG Christus en het christelijk verlossingsgebeuren verwoordt in een psychoanalytische vertaling. Een bekomende vraag is wat hier nog van de
spiritualistische Chnstusbenadenng rest en of anderzijds reeds de kiemen aanwezig zijn van een
minder reductionistische interpretatie. Daarbij beperken wij ons tot één artikel dat exemplarisch is
voor de hoogtijdagen van de samenwerking met S.FREUD (1857-1939) en illustratief voor de
psychoanalytische droomanalyse. Daarna gaan WIJ uitgebreid in op het baanbrekende werk uit de
nadagen van deze periode

3.1.

Ein Beitrag zur Kenntnis des Zahlentraumes (1910/1911)

C.G.JUNG heeft van de psychoanalytische leer gebruikgemaakt om zijn eigen denkbeelden te onderstrepen en te verdiepen. Slechts gedurende een korte penode is hij daarbij echt een
getrouw freudiaans psychoanalyticus en gaat in zijn gevalstudies uit van de seksuele stoornissen in
de vroege kinderjaren *** Dit essay is daar een zeer goed voorbeeld van en bovendien biedt het
een interessant aanknopingspunt omdat hierin duidelijk wordt hoe hij in het huidige stadium van
ontwikkeling de symbolische gegevens uit het Nieuwe Testament interpreteert
In Ein Beitrag гиг Kenntnis des Zahlentraumes (1910/19111 is de gereserveerde opstel
ling ten opzichte van de psychoanalyse helemaal achterwege gebleven 2 M С G JUNG sluit im
mers aan bij de algemene opvatting dat de libido als seksuele component van het zielenleven in
hogere geestelijke functies gesublimeerd kan worden n 7 Kenmerkend voor de klassieke opvat
ting is dat achter de manifeste droominhoud, "die Fassade, hinter der er das Wesentliche sucht"
een latente betekenis ligt 2n Vaak is dat volgens C G JUNG een gevoelsgeladen complex rond
verdrongen wensen die in de droomfantasie in vervulling gaan terwijl daar in het dagelijkse leven
heftige weerstanden tegen bestaan. 'Hier berühren wir die wahre Natur des gefühlsbetonten Komplexes; es handelt sich immer um Wunsch und Widerstand "2" Door censuur wordt de ware inhoud voor de dromer onherkenbaar In Ein Beitrag zur Kenntnis des Zahlentraumes (1910/1911)
treffen WIJ een analyse aan van een patiënte met een getallendroom die С G JUNG aanduidt als
Lucas 137, waarbij de bijbelverwijzing openblijft voor de verschillende vindplaatsen. HIJ verbindt de
getallen eerst met het aantal kinderen, een verborgen kinderwens, de angst voor de menopauze en
de gedachte aan de dood van haar vader toen hij even oud was als ZIJ nu is Als hij er Lc 1.37 op
naslaat, vindt hij immers de boodschap aan Maria die eindigt met de belofte dat bij God niets on
mogelijk is De lezing voert hem verder tot Lc 13-7 met de vervloeking van de vijgenboom en die
levert C.G.JUNG meer materiaal voor analyse. Omdat die boom vanwege zijn onvruchtbaarheid

"

CG JUNG beeft in die penode kennisgemaakt met de psychoanalyse ш de werken S FREUD, Die Traumdeutung,
S FREUD, Zur Psychopathologie des Alltagslebens, S FREUD, Dra Abhandlungen zur Saualtheone S FREUD be
schouwt de seksualiteit als voornaamste pathogène macht en definieert de geslachtsdrift als libido Volgens zijn causaalgenetische methode verklaart hij psychische afwijkingen voornamelijk als ontwikkelingsstoornissen in de seksuele beleving
De anamnesis of bewustmaking van remmingen, regressies en afweerreacties brengt een kaïharsis teweeg Zie S FREUD,
Dm Abhandlungen гиг Sexualtheone, in S FREUD, Gesammelte Werke, Bd V, ρ 73-107

я

Een typisch voorbeeld van de meer voorzichtige benadering in die beginperiode is de bespreking van de polemiek tussen
G ASCHAFFENBURG (1866-1944) en S FREUD (1857-1939) rond de oorsprong van de hysterie, die S FREUD wil terug
voeren op traumatische herioneringssporen, te wijten aan infantiele seksuele ervaringen Zie С G JUNG, Die ffystenelehre
Freuds Eme Erwiderung auf die Aschaffenburgsche Knak, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 4, ρ 9, waarin hij
toegeeft dat de bespreking van seksuele complicaties soms nuttig kan zim, maar vaak ook meer schade aanricht dan goed
doet 'Meine vorläufige persönliche Oberzeugung gehl dahin, daß die rreudsche Psychoanalyse eine unter den möglichen
Therapien ist und daß die in einzelnen Fällen mehr leistete als die anderen. '

"

Z i e C O JUNO. Die Freudsche Hystenetheone, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 4, ρ 23 S FREUD, Drei Ab
handlungen zur Saualtheone, m S FREUD, Gesammelte Werke, Bd V, ρ IIB, geeft van de hbido volgende definitie
"Wir haben uns den Begnffder Libido festgelegt als einer quantitativ veränderlichen Kraft, welche Vorgänge und Umsetzmen auf dem Gebiete der Sexualerregung messen konnte Dieser Libido sondern wir von der Energie, die den seelischen
'messen allgemein unterlegen ist, mit Beziehung auf ihren besondem Ursprung, und verleihen ihn so auch einen qualitativen Charakter ' Zie voor de begripsomschrijving A SAMUELS а о , A Cnucal Dictionary of Jungían Analysis, ρ 53-54,
D SHARP, С G Jung Lexicon, ρ SO

?

™ C G JUNG, Die Traumanalyse, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 4, ρ 31
"

CG JUNG, Die Traumanalyse, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 4, ρ 33
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omgehakt wordt, zou hij wel eens een symbool kunnen zijn van de mannelijke delen TO0 In de uitleg moet dit overeenkomen met de seksueel-sadistische fantasieën van de vrouw omtrent de impotentie van haar man en met haar regressie op de vader С G JUNG vindt het vervolgens nodig even
Lc 7 13 na te kijken over de jongeling uit Naïn, de zoon van een weduwe, die door Jezus wordt
opgewekt Dat zou dan slaan op de onbewuste wensvervulling waardoor meteen ook een einde
komt aan de impotentie van haar man Dit alles laat zien hoe С G JUNG in deze droomverklaring
religieuze symbolen beschouwt als verwijzingen naar een latente, seksuele betekenis, als de eigen
lijke pathogène factor M 1 Deze in het geheel niet kntische bijbelexegese doet denken aan de allegorische schnftuitleg in de patristiche theologie van de Alexandnjnse School, bij CLEMENS VAN
ALEXANDRIE (ca 150-ca215) en ORÍGENES (ca 185-ca254), figuren die wij in het latere werk
van С G.JUNG nog regelmatig zullen terugzien Van deze vorm van exegese, die overigens ook
wordt toegepast bij de vroegchristelijke gnostici, vormt hij in feite het tegenbeeld 302
Conclusies Ein Beitrag zur Kenntnis des Zahlentraumes (1910/1911) is een heel spre
kend voorbeeld van een psychoanalytische lezing van de bijbelse beelden Daarin ligt
het accent op de seksuele enologie van hun spirituele inhoud Het illustreert treffend de
reductionistische ondertoon van de droomanalyse zoals die bij С G.JUNG in de periode
van samenwerking met S FREUD in alle verklaringen doorklinkt
3.2.

Wandlungen und Symbole der Libido I (1911)

Aan het eind van deze periode, meer bepaald tussen 1911 en 1912, probeert
С G JUNG de klassieke //¿/ototheorie te verruimen en vat hij het begrip niet meer op als pure seksuele energie, maar als algemene psychische energie *° 3 Dit gebeurt voor het eerst in Wandlungen
und Symbole der Libido (1911/1912), een boek waarvan hij in de heruitgave van 1952 zegt "So
wurde dieses Buch ein Markstein, gesetzt an der Stelle wo sich zwei Wege trennten.m30t Dit is
niet zonder gevolgen voor de manier waarop С G JUNG het christelijk verlossingsmysterie bena
dert Basis voor dit werk vormt het fantasiemateriaal van een jonge Amerikaanse, MISS F MILLER,
die lijdt aan schizofrenie 306 Haar waanvoorstellingen wijzen С G JUNG op de analogie tussen de
subjectieve mythen van geesteszieken en de klassieke mythologie HIJ is van mening dat uit een
onderlinge vergelijking belangrijke inzichten voor de psychologie af te leiden zijn 30t In het toe
passingsgebied van godsdienst en mythologie lopen bij С G JUNG in die periode de eigen klinischpsychiatrische, de eng psychoanalytische en de verruimde energetische benadering door elkaar
Om die omslag duidelijk in beeld te krijgen is het aangewezen beide delen apart te bespreken In dit
werk worden ook nieuwe wetenschappelijke bouwstenen aangevoerd voor de Christusbenadering
Dat gebeurt in de confrontatie van verschillende invalshoeken, te beginnen met die van de psycho
analyse en de dynamiek van het //ύ/otobegrip, waarvoor materiaal geput wordt uit onderzoek dat

"° Zie С G JUNG, Em Beitrag zur Kenntnis des Zahlentraumes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 4, ρ 67
я

Vgl M STEIN. Jung's Treatment of Christianity, ρ 35, die heel treffend het reductionistische karakter van deze uitleg
aangeeft "Like Freud, ne showed how fantasies, dreams and complexes were often disguised forms of sexual wish fulfill
ment and spin-off pieces of personal history In these early studies, the phrase 'nothing bur which he later discarded, was a
frequent figure of speech, and Jung was clearly committed to a method of reducnomsnc interpretation along Freudian li
nes "

ж

Zie F С BAUR, Die Gnosis, m К RUDOLPH (Hrsg ), Gnosis und Gnosazismus, ρ 5-7, die de allegorie beschouwt als de
ziel van de Alcxandrijnse godsdienstfilosofie evengoed als van de gnosis De klassieke psychoanalyse gaat in feite op een
gelijkaardige manier te wcik als de gnostici, zij het dan andersom, zoals uit bovenstaand artikel van С G JUNG duidelijk
blijkt

"

I a C O JUNG, Allgemeine Aspekte der Psychoanalyse, ui С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 4, ρ 270, dat uit dezelfde
periode stamt, heeft hij reeds meer oog voor de symbolische waarde van seksuele fantasieën, die zoals religieuze en filosofische driftkrachten positief te bekijken zijn en niet altijd door reductie op seksuele wensen terug te voeren

»

CG JUNG, Symbole der Wandlungen, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd S, ρ 13

*" MISS F MILLER (Pseudoniem), Quelques faits d imagination créatrice subconsciente, ingeleid door Μ Τ FLOURNOY, ρ
36-51, vertaald ш С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 5, ρ 565-593
"" Heel enthousiast deelt hij dit nog mee in С G JUNG, Brief vom 25 XII1909/31 XII1909 an S Freud, in С G JUNG, Brie
fe, Bd Ι, ρ 34 "Diu Letzte der Neurose und Psychose werden wir ohne Mythologie und Kulturgeschichte nicht lösen, das
ist mir ganz klar geworden ' Dit inzicht vormt ook de basis van С G JUNGs amplificatiemelhode waarmee de patiënt
naast persoonlijke associaties uit zijn dromen en fantasieën ook binding krijgt met de collectieve beelden uit sprookjes,
legenden en mythen Vgl A SAMUELS а о , A Cntical Dictionary of Jungían Analysis, ρ 16-17, D SHARP, С G Jung
Laacon, ρ 15
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reeds binnen de psychoanalytische school is gedaan naast S FREUD door o a F RIKLIN
(1878-1938). К ABRAHAM (1877-1925), О RANK (1884-1939), A E MAEDER (1882-1971) en
H SILBERER (1882-1923) en S SPIELREIN (1885-1941) Μ 7 Daarnaast is er de invloed van het
vergelijkend godsdiensthistorisch en mythologisch onderzoek dat gedaan is in het spoor van de
Duitse idealisten F W J VON SCHELLING (1775-1854) en G W F HEGEL (1770-1831) door de
theoloog en kerkhistoricus F С BAUR (1792-1860) en verder door de filoloog G F CREUZER
(1771-1858), de oudheidkundigen R REITZENSTEIN (1861-1931) en F CUMONT (1868-1947),
door de protestantse exegeet W BOUSSET (1865-1920), A DIETERICH (1866-1908), de theosoof
G R S M E A D (1863-1933), de godsdienstwetenschapper L FROBENIUS (1873-1938) en door de
Britse antropoloog en godsdiensthistoricus J G FRAZER (1854-1941) x' Het is van belang voor
al te letten op de wisselwerking tussen de mythologische, godsdiensthistorische en de psychoana
lytische studies In de parallellen tussen de mythische patronen en de subjectieve mythen van de
geesteszieke vindt С G JUNG het basismateriaal voor zijn dieptepsychologisch onderzoek. Die in
terpretatiemethode noemt hij de Amplification of aktive Imagination M S Hierdoor ontstaat een ty
pisch beeld van de rol die de Chnstussymboliek speelt in de psychologische bewustwording van
mens en mensheid De manier waarop christelijke motieven geïnterpreteerd worden, kan de relatie
tussen de Christusbenadering en de psychologische theorievorming in deze periode verduidelijken
Zo is het opnieuw mogeli|k de eventuele continuïteit en discontinuïteit met vroegere en latere
Christusbenaderingen te onderzoeken 31°

3.2.1.

Über die zwei Arten des Denkens I Vorgeschichte

Na een algemene inleiding, voornamelijk met de bedoeling de verdiensten van S FREUD
in de verf te zetten, doet С G JUNG zich in het eerste deel nog alle moeite om te vertrekken bij de
psychoanalytische axioma's zoals in het hoofdstuk Über die zwei Arten des Denkens Daann maakt
hi| onderscheid tussen het gerichte objectieve werkehjkheidsdenken en het ongerichte subjectieve
droomdenken, dat alleen maar psychologisch en met reëel waar is en waarin regressief infantiel
hermneringsmateriaal opduikt, volgens hem vergelijkbaar met het mythisch archaïsche denken uit
de Oudheid Een voorbeeld van dergelijk proces vindt hij bij de Franse schrijver A FRANCE
(1844-1924) in de geschiedenis van een zekere ABBÉ OEGGER, bij wie door sterke verdringing een
introversiepsychose optreedt In die psychose wordt hij in een 'Wiederbelebung einmal manifest
gewesene archaischer Geistesprodukte' overschaduwd door de Judasfiguur 3 n Zijn gemoedsleven is in de ban van het verraad van Judas en hij loopt rond met de vraag of hij uiteindelijk toch
vergiffenis heeft bekomen, gezien hij enkel een instrument in het verlossingswerk is geweest Deze
Judasfantasie is volgens С G JUNG een onbewuste Komplexbearbeitung Э12 Dit is één van de
zeldzame keren dat de term 'complex' nog valt omdat, zoals hij zelf aangeeft, in het verdere verloop het complexbegrip systematisch vervangen wordt door de term libido De verschuiving heeft
een duidelijke verklaring niettegenstaande zijn algemene structuur houdt het complex immers

*" Standaardwerk« die С G JUNG als achtergrond voor zijn studie zeker heeft geraadpleegd zijn К ABRAHAM, Traum und
Mythus Eine Studie zur Völkerpsychologie, О RANK, Der Mythus von der Geburt des Helden Versuch einer psychologi
schen Mythendeutung, F RIKLIN, WunscherfüUimg und Symbolik m Märchen A E MAEDER, Die Symbolik m den Legenden. Märchen Gebräuchen und Träumen, H SILBERER, Phantasie und Mythus, S SPIELREIN, Über den psychologischen
Inhalt eines Falles von Schizophrenie (Dementia praecox)
** Een chronologlich overzicht van de studies waar С G JUNG uitdrukkelijk naar verwijst F W J VON SCHELLING, Philo
sophie der Mythologie, F M MULLER, Einteilung m die vergleichende Religionswissenschaft, J GRIMM, Deutsche
Mythologie, A DIETERICH, Abraxas Studien zur Rcligionsgeschichtc des späteren Altertums, W BOUSSET, Der
Antichrist m der Überlieferung des Judentums des Neuen Testaments und der alten Kirche Em Beitrag zur Auslegung der
Apokalypse, L FROBENIUS, Das Zeitalter des Sonnengottes G R S MEAD, Echoes from the Gnosis, J G FRAZER, The
Golden Bough, F CUMONT, Die Mysterien des Mithra, Eme Mithraslaurgie, R REITZENSTEIN, Die heUimsnschen
Mystenenreligumen, W SCHULTZ, Dokumente der Gnosis
*™ Zie voor de begripsverklaring van 'actieve imaginatie' en 'amplificatie', A SAMUELS а о , A Critical Dictionary on Jungían Analysis, f 9-10, 16-17, D SHARP, CG JungLeacon, ρ 12-14,15
*1Θ Omwille van het contrast en de vergelijkingsmogejijkheden worden, waar de tekst sterk afwijkt, de gewijzigde passages uit
de herziene editie uit 1952, С G JUNG, Symbole der Wandlungen, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, m de voet
noten weergegeven Zo wordt ook dubbel werk vermeden wanneer die tekst behandeld wordt onder, II 7 5, ρ 199-201
" ' С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 51, met verwijzing naar
A FRANCE, Le jardin d Epicure De tekst is hier licht gewijzigd en het citaat is genomen uit de tekstvariant van 1912, ρ
32
' " С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, heeft dit weggelaten, enkel in
de teksteditie van 1912, л CG JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, ρ 35, vinden wij dit citaat terug
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voomameli|k verband met de persoonlijke ziektegeschiedenis In deze periode betekent dit dat
С G JUNG de complexlaag meer ziet als een verhullende deklaag over een onderlaag waarvan de
herkomst zelfs ouder is dan het recente bewustzijn en die een zinvolheid verraadt welke in het
313
complex verloren is gegaan
De aandachtverschuiving van de persoonlijk pathologische naar de algemeen mythologi
sche geschiedenis plaatst ook de Christusvoorstelling in een nieuw daglicht "So sind г В Leben
und Taten alter Religionsstifter die reinsten Verdichtungen typischer zeitgenössischer Mythen,
hinter denen die Indivrdualfigur gänzlich verschwindet.'"* Van deze voorstellingen wil
С G.JUNG de algemeen psychologische wetmatigheden achterhalen, waardoor in het Christusbeeld
niet de persoonlijke al dan niet medische geschiedenis, maar de algemeengeldige psychologie pri
meert In zijn kntiek op de Leben-Jesu-Forschung en de mislukte pogingen van de kritische theolo
gie om rond de historische figuur een Jezusbiografie op te stellen staat С G JUNG niet meer alleen
en heeft hij ondertussen medestanders gevonden in godsdienstwetenschappers als A DREWS
31Б
(1865-1935) en J M ROBERTSON (1899-), en in de theoloog A KALTHOFF (1850-1906)
3 Л Л.

Der SckSpfershymnus

In de eerste beschouwingen van dit hoofdstuk domineert bij de verklaring van de reli
gieuze voorstellingen in de dichterlijke schrijfsels van MISS F MILLER nog duideli|k de seksuele
etiologie de erotisch-incestueuze indruk en zijn verdringing liggen daarin aan de basis van bepaalde
firsatzvoorstellingen De religieuze beeldspraak wordt nog verklaard als een incestueuze fantasie
zoals in de voorstelling van de onnatuurlijke verwekking in de schoot van Maria (Joh 114) '1st der
'logos' nicht auch Fleisch geworden? Ist nicht das göttliche 'Pneuma', eben der 'Logos', m den
Schoß der Jungfrau eingegangen und hat als Menschensohn unter uns gewohnt? ... Warum behielten wir das Bild der unbefleckten Mutter bis auf den heutigen Tag? Weil es immer noch trostreich ist und ohne Worte und laute Predigt den Trostsuchenden sagt 'Ich bin auch Mutter geworden — durch die 'Idee, die spontan ihr Ob/ekt erzeugt'."3" Het 'lagere' verlangen, de natuurlijke
liefde tussen kind en ouders, wordt in de verering voor God gesublimeerd zoals de psychoanalytische stelregel luidt Dat С G JUNG tegen de "Vorwurf des Mystizismus" in, die men hem vanuit
freudiaanse hoek aanwrijft, ook reeds denkt aan de prospectieve droombetekenis, vermeldt hij nog
wat zijdelings in een voetnoot 3 " Dromen wijzen, in tegenstelling tot de klassieke psychoanalyse
die alle inhouden rückwärts terugvoert tot de hennneringssporen van een persoonlijke geschiedenis, tevens op een verborgen betekenis nach vorwärts Daarmee wijkt С G JUNG radicaal van de
rechte freudiaanse lijn af Anders is het voor zijn godsopvatting waarin hij de opgelegde psycho
analytische strekking nog steeds volgt De voorstelling van God is volgens die opvatting een 'proji
zierter Vorstellungskomplex' en is 'als Repräsentant einer gewissen Energie-ILibidol-Summe zu
betrachten, die darum projiziert ('metaphysisch') erscheint, weil sie vom Unbewußten aus wirkt,
indem sie dort verdrängt ist'.3,t De psychoanalytische stelling zegt dat het met zekerheid gaat
om een 'Art der Libidoumwandlung' in "eine Ersatzbildung für das Erotische"; de weg die daarbij
bewandeld wordt, is de volgende. "Seine Materialien nimmt er großenteils aus Infantilremimszen-

Zoals ook aangegeven m С G JUNG, Ein kurzer Überblick über áu Konalexlehre, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd
2, ρ 727
С G JUNG, Wandlungen end Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd S, ρ 52
In het ophefmakende boek van A DREWS, Die Chnstusmyihe, ρ XV, 229 230, wordt met de historische Jezus radicaal
afgerekend, 'daß го ziemlich alle Züge des historischen JesusbUdes, wenigstens alle wichtigen religiös bedeutsamen einen
rem mythischen Charakter tragen und keine Veranlassung besteht, hinter die 'Chnstusmyme durchaus eme historische
Gestalt zu suchen' Zoals С G JUNG reeds deed in de Zofingia Vorträge 11896-1899], verzet A DREWS zich tegen het
jezuaDisme van de historische theologie en zijn liberale aanhangers Zie ook de werken van J M ROBERTSON Christ and
Krishna, J M ROBERTSON, The evangebcal Myths, J M ROBERTSON, Christianity and Mythology A KALTHOFF, Die
Entstehung des Christentums Neue Beitrüge zum Chnstusprobtem
In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd S, ρ 72-73, is dit veranderd
Het citaat komt uit de tekstvariant van 1912 Het loopt helemaal m de lijn van S FREUD, Die Traumdeutung, in
S FREUD, Gesammelle Werke, Bd 1Ι/ΠΙ, ρ 35S 509 Ook S FREUD verklaart de symbolen causaal-reductionistisch als
tekens van verdrongen driftprocessen
С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Lündo, іл. С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 73 74, η 19
In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 5, ρ 81, is de term 'meta
physisch' en de zinsnede 'weil sie vom Unbewußten aus wirkt, indem sie dort verdrängt ist', weggelaten Het citaat ш de
tekst ω genomen uit de tekstvariant van 1912, ρ 60
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zen, die durch die introvertierte Libido wieder ins Leben zurückgerufen werden. " 3 " Het verschil
tussen de dwangneurotische en de geïnstitutionaliseerde religieuze projectie is volgens C.G.JUNG
dat de laatste veel efficiënter is dan de rechtstreekse verdringing van de affecten.920 Door de religieuze projectie in 'einer außenstehenden Persönlichkeit' blijft het conflict ('Sorge, Schmerz,
Angst") bewust, een proces dat hij herkent in de evangelische eisen in 1 Pe 5:7 en Fil 4:6, in de
schuldbekentenis van de christenen in 1 Joh 1:8, en hun onderlinge biecht in Jak 5:16. Maar het
grote verschil met de reële overdracht van het conflict zoals die in de psychoanalyse plaatsvindt, is
dat de christelijke godsdienst die overdracht laat plaatsvinden naar 'den für real gesetzten Heiland,
'in welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Übertretungen'.'
(Ef 1:7; Kol 1:14 en Jes 53:41 "Er ist der Löser und Rückkäufer unserer Schuld, ein Gott, der über
der Sünde steht, 'welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde gefunden"(1 Pe 2:22); "er hat unsere Sünden an seinem Leibe selber an das Holz hinaufgetragen'(1 Pe
2:241. "So wird auch Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um die Sünden vieler hinwegzunehmen"(Heb 9:28).32ì C.G.JUNG merkt hier dat Christus als een objectieve werkelijk·
heid opgevat wordt, op wie men alle lasten kan afwentelen, en verstaat dit als een illusorische realiteit waarnaar de libido is afgeleid. Want, zegt hij, in feite verbeeldt men zich die bovennatuurlijke
hulp en verlossing: 'Man darf aber nicht vergessen, daß dem Frommen die individualpsychologischen Wurzeln der für real gesetzten Gottheit verborgen sind, daß er also ohne sein Wissen die
Last doch allein trägt und doch allein ist mit seinem Konflikt. ""* In het proces van dit verlossingswonder heeft de vorming van de christelijke gemeenschap, de 'widerstandslose Realübertragung" op het corpus Christi, een onmisbare rol gespeeld.323 Vandaar de bijna lijfelijke ervaring
van samenhorigheid met Christus in Rom 12:4 en de eis tot broederliefde in Gal 5:13; 6:2; Heb
9:28; 10:24; 13:1 en in 1 Joh 2:10; 4:12. Tegenover de Sexualverhältnis, waarvan het christendom de mens wil verlossen, wordt een geestelijke overdracht tussen de mensen en Christus nagestreefd. 'Die Menschen dieses Zeitalters waren reif geworden zur Identifikation mit dem Fleisch
gewordenen Logos, zur Gründung einer neuen Gesellschaft, welche eine Idee einigte, in deren
Namen sie sich lieben und Brüder nennen konnten. Die unbestimmt alte Idee eines μΐσίτης, eines
Mittlers, in dessen Namen neue Wege der Liebe erschlossen wurden, wurde zu Tatsache und da
mit tat die menschliche Gesellschaft einen ungeheuren Schritt vorwärts. *324 Het is immers niet
voor niets dat het mithraïsme en het christendom de idee van het godsoffer gemeen hebben en
beide godsdiensten een ascetische moraal prediken.326 Zo verstaat C.G.JUNG ook de bekende
aansporing uit Mt 10:35-37 over de familiebanden die voor de liefde tot Christus moeten onderdoen. Zijn uitleg is dat het maar door de vereenzelviging met de broederschap in Christus is dat er
een psychologische en culturele vooruitgang is. In die zin is ook het sterk ascetische en wereldvijandige karakter van het christendom te verklaren: het heeft Verdrängungsschranken opgericht tegen de animale driften, '...während sich das Urchristentum der Schönheit dieser Welt als durchaus

'" In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 5, p. 82, is dit genuanceerd
tot: "Wir sehen daß bei Miss Miller der unbewußt entstandene religiöse Hymnus an die Stelle des erotischen Problems tritt. "
Het citaat uit de tekst is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, p. 61.
m

Het onderscheid tussen de persoonlijke waanidee en religie als illusie is tevens een freudiaanse opvatting. Zie S.FREUD,
Die Zukunft einer Illusion, in: S.FREUD, Gesammelte Werke, Bd. XIV, p. 353: 'An der Wahnidee heben wir als wesentlich
den Widerspruch gegen die Wirklichkeit hervor, die Illusion muß nicht notwendig falsch, dh. unrealisierbar oder im Widerspruch nút der Realität sein. "

™ In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: Gesammelle Werke, Bd. S . o . 86-87, is dit licht gewijzigd. Het
citaat uit de tekst komt uit de tekstvariant van 1912, p. 63. De enige verwijzing bij S.FREUD naar dergelijke overdracht
staat in S.FREUD, Brief vom 25.X1.1928 an Pfarrer Pfisicr, in: S.FREUD, Briefe 1909-1939, p. 135-136, waar hij in de
navolging van Christus of de vergeving der zonden geen heil ziet omdat hierin schaamteloos tot overdracht wordt opgeroepen. Zie hierover meer bij H.-L.BACH, Heilung und Heil. Heilung und Erlösung. Eine Untersuchung der theologischsoteriologischenImplikationen der Seelenheilkunde nach S.Freud und C.G.Jung, p. 122-125.
m

In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: CG JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 5, is deze reductionistische
uitleg geschrapt. Het citaat in de tekst is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, p. 64.

"* In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 5, is deze uitleg weggelaten.
Het ctaat in de tekst is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, p. 64.
** C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.GJUNG, Gesammelle Werke, Bd. S, p. 96-97.
m

In de vele parallellen tussen christendom en antieke hellenistische mysteriegodsdiensten volgt C.G.JUNG de strekking van
R.RETTZENSTEIN, Die hellinistischen Mysterienreligionen. Nach ihren Grundgedanken und Wirkungen. M.J.VERMASEREN, Mithras in der Römerzeil, in: M.J.VERMASEREN (Hrsg.), Die orientalischen Religionen im Romerreich, p. 96-116,
hier p. 96, spreekt nog met de apologeten van 'teuflischen Gleichnisse' tussen Mithrascultus en christendom die volgens
hem ongeveer gelijktijdig zijn ontstaan. Zie verder A.SCHUTZE, Mithras. Mysterien und Urchristentum; R.MERKELBACH, Mithras; een goede inleiding is C.A.WOUTERS, Mithras. Geschiedenis en wezen van een cultus.
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abhold erwies'.зт De Christusvoorstelling heeft volgens deze opvatting het dualisme tussen de
geest en de natuur in belangrijke mate bevorderd. 'Gegen was für furchtbare Mächte der Verführung sich der Christ mittels der absoluten Jenseitigkeit seiner Hoffnung zu wehren hatte... "" 7
In de verklaring van deze wereldvijandigheid stelt C.G.JUNG zich in tegenstelling tot de eerste
periode zeer antispiritualistisch op omdat hij de Christusvoorstelling verantwoordelijk acht voor de
vervreemding van de reële natuurlijke verhoudingen. C.G.JUNG erkent van de bewuste veroordeling van de zonde in de religie de grote opvoedkundige waarde, dit in tegenstelling tot de onbewuste omvorming van het erotische in het religieuze. Alleen stelt hij met betrekking tot de hedendaagse levensinstelling vast dat die omvorming bijna overbodig is, want: 'Die elementaren Regungen
der Libido sind uns unbekannt geworden, denn sie verlaufen im Unbewußten, daher auch der sie
bekämpfende Glaube leer und schal geworden ist'.328 Dat heeft volgens hem te maken met de
tegenreactie sinds de Renaissance, toen sprake was van een hernieuwde //o/do-overdracht op de
natuur, die hij met de theoloog A.KALTHOFF (1850-1906) beschouwt als een hernieuwde incarnatie van de Logos.32* Daarom vindt C.G.JUNG dat het christendom in deze cultuurfase zijn grote biologische functie vervuld heeft, "sie hat das menschliche Denken zur Selbständigkeit erzogen
und hat darum ihre Bedeutung in noch unbestimmtem Umfang eingebüßt', en wijst hij juist op de
grote verdiensten van de psychoanalyse die de moderne mens opnieuw met zijn diepste driften in
aanraking kan brengen.330 Volgens zijn opvatting moeten de illusorische beelden die het christendom voorgehouden heeft, vroeg of laat weer plaatsmaken voor de oorspronkelijke driftbeeiden. Als
de religie toch nog van betekenis wil zijn, is dat alleen mogelijk als de volgens hem heilloze vermenging van moraal en religie ongedaan wordt gemaakt, waarmee hij de ascetische inslag bedoelt
die mensen psychisch neurotiseert. De nieuwe richting die C.G.JUNG wil inslaan, vindt hij verwoord bij SENECA (3 v.Chr.-65 n.Chr.), die ons oproept God niet meer in de hemel te zoeken,
maar in onszelf, als de inwonende Heilige Geest: 'Gott ist dir nahe, er ist bei Dir, in Dir. Ja, mein
lieber Lucilius, ein heiliger Geist wohnt in uns, der alles Böse und Gute an uns beobachtet und
darüber wacht. " · "

3.2.3.

Das Lied von der Motte

In het begin van het hoofdstuk waarin een andere tekst van MISS F.MILLER, Das Lied
von der Motte, besproken wordt, zet C.G.JUNG in het verlengde van de reeds aangehaalde SENECA-passage, de krachtlijnen uiteen van zijn eigen alternatief. Volgens hem is niet het object waarop de libido gericht is van belang, of dat nu natuurlijk of geestelijk is, maar de libido zelf. 'Wenn
Gott, die Sonne oder das Feuer verehrt wird, so verehrt man seinen Trieb, die Libido. " м г Als het
christendom beweert dat God liefde is, wil dat voor C.G.JUNG zoveel zeggen als dat de libido van
het object God afgewend wordt, 'ist ihr Objekt zunächst ein subjektives, nämlich Gott, geworden', en gericht op het innerlijke dat hij hier nog gelijkstelt met het subjectieve.333 Hij beroept

™" In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. S, p. 99-100, is dit weggelaten en spreekt C.G.JUNG minder denigrerend van 'der WeUjluchtigkeit und Jenseitigkeit der frühen christlichen Jahrhunderte. Diese Zeit erstrebte die Innerlichkeit und die geistige Abstraktion'. Het citaat in de tekst is genomen uit de tekstvariant van 1912, p. 72.
m

In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 5, p. 109, ís dit licht gewijzigd. Het citaat is genomen uit de tekstvariant van 1912, p. 77-7S.

°* In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, is deze bewering niet
zonder reden weggelaten. Het citaat in de tekst is genomen uit de tekstvariant van 1912, p. 70.
m

Zie A.KALTHOFF, Die Entstehung des Christentums, p. IS4, geciteerd uit C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der
Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, p. 104, waar deze cultuurpsychologische wetmatigheid onderdeel van
een goddelijk verlossingsplan is en het moderne horizontalisme een incamatorischc betekenis krijgt, 'wie der Logos der
griechischen Philosophie, der dem alten Christustypus seine Weltensteäung anwies, seines Jenseitigkeüscharakters entkleidet, eine neue Fleischwerdung feiert. " Dit is een voorstelling van zaken die wij bij C.G.JUNG nog meer zullen ontmoeten.

"· In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, is dit weggelaten. Hel
citaat in de tekst is genomen uit de tekstvariant van 1912, p. 74.
"' Zie C.G.JUNG. Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, p. IOS, geciteerd uit
SENECA, Brief aan Lucilius, p. 41.
m

In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, is dit weggelaten omdat
C.G.JUNG daar de terminologie van de ШіДяЬеогіе weglaat. Het citaat is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, p. 82.

"* In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, p. 113-114, wordt deze
opvatting licht gewijzigd en het 'subjektives' door 'psychisches" vervangen. Het citaat in de tekst is genomen uit de tekst
variant van 1912, p. 82.
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zich hiervoor op een tegenstelling die hij in de vorige periode nog maakt tussen de waanvoorstelling en de onderliggende tonus, en nu duidelijk toepast op de religieuze voorstellingswereld
'Psychologisch ist aber Gott der Name eines Vorstellungskomplexes, der sich um ein sehr starkes
Gefühl ILibidosummel gruppiert; das Gefühl aber ist das Charakteristische und Wirksame am Komplex. '31* Deze psychologische verschuiving verbindt hij in dit werk met de spirituele wedergeboorte-idee, die in het christendom, maar vooral in de voorchristelijke mysteriën wordt beleefd
"Den Gott m sich tragen heißt soviel, wie selber Gott sein. Im Christentum, wo zwar die grobsinnlichen Vorstellungen und Symbole möglichst sorgfältig ausgemerzt sind ( ) , finden sich deutliche
Spuren dieser Psychologie. Noch deutlicher allerdings ist die Gottwerdung in den nebenchristhchen
Mysterien, wo der Myste durch die Einweihung selber zu göttlicher Verehrung emporgehoben
wird.. "33S Van de kroning van de inwijdingskandidaat vindt С G JUNG trouwens een variant in
de doornenkroning van Christus en zijn religieuze extase herkent hij in de middeleeuwse heilige die
zich door stigmatisatie met Chnstus gelijkstelt Maar С G JUNG legt deze 'godwording' uit als een
toename van individuele betekenis en macht zoals blijkt uit zijn exegese van Mt 17 20 over het
geloof als een mosterdzaadje De psychoanalyticus in hem komt helemaal naar boven wanneer hij
deze godwording interpreteert als een gevolg van de introversie van de libido, die de herinneringen
aan de vader- en moederbeelden opwekt 'In der Religion ist die regressive Wiederbelebung von
Vater- und Muttenmago zum System organisiert Die Wohltaten der Religion sind die Wohltaten der
Elternhände, ihr Schutz und ihr Frieden sind die Wirkungen der Elternobhut auf das Kind, und ihre
mystischen Gefühle die unbewußten Erinnerungen an die zärtlichen Regungen der ersten Kindheit... '"* HIJ ondersteunt deze opvatting opnieuw met de aanhaling van toepasselijke bijbelcitaten, ditmaal uit de afscheidsrede van het Johannesevangelie Joh 14 9 11, 16 28, 20 17, over de
eenheid tussen de Zoon en de Vader, die uitgelegd worden als een regressieve herbeleving van de
eenheid met de ouders
In de verkenning van de connotaties van de verschillende //o/oOsymbolen, zoals dat van
het licht, de zon, het goud, het vuur en de slang, voert С G JUNG tal van religieuze teksten ter
illustratie aan bij mystica's zoals MECHTHILD VON MAGDEBURG (1212-1277) en HILDEGARD
VON BINGEN (1100-1178), bi) SYMEON DE NIEUWE THEOLOOG (970-1040), inde Mithrasliturgie
en de oude Egyptische zonnehymnen, in de Metamorfosen van LUCIUS APULEIUS (ca 125ca 180), in de Apocalyptische visioenen en bij F NIETZSCHE (1844-1900) Als psychoanalyticus
onderstreept hij vooral de fallische geladenheid van de gebruikte beelden, wijst op de dubbelbete
kenis van God en de duivel en op de voor de hand liggende aanduiding van Christus als zonneheld
"Nach all dem ist es leicht verständlich, daß die alte christliche Kirche einerseits in einem besonderen Verhältnis zu Christus als So/ novus stand und andererseits eine gewisse Mühe hatte, sich
des irdischen Symbols des Christus zu erwehren "337 Dit wordt gestaafd met uitspraken van PHILO VAN ALEXANDRIE (ca 25 ν Chr -50 η Chr ), voor wie de zon de goddelijke Logos verbeeldt, uit
een Ambrosiaanse hymne waarin Christus wordt aanroepen als O sol salutis ( = o zon des heils),
van een tijdgenoot van MARCUS AURELIUS (121-180), MELITON, die Christus de Ηλιος ανατολής
(= rijzende zon) noemt, en verder van PSEUDO-CYPRIANUS, JOHANNES CHRYSOSTOMOS
(ca 344-407) en AUGUSTINUS (354-430) " ' Aanwijzingen daarvoor zijn ook te vinden in de

" I I I C O JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, in С G JUNG, GesamneUe Werke, Bd 5, ρ 114, is de tekst licht
gewijzigd Het ctual ш de tekst is genomen uit de tekstvariant van 1912, ρ 82
m

In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd ί, ρ 116, is dit veranderd
Het citaat komt uit de tekstvariant van 1912, ρ 83

' " І л С О JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 119, is de tekst op
nieuw licht gewijzigd Het citaat in de tekst komt uit de tekstvariant van 1912, ρ 85
"

I n C D JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 138, is dit veranderd
Het citaat in de tekst komt uit de tekstvariant van 1912, ρ 98 In de nieuwe tekst is sprake van 'des heidnischen Symbols
des Chnstus"

m

Zie С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 138-140, met verwij
zing naar PHILO VAN ALEXANDRIE, De Sommis, Bd Ι, ρ 85 Het citaat van MELITON is aangehaald uit F CUMONT, Textes et Monuments, Bd Ι, ρ 355 Bij PSEUDO-CYPRIANUS aangehaald bij F CUMONT, Teiles et Monu
ments, ρ 8, staat te lezen "iir illos die quo foetus est sol tn ipso die nasceretur Chnstus" ( « op de dag waarop de zon is
opgestegen, op die dag is Chnstus geboren) J CHRYSOSTOMOS, De sotsnnis et aequinocms, geciteerd uit F CUMONT,
Textes et Monuments, ρ 355, zegt "Dominus lucís ас noctis contutor et à\scrctor qui a propheta Sol tustiaae cognommasus
est' ( » De Heer van het licht en de nacht, de Schepper en Heerser, die door de profeet 'Zon der gerechtigheid' genoemd
is) Volgens EUSEBIUS VAN ALEXANDRIE, aangehaald bij ORÍGENES, pen asironomoon, geciteerd uit F CUMONT,
Textes et Monuments, ρ 356, vereren ook de christenen tot in de 5de eeuw de opgaande zon A AUGUSTINUS, In ìoanms
evangehum, XXXIV 2, in A AUGUSTINUS, Opera omnia, Τ HI/2, col 2037, zegt 'Non est Dommus Sol/actus sed per
quem Sol /actus est' ( = Chnstus is níet de Heer van de zon geworden, maar HIJ is het door wie de zon geschapen is)
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christelijke kunst, onder andere in de catacombenbeelden: voorstellingen van een stralenschijn rond
het hoofd van Christus, vuur- en lichtsymbolen bij de heiligen, de twaalf apostelen als dierenriemtekens om de zon en de vergelijking van zonnestralen met het zwaard, de Simsonlegende (Re 16),
en het verhaal uit de Baruchapokalyps over de phoenix. Vanuit de wetenschap van de Libidowandlung ligt het voor de hand dat C.G.JUNG vooral het dynamische karakter van de zonneheld onderstreept, 'eine Sonnenverehrung unter dem Bilde des sterbenden und wiedererstehenden Gottes
(Osiris, Tammuz, Attis-Adonis, Christus, Mithras und sein Tier, Phönix usw.)", waarin hij ook de
tweevoudige kracht van de libido, de op- en neergang van het leven, herkent.ээв Daarbij is hij ge
neigd de mythologische projecties rond de geboorte en dood van de held, zoals in het geval van
Christus {'Stern von Bethlehem, Erdbeben, Zerreißen des Tempelvorhanges usw. beim Tode Christi"), terug te voeren tot het psychologische niveau en tot het levenslot van de mens zelf, 'des
Sonnenhelden, der wieder zur Sonnenhöhe ansteigt und wiederum heruntersteigt zur Kälte des
Winters, der das Licht der Hoffnung ist von Geschlecht zu Geschlecht, das Bild der Libido. "^"
Conclusies: (a) Als C.G.JUNG in het eerste deel van Wandlungen und Symbole der
Libido (1911) de eigen complexopvatting in het verlengde van de in die tijd gangbare
psychoanalytische opvatting plaatst, betekent dit voor de Christusvoorstelling dat zij
verklaard wordt als een sublimatieproduct dat uit de verdringing van de seksuele driften
voortkomt en tegelijk als een illusorische projectie waarin de regressie naar vroegere
seksuele verhoudingen wordt tegengegaan, (b) Daarnaast stelt de //¿w'dbtheorie
C.G.JUNG in staat om in de christelijke verlossingssymboliek de mythologische uitbeelding van een algemeen psychologisch veranderingsproces te zien. Om verschillende
symbolen — ook uit andere godsdiensten en mythologieën — onder één noemer samen
te brengen hanteert hij de psychoanalytische verstaanssleutel, ook in zijn beschrijving
van de psychologische processen in individu en cultuur.

33.

Wandlungen und Symbole der Libido II (1912)

Hoewel C.G.JUNG in dit tweede deel de bespreking gewoon voortzet, leidt de breuk
met de freudiaanse verklaringshypothese tot de volledige herdefiniëring van het sleutelbegrip van
de libido.3*'' Wat daarvan de implicaties zijn voor de verklaring van de Christusvoorstelling is
voorwerp van nader onderzoek.

33.1.

Über den Begriff der Libido I Die Wandlung der Libido

In dit tweede deel verdedigt C.G.JUNG, opnieuw aan de hand van illustratiemateriaal uit
onder andere de Indische mythologie, eerst de fallische /лЬ/oOvoorstelling zoals in de Drei Abhand
lungen zur Sexualtheorie (1905) van S.FREUD omschreven, maar geeft ook reeds aan dat het
slechts om een descriptieve definitie gaat. Afwijkend daarvan beroept hij zich op zijn eigen bevin
dingen uit Ober die Psychologie der Dementia Praecox (1905) om de 'Ubiquität der Sexualität" in
vraag te stellen. Hij probeert, in de lijn van A.SCHOPENHAUERs (1788-1860) Lebenswille en PLATO'S (427 v.Chr.-347 v.Chr.) eros, dezelfde voorstelling te verruimen van een genetische verklaring tot een meer geestelijke opvatting. Eerst spreekt hij voorzichtig van een 'undifferenzierte sexuelle Urlibido', maar onmiddellijk daarop stelt hij reeds een regressiemogelijkheid in een voorseksueel voedingsstadium in het vooruitzicht.342 Hij vormt zich zo een begrip van een algemene le-

m

C.G.JUNG, Wandungen und Symbole der Libido, in: CG JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 5, p. 142.

M

In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 5, p. 1S4, is de tekst aangepast waar staal, *... eine Vorahnung des 'Vielgeliebten', der zur Mittagshöhe ansteigt und wiederum zu Nacht und Kälte
hinuntersteigt, ein JrBhsterbender Gott, an den sich seit alters Emeuerungs- und Jenseitserwartungen knüpften '. Het cheat
in de tekst is genomen uit de tekstvariant van 1912. р. ПО.

"' C.G.JUNG is zich van die koerswijziging zelf bewust geweest, zoals blijkt in A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Traume,
Gedanken von C.G.Jung, p. 171, 'Als ich bei meiner Arbeit an 'Wandlungen und Symbole der Ùbido'gegen den Schluß an
das Kapitel über das 'Opfer' kam, wußte ich zum voraus, daß es mich die Freundschaft mit Freud kosten würde. '
ж

In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, ie dit weggelaten. De
termen zijn afkomstig uit de tekstvariant van 1912, p. 125-135. Later, bv. in C.G.JUNG, Über die Energetik der Seele, in:
C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 8, p. 40, waar hij naar bewuste passage in Wandlungen und Symbole der Libido verwijst, breidt hij de reeks verwijzingen uit naar H.BERGSONs (1859-1941) élan vital, de όομή van ARISTOTELES (384322 v.Chr.) en de 'liefde en haat der elementen' bij EMPEDOKLES (ca.483-423 v.Chr.).
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vensenergie en kan op die manier "den formalen Begriff 'Komplex' durch den Begriff der Libidomenge l=Affektgröße des Komplexes) ersetzen, was eine vom Standpunkt der Libidotheorie aus
berechtigte Maßnahme ist" **3 Als om de pil voor de rabiate psychoanalysten te vergulden
bouwt hij na de axiomatische beschouwingen een uitgebreid illustratief hoofdstuk in rond de seksuele symboliek van het vuurmaken Doch aan het einde wijst hij terug op de logosbetekenis van
het vuur en brengt hij de middelaargod Agni in verband met Christus — diens verlossend bloed is
een φαρμακον αθονασισς ( = geneesmiddel) en ook de soma is een onsterfelijkheidsdrank — en be
steedt de nodige aandacht aan Da 3 21-24 en de legende van de drie mannen in de oven 'Der
vierte im Feuerofen erscheint als der Gottessohn Chnstus, im Feuer sichtbar Gott geworden '***
Verder verwijst С G JUNG ook naar Js 10 17, waar de heilige van Israël een vlam wordt genoemd
In zijn hymne aanbidt EPHRAEM DE SYRIËR (306-373) Christus als vuur, terwijl een apocrief Jezuswoord zegt 'Wer mir nahe ist, ist nahe dem Feuer. " МБ
3.3.2.

Die Entstehung des Heros

De hoofdstukken die hierop volgen brengen ons terug bij het motief van de held als
personificatie van de libido, in de teksten van MISS F MILLER 'Chiwantopel' genoemd De over
gang naar het zonnesymbool en de transpositie daarvan op de mens en zijn levensloop is voor
С G JUNG niet erg groot en straks ook bepalend voor zijn Christusbenadering "' Want, con
3il
cludeert hij " So ist auch Christus heute noch unser Heros und Seelenbrautigam '
Beide voor
stellingen, de algemene van de held en de specifieke van Christus, hebben gemeen dat ze berusten
op een 'inzestuöse Handlung', die men eerst nog verplaatste naar de hemel 'Der mystische Stoff
dazu ist die unveränderliche Vorlage des Sonnenlaufes die Sonne geht zeitweise unter, stirbt aber
nicht Sie verbirgt sich im 'Schöße' des Meeres oder in einer unterirdischen Höhle und wird am
Morgen wieder 'heil' geboren', daarom wordt van de helden beweerd, "daß die sterbenden und
wiedererstehenden Götter die Liebhaber der eigenen Mutter sind, respektive sich durch die eigene
Mutter hindurch erzeugt haben. Christus als der fleischgewordene Gott hat sich durch Maria selbst
erzeugt; Mithras hat das gleiche getan Diese Götter sind unverkennbare Sonnengötter, daher die
Sonne dasselbe auch tut, um sich wieder zu erneuern ' M e Dezelfde held wordt in alle mogelijke
gedaanten vereerd en С G JUNG spoort daarvan met behulp van zijn psycho-energetische verkla
ring zowel de structurele als inhoudelijke overeenkomsten op In vele naamvarianten voert hij dit
heldenmotief op, met Osins-Horus, Tammuz, Attis-Adoms, Heracles, Mithras, Dionysus, Prome
theus, Gayomard, Baldur, Marduk en Odin als de meest klassieke Maar ook in Mexicaans, Assy
risch, Femasen en Druidisch bronnenmateriaal vindt hij aanwijzingen Het keert ook terug in talrijke
sagen en legenden Gilgamesj op zoek naar het onsterfehjkheidskruid, Ahasvérus de wandelende
zonneheld, Elia die in de zonnewagen ten hemel stijgt, de leeuwendodende Simson met de zonnekracht in de haren, de Dioscuren die als tweehngpaar de onder- en opgaande zon verbeelden, Jona
in de buik van de vis, Noach in de ark, de Babylonische Oannes, de Chidrlegende uit de Islam, de
legende van de graalkomng, de Siegfnedsage uit de Edda, de St -Sylvesterlegende, de Faustlegende en H W LONGFELLOWs (1807-1882) The song of Hiawatha, om maar een greep te doen De
verstaanssleutel om deze parallellen te duiden is uiteraard nog altijd de psychoanalytische

ж

In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der libido, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 5, ρ 181, komt dit voor ш
een licht gewijzigde vorm omdat ι ρ ν Ubidomenge van Energiewert gesproken wordt Het citaat in de tekst is genomen uit
de tekstvariant van 1912, ρ 134

ш

In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in С G JUNG, Gesammelte Werke Bd 5, ρ 211, is niet zonder
reden de volgende zwaar reductionistische uitleg weggelaten 'Die mystische Dreiheit und Einheit sind unzweifelhaft sexualsymboUsnsch ' Het citaat in de tekst is genomen uit de tekstvariant van 1912, ρ 160,

w

C G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd S, ρ 211 Het citaat komt uit
EPHRAEM SYRUS, Hymm et sermones, geciteerd volgens E HENNECKE (Hrsg ), Neutestamentliehe Apokryphen, ρ 35
Het gaat hier om een vers uit het Thomasevangelie Vgl J SLAVENBURG W G GAUDEMANS (red ), Nag НаттаЛGeschriften, dl I, Evangelie van Thomas, logion 82, ρ 152

M

Deze mythologische heldenthematiek is later grondig uitgewerkt bij J CAMPBELL, 77» Hero with a thousand Faces, ρ
260, die in de lijn van С G JUNG een geschiedenis van de individuele en menselijke bewustwording schrijft en waarin hij
de Christusfiguur regelmatig als voorbeeld aanhaalt 'Perhaps the most eloquent possible symbol of this mystery as that of
the god crucified, the god offered 'himself to himself "

"

І л С О JUNG, Wandlungen und Symbole der Lxbido, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, u dit weggelaten Het
citaat m de tekst is genomen uit de tekstvariant van 1912, ρ 178

*· In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, il dit weggelaten Het
citaat ш de tekst is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, ρ 185
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De op- en neergaande beweging van de libido wordt volgens C.G.JUNG ook ¡η de chris
telijke traditie verbeeld. In de evangelieteksten zijn er onder meer verwijzingen naar de transfigu
ratie op de berg (Mc 9:2-13; Mt 17:1-13; Le 9:28-36), de verhouding tussen Petrus en Christus
(Mt 26:34; Mc 14:30; Lc 22:34; Joh 21:15), tussen Johannes en Christus (Mt 3:11; Mc 1:7; Lc
3:16), Christus als aftredende en Barrabas als aantredende jaargod (Mt 27:26; Mc 15:15; Lc
23:25) en de kruisigingsscène met Jezus tussen de goede en slechte moordenaar (Mt 27:38; Mc
15:27). De psychologische uitleg die hij in dit hoofdstuk aan de zonne- c.q. heldenmythe geeft,
balanceert tussen het seksueel-reductionistische standpunt van de psychoanalyse en het godsdienstige dat van een spirituele wedergeboorte gewaagt. In de opgang van de zon wordt het loskomen van de individuele bewustzijnsinhoud uit het onbewuste algemeen herkend: in het cultuurstandpunt is de mens aan een Individualtendenz onderworpen, waarmee hij zich van de massa
onderscheidt. Christus c.q. de zonneheld staat op die manier als individu model voor dit loskomen
van de moeder. In het uiterste verlengde daarvan is de heldencultus volgens C.G.JUNG ook overgegaan in de moderne individualistische personencultus zoals die tot uiting komt in de beeldvorming van de rationalistische theologie rond de persoonlijke Jezus. Maar zoals de zon van haar
zenitpunt terugdaalt, wijkt de libido van zijn object terug en zoekt de eigen diepten op. Deze regressie is een terugkeer uit de toegespitste individualiteit, uit de realiteit waarin deze thans leeft,
tot de restproducten van het menselijk verleden, "sie kehren so zur Mutter der Menschen, nämlich
zum Geiste der Rasse zurück'.3** Hoewel de term van het kollektiv Unbewußte nog niet in gebruik is, krijgt het onbewuste reeds collectiviserende kenmerken met 'die offenkundige Gleichförmigkeit des Unbewußten als psychische Grundlage'."0 Het is overigens opvallend dat
C.G.JUNG in dit werk door de band genomen een veralgemenend en collectiviserend standpunt
inneemt en de individualiteit niet erg hoog aanslaat: 'Die Individualität gehort zu jenen bedingten
Tatsächlichkeiten, die wegen ihrer praktischen Bedeutsamkeit theoretisch überschätzt werden. (...)
Der Mensch als Individuum ist eine verdächtige Erscheinung, deren Existenzberechtigung von einem natürlichen biologischen Standpunkt aus sehr bestritten werden könnte. "3S1

333.

Symbole der Mutter und der Wiedergeburt

In dit hoofdstuk sluit C.G.JUNG zich voor de beschrijving van de zonnemythe aan bij de
manier waarop zij door L.FROBENIUS (1873-1938) in kaart is gebracht.362 Hij begrijpt ze psychologisch als een wedergeboorte, niet door middel van de natuurlijke, maar van de symbolische moeder, die het nieuwe leven schenkt. De tweevoudigheid van het moederschap tekent volgens
C.G.JUNG ook de relatie tussen Jezus en Maria, die als aardse moeder wordt afgewezen, maar
daardoor ook symbool is van het geestelijk moederschap en van de kerk als hemelse bruid (Joh
2:4; 19:26-27). De onbevlekte ontvangenis vindt hij toegepast op de kerk in een aanroeping uit de
Apocriefe handelingen van Thomas (ca.225 na Chr.).363 De verhouding tussen het natuurlijke en
het symbolische herkent C.G.JUNG ook in de metaforische tegenstelling tussen Babyion en het hemelse Jeruzalem, die voor hem aanleiding is tot een 'symbolistische Deutung des Christusmysteriums'.36* Verwijzingsmateriaal vindt hij daarvoor in Ape 17:1-6; 18:2-3; 19:7-8; 21:9-11.23-27
en Gal 4:26-30; 5:1. De psychologische verklaring van deze wedergeboorte ziet er zo uit: 'Die
Christen sind die Kinder der oberen Stadt, eines Symbols der Mutter, nicht Söhne der irdischen
Stadt-Mutter, die man hinauswerfen soll, denn der fleischlich Gezeugte ist im Gegensatz zu dem
geistig Gezeugten, welcher nicht aus der fleischlichen Mutter, sondern aus einem Symbol der

"" In C.O.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 5, p. 224, is dit veranderd.
Het citaat in de tekst is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, p. 172.
ш

C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 5, p. 222.

U1

In C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, p. 222, is de tekst licht
gewijzigd. Het citaat komt uit de tekstvariant van 1912, p. 171.

** Zie L.FROBENIUS, Das Zeitalter des Gottes, p. 30, overgenomen door C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido,
in: CG.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 5, p. 264-266.
ш

Zie C.G.JUNG. Wandtungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 5, p. 274-275, met verwij
zing naar Aben des Thomas, in: F.C.CONYBARE, ¡Xe jungfrauliehe Kirche und die jungfräuliche Mutter, p. 77. Zie ook
A.FJ.KLUN (red.). Apocriefe* van het Nieuwe Testament, dl. П. p. 82; 97.

ш

In CG JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, p. 274, verandert de tekst
tot: 'Sie ist eine kostbare Fundgrabe Jur die dem Urchristentum wesentliche Symbolbildung'. Het citaat in de tekst is geno
men uit de tekstvariant van 1912, p. 209.
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Mutter geboren ist *ЭБ6 De betekenis van de wedergeboorte uit het moedersymbool klinkt vol
gens С G JUNG ook door in de doopsymboliek "Christus hat seine Neugeburt im Jordan erfahren,
zudem ist er geboren aus der Πηγή, dem 'sempiterni fons amons' ( = bron van eeuwigdurende lief
de), der Gottesmutter, welche die heidnisch-christliche Legende гиг Quellennymphe gemacht
hat'.n> De psychologische interpretatie van de wedergeboorte is hier weergegeven aan de hand
van het nieuwtestamentische Nicodemusgesprek (Joh 3 3-8) Hieruit blijkt duidelijk dat CG JUNG
de causale en deterministische denkwetten van de psychoanalyse met meer volgt Niet het per
soonlijke herinneringsbeeld, maar het bovenpersoonlijke oerbeeld wordt de bepalende factor Het
zou in deze metafoor gaan om het weghalen van de driften uit de incestueuze binding en de subli
mering door het symbool van de doop en de verwekking door de H Geest 'Deshalb belehrt Jesus
den Nikodemus: Du sollst an deinen inzestuösen Wunsch der Wiedergeburt denken, jedoch sollst
du denken, du werdest aus dem Wasser durch den Windhauch gezeugt, wiedergeboren und so des
ewigen Lebens teilhaft werden So kann die Libido (...) durch das Symbol der Taufe (Geburt aus
dem Wassert und der Zeugung durch das Symbol der Ausgießung des Heiligen Geistes, hinüber in
die Sublimierung geleitet werden. So wird der Mensch wieder Kind und hineingeboren in einen
Geschwisterkreis, aber seine Mutter ist die Gemeinschañ der Heiligen, die Kirche und sein Geschwisterkreis die Menschheit '№1 Zowel uit de keuze van de tekst als uit haar verklaring
kunnen wij opmaken dat С G JUNG de klassiek-psychoanalytische interpretatie volledig omdraait
In de regressiebeweging, waarin de libido voor de realiteit terugwijkt en verzinkt in het onbewuste,
in de wederbarende moeder, is het mogelijk dat deze geintroverteerde energie niet blijft hangen aan
het concrete moederbeeld, maar achter de concrete mcestwens, achter het seksuele dwanggedrag,
andere mogelijkheden opzoekt, die buiten de doelstellingen van de psychoanalyse vallen №' De
jungiaanse interpretatie neemt aan dat achter de instinctieve vorm van de concrete mcestwens het
psychische verlangen ligt om 'opnieuw geboren te worden' (Joh 3 4), een bijbelse omschrijving
waaronder een narcistische introversietoestand wordt verstaan "Ich will aber hier hervorheben ..
daß die unterste Grundlage des 'inzestuösen' Begehrens nicht auf die Kohabitation, sondern auf
den eigenartigen Gedanken hinausläuft, wieder Kind zu werden, in den Elternschutz zurückzukehren, in die Mutter hinein zu gelangen, um wiederum von der Mutter geboren zu werden mX'
Langs die weg wordt de regressie omgebogen tot een nieuwe progressie Dat gebeurt in een psychische zelfvermeuwing, die mogelijk is als de driftmatige en regressieve incestdrang zelf is overwonnen Niet de incest is immers het eigenlijke doel van verlangen maar de zelfverwerkelijking Het
is een proces dat in de traditionele godsdienstbeoefening onbewust gebeurt, maar dat zich in de
psychoanalyse bewust voltrekt, 'so daß wir des Stadiums der religiösen Symbolik zu diesem
Zweck nicht mehr bedürfen Es wäre denkbar, daß man nicht mehr 'um Christi willen' dem Nebenmenschen etwas Gutes erweist... '3eo De Christusvoorstelling is in die optiek als bemiddelende instantie overbodig Op die manier wordt tevens de 'energische Infantilregression im Chnsten-

"' С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 5, ρ 270
*

CG JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in С G JUNG, Gesammelte Werte, Bd 5, ρ 276

*" In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd S, ρ 289-290. wordt deze
passage grondig aangepast, waarbij de nadruk ligt op de tegenstelling tussen de empirische en de symbolische waarheid en
het feit dat alleen de laatste bevrijdend kan werken 'Jesu Worte haben darum so große Suggcsnvkraß, weil sie symbolische
Wahrheiten, die in der psychischen Struktur des Menschen begründet sind, aussprechen ' Het citaat ш de tekst is genomen
uit de tekstvariant van 1912, ρ 219
Μ

Het verschil tussen de freudiaanse en jungiaanse verklaring van religie ligt daarin dat volgens S FREUD het oedipuscomplex
de bron is van religie omdat de mens zich hierdoor van de ouderbinding kan losmaken Volgens С G JUNG gaat het enkel
om een transformatie van de aan de ouderbeelden gebonden libido in een geestelijke vorm Vgl L FREY-ROHN, Vai
Freud bu Jung, ρ 238-239, Η -L.BACH, Heilung und Heil. Heilung und Erlösung, ρ 158-159

"* In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd S, ρ 286, is dit slechts licht
gewijzigd Daar wordt bovendien, op ρ 99, beklemtoond dat het erom gaat kind te worden en niet om het te blijven 'Ein
Theologe, der rmr annchnsthche Gesinnung vorwarf, has gänzlich übersehen daß Christus niemals sagte 'So ihr rächt
bleibet wie die Kinder', sondern vielmehr betonte 'So ihr nicht werdet wie die Kinder Man kann doch unmöglich das ganze
Drama der Wiedergeburt m novam tnfanaam übersehen19 Het citaat m de tekst is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, ρ
216 Het belang van deze passage voor С G JUNGS weg naar Christus wordt onderstreept bij G WEHR, Jung und das
Christentum, ρ 55, omdat С G JUNG ш zijn interpretatie 'ein Kernstück des Evangeliums und der christlichen Werkundi
gung überhaupt flr seine therapeutische Arbeit fruchtbar gemacht hat '
** In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 5, is deze aerie reductionisti
sche uitleg weggevallen Het citaat in de tekst is genomen uu de tekstvariant van 1912, ρ 225
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tum" overwonnen 36 ' Dat kan niet door een religieuze overgave, 'um Christi willen ', want dat is
de oude onbewuste weg, maar door het inzicht dat eigen is aan een volwassen levensmgesteldheid э в г Paradoxaal is echter dat die weg van een volledige overwinning op de infantiele persoon
lijkheid volgens С G JUNG juist in het Christusmysterie is uitgestippeld Zo vindt op bewuste wijze
plaats wat religies als het christendom onbewust voorhouden niet het geloof in de religieuze sym
bolen, een infantiele instelling, waardoor de libido op een illusonsche werkelijkheid wordt afgeleid,
maar een zelfstandig begrip en de praktische toepassing van de symboliek Dat is het kenmerk van
de psychoanalytische weg van het inzicht een alternatieve verlossingsweg tussen geloof en onge
loof 'Ich denke, der Glaube sollte durch das Verstehen ersetzt werden, so behalten wir die Schönheit des Symbols und sind doch frei von den niederdrückenden Folgen der Unterwerfung im Glauben Dieses wäre wohl die psychoanalytische Heilung des Glaubens und des Unglaubens "M2
Deze wedergeboorte vindt С G JUNG bij uitstek voorgesteld in de kruissymboliek Het
kruis verbeeldt als moedersymbool zowel de dood als het leven, is dus niet alleen de plaats van de
dood maar ook van de wedergeboorte, een geboorte die de held de status van onsterfelijkheid
bezorgt Psychoanalytisch betekent dit dat aan het kruis tegelijk de concrete incestwens wordt
geofferd en de cohabitatie weliswaar symbolisch bedreven 'Der Gottheld und Welterlöser aber tut
das Unerlaubte, Übermenschliche und erkauft dadurch Unsterblichkeit 'зы Dit alles onderstreept
dat de kruisdood een paradoxaal gebeuren is sterven is meteen ook bevruchten van nieuw leven
Het symbool van de gekruisigde getuigt zowel van de vermetelheid van de incestwens als van de
ontzegging van zijn concrete uitvoering Het vormt de onmogelijke combinatie van offer en vereni
ging, waardoor juist de transformatie van dood in leven mogelijk is De idee van het Christusoffer
radicaliseert daarmee een eis die reeds lang daarvoor in de antieke mysteriën aan de kandidaat
werd gesteld, waarbij de held niet enkel zijn diernatuur, zijn lagere wensen, maar zijn hele 'zelf'
vrijwillig moet offeren Dat men met dit offer meteen ook een verlossingsdaad stelt, komt volgens
С G JUNG omdat het een symbool is van de verlossing van de in het incestverlangen gebonden li
bido 'Diese bedeutsame im Mithrasmystenum ausgesprochene Wandlung findet ihre größte Vollendung erst im Symbol des gekreuzigten Gottes '3n
Aldus beschouwd is het kruis waaraan Chnstus sterft een variant van de mythologische
levens- en doodsboom 3 M CG JUNG kent de paradijs- en levensboom naast die van de kennis
van goed en kwaad Ook zijn daar de spar bij Attis, de boom van Mithra, de Yggdrasill in de Edda
In die boom wordt de held opgesloten zoals bij Osms en Adonis het geval is, of aan die boom
wordt hij verhangen zoals Attis, Marsyas, Odin, Baldur en Mam De vader van de held is trouwens
meestal een timmerman of houthakker en de held dus ook omdat hij zijn eigen verwekker is dat is
bekend van Agra, Adonis, Hennes, Mam, ook Abraham en natuurlijk ook van Jezus Was het kruis
in de zonnecultus als crux ansata (= ankerkruis) en swastika ( = zonnerad) als het vruchtbaarheidsteken dat de gedachte aan eeuwige vernieuwing oproept, dan merkt С G JUNG ook op dat de

ж

In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, m С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 5, ρ 290, wordt deze freudi
sans genchte terminologie opnieuw sterk gerelativeerd en tegelijk het concretarne van het dogmatisme gehekeld Verder
geeft С G JUNG een nieuwe zin aan de symbolische waarheid, want 'Die Oberleitung der Ubido aus dem Nur Rationalen
und Nur-Reahsnschen ist heutzutage so nötig wie nur je' Dit staat in tegenstelling tot de tekstvariant van 1912, ρ 219,
waaruit de tekst genomen is

™ In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, wordt dit weggelaten Het
citaat ш de tekst is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, ρ 225
•° In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, л С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 295-296, is aan deze
tekst fel gesleuteld Zo wordt het begrip niet meer tegenover het geloof geplaatst maar meer als een aanvulling ervan ge
zien, want 'a\e psychologische Wahrheit schließt eme metaphysische keineswegs aus", heet bet nu Het psychoanalytische
triomfalisme heeft plaats gemaakt voor een genuanceerder onderscheid tussen een geloof dat op traditie berust en een geloof
dat op beleving steunt, zonder dat beide elkaar uitsluiten, tenzij traditie alibi voor beleving is Alleen voor het laatste geldt
'Diese mechanisch gewordene Abhängigkeit geht Hand m Hand mit einer psychischen Regresston zur Infantilität ' Het in de
tekst weergegeven citaat is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, ρ 226
** In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 334, wijkt de tekst daar
enigszins van af en formuleert hij dit met behulp van het theologisch begrip van de twee naturen "Der 'Sohn der Mutter ,
insofern er bloß Mensch ist stirbt frühe als Gott aber kann er aas Unerlaubte Übermenschliche tun den magischen Inzest
begehen und dadurch Unsterblichkeit erlangen. ' Het citaat m de tekst is afkomstig van de tekstvariant van 1912, ρ 252
Μ

C C JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 338, is zeer licht gewij
zigd Het citaat m de tekst is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, ρ 226

ш

In С G JUNG, Der philosophische Baum, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 271-376, wordt dit thema terug
opgenomen Zie onder, II6 8, ρ 162 163 en I I 7 6 3 , ρ 206-208 С G JUNG doet voor de mythologische
achtergrondinformatie een beroep op O ZOCKLER, Das Kreuz Chnsti Religionshistonsche und brchtich-archäologische
Untersuchungen Recent is hierover M MESSING, Van levensboom tot kruis Begintijd en eindtijd, waarin ook het werk
van С G JUNG een plaats krijgt
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christelijke iconografie van het kruishout tevens een levensboom maakt, een bloeiende, vruchtdragende boom of zelfs een zonnerad, waaraan Christus soms als bloem of twijg verschijnt. Jezus zou
de naam 'Nazarener' zelfs danken aan de Aramese term voor de twijg. Die tweevoudigheid schuilt
ook in de legende volgens welke Adam op Golgotha begraven ligt en Seth een twijg van de levensboom op zijn graf geplant heeft, waaruit later de kruisboom groeit. C.G.JUNG merkt op dat de concrete vorm van het kruis niet altijd wordt aangehouden. In vroegchristelijke voorstellingen staat
Christus met gespreide armen voor het kruis, voor C.G.JUNG een verbeelding van de levensvernieuwing. Dat is ook bedoeld met de kruisiging van de wereldziel tussen hemel en aarde, een beeld
dat PLATO (427-347 v.Chr.) in Timaeus gebruikt voor de schepping van het heelal.3'7 Daarnaast
is er de voorstelling van AUGUSTINUS (354-530) die de kruisdood vergelijkt met een huwelijksvoltrekking. 3m Tenslotte vermeldt C.G.JUNG, als een verder bewijs voor de alomtegenwoordigheid
van de moedersymboliek, een oude Engelse Mariaklacht, Dispute between Mary and the Cross, die
de verzoening bezingt tussen Maria als levensmoeder en het kruis als doodsmoeder.M'

33.4.

Das Opfer

In dit hoofdstuk, waarvan het eerste deel in de tekst van 1952 de titel Die zweifache
Mutter krijgt, komt C.G.JUNG vooreerst terug op de dubbele betekenis van de moedersymboliek en
de daarmee verband houdende wedergeboorte. De betekenis van de levensvemieuwing, de zelfvernieuwing van de levensenergie, die achter de dood en verrijzenis zou liggen, laat hem tevens toe
dit mysterie te verbinden met andere gebeurtenissen uit het leven van Jezus; die hebben alles
gemeen met de kruisdood, begrafenis en opstanding omdat het, zoals hierboven reeds gezegd,
steeds gaat om een zelfverwekking in het moederlichaam waardoor nieuw leven ontstaat. "Daher
wohl kommt es, daß der universelles Heil schaffende Kreuzestod von Christus als 'Taufe' aufgefaßt wird, d.h. als Wiedergeburt durch die zweite Mutter, den geheimnisvollen Todesbaum. So sagt
Christus (Lc 12:501: 'Ich habe eine Taufe zu bestehen, und wie drängt es mir, bis sie vollendet
ist'.i...) Seine Todesqual faßt er symbolisch als Geburtsqual."3'"' Het feit dat Christus' dood een
zelfverwekking en een hernieuwde doop is, maakt de hele cyclus rond. Het winnen van de onsterfelijkheid is een wedergeboorte, zoals blijkt uit de pre-existentie van Christus, die spreekt uit de
Johannesproloog (Joh 1:1-8). De goddelijke natuur wordt gewonnen door een onderduiken van de
held in de Nachtmeergefängnis, die de christenen ook kennen in de nederdaling ter helle. 'Die drei
Tage sind eine stereotype Form für das Verweilen im 'Nachtmeergefängnis' (21. bis 24. Dezember), auch Christus verweilt drei Tage in der Unterwelt. " э " Vanzelfsprekend krijgt dit offer, dat
bij Christus voor het eerst op de hele mens betrokken is, een verklaring binnen het psychoanaly
tische begrippenkader. 'Der seelische Kampf Christi in Gethsemane, wo er mit sich selbst ringt,
um sein Werk zu vollenden, dann der 'transitus', die Kreuztragung, wo er das Symbol der tötenden
Mutter auf sich nimmt und damit sich selber zum Opfergrabe trägt, aus dem er nach drei Tagen
triumphierend aufersteht, all diese Bilder drücken denselben Grundgedanken aus. " 3 " Dezelfde
paradoxie klinkt ook door in de toepassing op de eucharistische maaltijd, uitgelegd als de stervende
energie die zichzelf nieuw leven geeft en daardoor zichzelf ook tot nieuw voedsel is. Dat motief
van de vruchtbaarheid en de gave van het voedsel tot eeuwig leven brengt C.G.JUNG eveneens in
verband met de libidotheorie. Het is de vernieuwde levensenergie die tot voedsel dient. De held
wordt, als vrucht van de levensvemieuwing van de libido 'm zijn eigen diepte, een versterkende

ж

Zie C O JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, р. ЭЭ6-349, met verwij
zing naar PLATO, Timaeus.

M

Zie C.C.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werte, Bd. S, p. 346, met verwijzing
nur A.AUGUSTINUS, Sermo suppositious, CXX 8. Vgl. ook C.G.JUNG. Der philosophische Baum, in: C.G.JUNG, Ge
sammeile Werke, Bd. 13, p. 362.

m

Zie C.GJUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. S, p. 348, met verwijzing
nur O.ZÖCKLER, Das Kreuz Christi, p. 240 Г.

m

C.GJUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 5, p. 410-411, is opnieuw
gewijzigd. Het citaat ia genomen uit de tekstvariant van 1912, p. 306.

™ C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. S, p. 424. In een op
C.G.JUNGs psychologisch interpretatiemodel gebaseerde dkptepsvcbologuchc studie van U.STEFFEN, Jona und der
Fisch. Der Mythos von Tod und Wiedergeburt, p. 61-70, wordt, na een overzicht van de buitenbijbclse parallellen, aan de
thematiek Jona und Christus een apart hoofdstuk gewijd. Hierin is de figuur van Jona een belangrijke prefiguratie van
Christus.
m

C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, p. 432.
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maaltijd voor de inwijdeling Het eten en drinken van de stervende en wederopstaande god ont
breekt daarom ook niet m de christelijke mysterietaai, maar dit thema vindt С G JUNG ook nog
terug in de viering van de korengod Adonis, wiens sterven en opstaan jaarlijks werden gevierd en
waarvan hij verre naklanken hoort in net verdwijnen en terugvinden van de knaap Jezus in de
tempel (Lc 2 42-52). Ook trekt hij parallellen met de wijngod Dionysus, met Agni en de so/nadrank
en met de attische en eleusmische mysteriën "3
Dat Christus dus als held de weg van de libido gaat, is voor С G JUNG het bewijs dat
hij het met zi|n vaststelling in het begin van het eerste deel bij het rechte eind heeft 'Derartige Pa
rallelen zeigen, wie wenig Menschlich-Persönliches und wieviel Göttliches, dh Allgemein-Menschliches am Chnstusmystertum ist Kein Mensch ist oder war je ein Heros, denn der Heros ist ein
Gott und daher unpersönlich und allgemein gültig Christus ist ein 'Geist' wie frühchristliche Interpretation aus erster Hand lautet *374 Dat valt volgens hem samen met de vroegchristelijke interpretatie waann de termen van Christus en de H Geest nogal eens door mekaar werden gebruikt
Maar onmiddellijk daarop verbindt hij die heldenrol eveneens met het inwijdingsproces van de gelovige, die een gelijkaardige weg moet gaan 'Der Gläubige steigt in das Grab hinunter, um mit dem
Heros aufzuerstehen "376 Met die verbinding verraadt hij tegelijk zijn psychologische invalshoek
door te stellen dat het hier niet om een eenmalig gebeuren gaat, maar 'immer und immer wieder
erneuem sich die Mühen des Helden . ' " ' Wat verderop blijken daar de consequenties van en
wordt ook duidelijk wat met het uiteindelijk bereiken van de staat der onsterfelijkheid bedoeld is
Dat is allesbehalve een definitieve en bovennatuurlijke toestand 'Auch die Sonne opfert ihre größte Kraft, um vorwärts zu eilen zu den Früchten der Herbstes, welche Samen der Unsterblichkeit
sind, in Kindern, in Werken, in Nachruhm, in einer neuen Ordnung der Dinge, die ihrerseits wieder
den Sonnenlauf beginnen und vollenden. ' " ' Het sterven en wedergeboren worden met Christus
(1 Kor 15 22) betekent aldus een sterven waarbij de levenskrachten overgedragen worden aan het
nageslacht De eeuwigheidscategone ondergaat een gelijkaardige bewerking Het zou in deze toestand gaan om een zich m de tijd onophoudelijk herhalen 'm ewiger Selbsterneuerung""β
Deze beschouwingen worden onderbroken voor een verdere symboolhistorische uitwei
ding rond de mythe van de drakenstnjd 3 7 i Het vuurzwaard van de held, de fallische zonnekracht, is ook een symbool van de ¿oyoskracht van de apocalyptische Christus (Apk 116) De
draak с q de slang is een laatste belangrijk //o/oiosymbool en voor С G JUNG een nieuwe bron van
heel wat Christusparallellen 'So ist der Sohn der Drache, wie auch Christus sich selbst mit der
Schlange identifiziert, die einstmals — similia similibus —, die Schlangennot in der Wüste bekämpft

Voor een overzicht van de verschillende antieke mysteriegodsdiensten en daarin optredende goden, zie В J VAN DER
ZUYLEN, Mysteriën en invnjdxngen tn de Oudheid, die eveneens stuit op de universele betekenis, of zoals op de achterflap
van de reprint van dit boek staal, "de eeuwigheidswaarde van het menselijk verlangen naar Verlichting'
In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 440, is de tekst licht
gewijzigd Hij preciseert dal het hier om het Christussymbool gaat dat algemcengcldigheid bezit Zijn psychologische terug
houdendheid doet hem in deze variant zwichten voor de expliciet theologische uitspraak over het Christusmysterie zelf De
tekstweergave is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, ρ 324 325
С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, in С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 5, ρ 440
С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, in С G JUNG, Gesammelte Werke Bd S, ρ 445
In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 454-455. is deze tekst
aangepast zodat de reductionistische precisering van de inhoud van de onsterfelijkheid is weggelaten Het citaat in de tekst is
genomen uit de tekstvariant van 1912, ρ 335
In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Ubido, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 5, is deze terminologie weg
gelaten De tekstweergave is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, ρ 367 Het verschil tussen de heidense en christelijke
interpretatie van de Nachtmeerfahrt wordt goed uitgelegd door J JACOBI, Komplex Archetypus Symbol in der Psychologie
С G Jungs, ρ 211, waarin de heidense als een cyclisch zich steeds maar herhalend natuurverschijnsel en de christelijke als
een eenmalige en definitieve verlossing beschouwd kan worden In de versie van 1912 lijkt С G JUNG nog voor een bei
dens-mythologische interpretatie te kiezen
Door U STEFFEN, Drachenkampf Der Mythos vom Bösen, wordt daaraan nog een dieptepsychologischec q theologische
studie gewijd Het mythologeem wordt in de lijn van С G JUNG gevolgd ui mythen en legenden en vervolgens in het chris
tendom aan het licht gebracht, waarbij vooral aandacht geschonken wordt aan de beelden uit de Apokalyps De slangensymboliek wordt in al zijn aspecten bestudeerd door H EGLI, Das Schlangensymbol Geschichten Marchen Mythos, met op ρ
194-256 een studie van het Dracnentötersmouv, en op ρ 257-272 Die Schlange an Traum, de psychoanalytische droomuit
leg
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hat' (Joh 3 1 4 ) 3 β 0 Het beeld van de slang aan het kruis, veel gebruikt bij de gnostische groepe
ring van de Ophieten, wijst trouwens ook in die richting 3B1 Het taalgebruik kan in dit verband
soms nog seksueel-reductionistisch zijn de doorboring door het fallisch symbool van de lans is
zowel een zelfbevruchting als een zelfmoord M 2 Maar de vervelling van de slang slaat voor
С G JUNG uiteindelijk toch op de transformerende libido, de stervende zowel als de herrijzende libi
do Opnieuw is de betekenis daarvan tweevoudig, is de libido zowel de agathodaimon ( = goede
demon) als de kakodaimon ( = kwade demon) Daarom is Christus evenzeer de held met de slan
gennatuur als de bestrijder van de slang Is de verleidende slang volgens de Mamcheeën Christus
zelf, dan is hij het ook die als slang in de woestijn wordt omhooggeheven (Joh 3 16), terwijl HIJ als
slang ook gekruisigd wordt, zoals het beeld bij de Naässenen is De psychoanalytische betekenis
daarvan is de libido die naar de moeder terugverlangt en met haar verenigd moet sterven 'Der
Held ist als zur Mutter Strebender der Drache und als aus der Mutter Hervorgehender der den Drachen überwindende Held " 3 " In het christelijk drakengevecht treedt Christus in het graf of in de
hel en overwint hij in dat moederlichaam de dood In zijn verblijf in de nachtelijke zeegevangenis
wint hij de kostbare schat, het eeuwig leven, de goddelijke natuur Maar omdat de slangendraak in
de verklanng van С G JUNG de libido is van de zoon die naar de moeder terugverlangt, en dus ook
de zoon zelf, hebben Christus en de Antichrist de slangennatuur gemeen "Christus und der Drache
des Antichristen haben nächste Berührung in der Geschichte ihres Auftretens und ihrer kosmischen
Bedeutung " 3 M Het beeld komt trouwens ook voor in verbinding met de voedingsmetafonek In
de christelijke fantasie was dit volgens С G JUNG ook aanleiding tot bijvoorbeeld de middeleeuwse
voorstelling van de slang in de avondmaalkelk (Ape 17 4) Nog steeds reductionistisch is de verkla
ring dat de beker het moederlichaam is waarin de slang, 'der sich häutende Gott im Stadium der
Verwandlung, wohn f denn Christus ist auch die Schlange'3m Een gelijkaardige symboliek
wordt in 1 Kor 10 3-4 gebruikt waar de gedoopten dnnken uit de geestelijke rots die Christus is,
wat Christus tot representant van de moederlib/do maakt 'Brot und Wein sind Leib und Blut Christi, die Nahrung der Unsterblichen, die mit Christus Brüder sind, αδελφοί, solche, 'die aus dem
gleichen Schöße stammen' Mit Christus sind wir alle Heroen, die durch die Mutter wiedergeboren
sind und unsterbliche Nahrung genießen " 3M Het beeld van de slang herkent С G JUNG in het
begrip tapas 1= zelfbebroeding) uit de hindoeïstische Rig Veda, en verbeeldt bij de gnostische
Ophieten het scheppende en verlossende wereldbeginsel Naar aanleiding van deze slangensymboliek geeft hij enkele klassieke praktisch-analytische tips mee om, met het oog op de aanpassing
aan de realiteit, het bewustziin over de verloren gegane libido te herwinnen
In de nieuwe tekst begint pas hierna het laatste hoofdstuk onder de titel Das Opfer De
radicale koerswijziging waardoor С G JUNG het spirituele aspect van de seksualiteit heeft ontdekt,
wordt nu uitdrukkelijk bevestigd 'Die Sexualität des Unbewußten ist nicht das, was sie zu sein
scheint, sie ist bloß Symbol " 3 " Het gaat hem daarbij in eerste instantie niet meer om een licha-

"

CG JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd S, ρ 468

*' De naam 'Ophieten1 of 'Ophianen' wordt gebruikt om een gnostische beweging aan te duiden uit de 2de eeuw na Christus
vooral bekend uit het apologetische werk van IRENAEUS, Advenus Harrest s, en van ORÍGENES, Contra Cetsum Het is
niet duidelijk of het om een afgescheiden groepering gaat binnen de school van VALENTINUS (-ca 160), of een symbool
dat op een denksysteem wordt gekleefd, waarm de slangensymbolick courant is om de kringloop van alle wording en het
proces van geestelijke wedergeboorte aan te duiden Zie meer bij G R S MEAD, Fragments of a Faith forgotten, ρ 181188, Η LEISEGANG, Die Gnons, ρ 111-185, Ε HAENCHEN - M KRAUSE (Hrsg ), Die Gnosis, Bd Ι, ρ 111 132
m

Zie С G JUNG, Wandtungen und Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd S, ρ 375

™ In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 5, ρ 477, is de tekst licht
gewijzigd De tekstweergave is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, ρ 351 De Naässenen danken hun naam aan het
symbool van de slang, de naos, en het Hebreeuwse Nachas}, en zijn klankverbinding met het Griekse ηνς
Zie
G R S MEAD, Fragments of a Faih forgotten, ρ 198 Aan groepen uit deze omgeving worden o a toegeschreven Het
evangelie volgens Phibppus, Het evangelie volgens Thomas, in J SLAVENBURG W G GAUDEMANS (red ), Nag Ham
таЛ-geschnßen, dl Ι. ρ 171-210.135 157
"

C C JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 469

"

In С GJUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 5, komt deze uitleg met meer
voor De tekstweergave is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, ρ 352

ш

In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, is deze passage weggela
ten vanwege de uitdrukkelijke associatie van de moedersymboliek met de regressie van de libido in een preseksueel voe
dingsstadium De tekstweergave is afkomstig uit de tekstvariant van 1912, ρ 352

ш

In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, is dit weggelaten omdat
het onbewuste in het geheel niet meer met de seksualiteit geassocieerd wordt Het citaat in de tekst is genomen uit de tekst
variant van 1912, ρ 371
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melijke cohabitatie maar om een 'Sehnsucht zur Wiedergeburt '38β Terloops vermelden WIJ nog
dat de term Individuation, die voor de latere theorievorming zo belangrijk is, voor het eerst ver
klaard wordt als 'Abtrennung und Unterscheidung von der Mutter, die 'Individuation' schafft jenes
Gegenübertreten von Subjekt und Objekt jene Grundlage des Bewußtseins', als een soort uit
elkaar gaan van mens en natuur.·"· Deze processen worden onderzocht in liederen van F.HÖLDERLIN (1770-1843) en in teksten van F NIETZSCHE (1844-1900), uittreksels waaruit onvermijdelijk de conclusie voortvloeit 'Die zugrunde liegende Bilder sind Opfertod und Auferstehung
Chnsti, als das Selbstopfer der Sonne, die freiwillig ihr befruchtendes Strahlenscepter zerbricht, in
gewisser Hoffnung der Auferstehung """ Maar in de uitleg van dit offer wordt andermaal de
psychoanalytische bedoeling duidelijk het offeren van de incestueuze libido of de infantiele mens
gebeurt terwille van de werkelijkheidsfunctie, in volle overgave aan het leven С G.JUNG heeft in
die uitleg nog geen afstand genomen van de freudiaanse overgang van de lust- naar de realiteitsfunctie 'Wir erinneren uns hier daran, daß die Predigt Chnsti mit Rücksichtslosigkeit den Menschen von seiner Familie trennen möchte, und im Nicodemusgespräch sahen wir die besondere
Bemühung Chnsti, der Inzestlibido Betätigung zu verschaffen "(Lc 14 26, Joh 3 3-4) " ' Het is
door het offeren van het verlangen naar de moeder dat de wereld kan ontstaan Deze stelling
staaft С G JUNG met meerdere fragmenten uit de oude hindoe-literatuur, met name uit de Hig
Veda en de Upamshaden. Deze dynamiek zoekt hij ook achter de talrijke diersymbolen en met
name ook in het offer van de diematuur Daarbij moet hij toegeven dat de sporen van het offeren
van de animale instincten uiteraard ook in het chnstelijk erfgoed aan te treffen zi|n Hij denkt aan
het offeren van het lam (Jr 53 7) en de intocht van Christus op de ezel (Joh 12 14-15) HIJ herin
nert ons ook aan de bekende spotvoorstelling van de gekruisigde met de ezelskop 3" Wanneer
opnieuw het grote onderscheid ter sprake komt tussen het heidense en het christelijke offermystene — "im Chnstusmystenum ist es der Heros selbst, der sich freiwillig opfert" — heeft hij daar op
nieuw een zeer eigen psychoanalytische uitleg voor э ' э Het gaat in het christelijk offer niet alleen
om het opgeven van de Sexualwünsche, maar om de overgave en wedergeboorte van de InfantilPersönlichkeit 'Die Vergleichung des mithrischen und des christlichen Opfers dürfte klar zeigen,
worin eigentlich die Überlegenheit des christlichen Symbols besteht es ist die unumwundene Einsicht, daß nicht nur die niederen Wünsche zu opfern sind, sondern die ganze Persönlichkeit Das
christliche Symbol verlangt die totale Hingabe; es zwingt zu einem wirklichen Selbstopfer an höhere Zwecke I..) Im christlichen Mysterium wird der Auferstandene aber zum überweltlichen Geiste
und seine Gläubigen erringen durch sein Selbstopfer an die Mutter das unsichtbare Gottesreich mit
seinen geheimnisvollen Gaben. "3**
Conclusies* (a) De verruiming van de //¿/otobetekenis brengt voor de christelijke verlossingsthematiek en de Christusvoorstelling mee dat ZIJ in Wandlungen und Symbole der
Libido II meer geïnterpreteerd wordt als een symbool van psychische zelfvernieuwing,
niet meer afhankelijk van een illusorische projectie, maar in volledige overgave aan het
leven zelf, waardoor uitgerekend de infantiele regressie binnen het christendom wordt
omgekeerd, (b) Dit illustreert С G.JUNG in de tekst vooral aan de hand van de helden-

*• С G JUNG. Wandlungen und Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd S, ρ SOS
-" С G JUNG. Wandlungen und Symbole der Undo, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ S10, η 14
"

CG JUNG, Wandlungen und Symbole der ¡jinda, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 5, ρ 521

m

In С G JUNG. Wandungen und Symbole der Libido, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 5, ρ 524, staat m plaats van
"der Inzeslhbido Betätigung zu verschaffen" een zinswending waarin de term libido niet meer voorkomt, maar sprake is van
het symbolische 'der Regression symbolischen Sinn zu geben' De tekstweergave is afkomstig uit de tekstvariant van 1912,
ρ 381

"- Zie С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in С G JUNG. Gesammelte Werke. Bd 5. ρ 509 De ondertekst bij
de afbeelding van een ezel op een gnostische gemme luidt 'Dominus nosier Jesus Christus Dei films' ( = Onze Heer Jezus
Christus, Zoon van God) Daarnaast is er ook het Palatijns grafTrü-spotkruis met ezelskop (Zie afb 83)
" C O JUNG. Wandlungen und Symbole der Ubido, m С О JUNG, Gesammelle Werke, Bd 5, ρ 445
m

In С G JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelle Werke. Bd 5, ρ 549, a de tekst lichtjes
aangepast Het doel van de overgave aan hogere doeleinden wijst m 1912 nog op een culturele prestatie, wat ш 1952 is
weggelaten ID plaats daarvan wordt verder in de tekst een andere uitleg gegeven " eine Hingabe des ganzen Menschen,
also nicht nur eine Zähmung seiner animalischen Triebe, sondern einen totalen Verzicht auf dieselben und darüber hinaus
eine DtsBpluuerung semer spezifisch menschlichen, geistigen Funktionen auf ein überwelüiches geistiges Ziel hm. ' Deze
aanpassing geeft reeds duidelijk aan in welke richting С G JUNG ш de toekomst evolueert De eerste tekstweergave ts
afkomstig uil de variant van 1912, ρ 408-409
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mythe, met voorbeelden die hij via zijn amplificatiemethode bijeensprokkelt. Op basis
daarvan is een duidelijke dynamische structuur te herkennen in de verklaring waarvan
de vroegere sterk reductionistisch psychoanalytische en een ondertussen meer verruim
de psychologische opvatting door elkaar lopen.
3.4.

Slotbeschouwingen bij de Christusbenadering in de klassiek-psychoanalytische jaren

(a) In Ein Beitrag гиг Kenntnis des Zahlentraumes (1910/1911) is de religieuze inhoud
volledig gekaderd binnen het klassiek-psychoanalytische denkkader en zijn seksuele betekenisver
klaring van bijbelteksten. Dit artikel is van die zienswijze tegelijk een laatste toepassing voordat
C.G.JUNG het roer definitief omgooit. In het eerste deel van Wandlungen und Symbole der Libido
(1911/1912) wordt die denklijn aanvankelijk nog wel doorgetrokken, maar reeds van in het begin
van dit werk is aan C.G.JUNGs grondige behandeling van het mythologische en godsdienstige
beeldmateriaal de koerswijziging merkbaar.
(b) Voor het eerst sinds de Zofíngia-Vortráge [1896-1899] treffen wij in Wandlungen
und Symbole der Libido (1911/1912) een expliciete interpretatie van het Christusmysterie aan. De
behandeling ervan blijft helemaal ondergeschikt aan de psychoanalytische libidotheorie, waardoor
Christus als /ibidobeeld rechtstreeks in verband staat met de structuur van de menselijke psyche en
zijn energetische processen. Daarvan geeft C.G.JUNG twee verklaringswijzen, die grosso modo
ook samenvallen met de twee delen van het boek. Volgens de eerste, waarin hij de bewuste processen verklaart uit de seksuele connotaties in de psychoanalyse, kan de Christusvoorstelling causaal afgeleid worden uit de seksuele begeerte, waarop zij een antwoord en een reactie is. In de
tweede opvatting verrruimt hij het seksueel geladen /Л/otobegrip tot zijnde een aanduiding voor alle
psychische energie. In het geheel van dit boek krijgt men de indruk dat C.G.JUNG het niet meer
eens is met een oorzakelijk verklaringsverband tussen godsdienstige voorstellingen en seksuele
drijfveren en zich afvraagt of de seksuele symbolen niet tevens een psychologische betekenis ver
hullen. Dat betekent meteen ook een meer positieve evaluatie van de godsdienst en haar symbool
taal. C.G.JUNG beschouwt deze niet meer noodzakelijk als minderwaardig ten opzichte van de
logische bewustzijnsproducten.
(c) Met zijn verruimde psycho-energetische interpretatie van het Christusgebeuren pro
beert C.G.JUNG opnieuw de afstand te overbruggen tussen enerzijds de objectief dogmatistische,
de als illusorisch bekritiseerde Christusvoorstelling, en anderzijds de bruut materialistische en seksualistische afwijzing van elke diepere betekenis van het Christusmysterie. Het verschil met de
klassieke psychoanalyse is dat hij niet meer veronderstelt dat symbolisch denken ontstaat waar
men er niet in slaagt de libido van een object los te koppelen. Volgens zijn nieuwe opvatting is
Christus een voorbeeld van de libidoheid, die met zijn leven en dood de dynamische ontwikkeling
doormaakt van het bewustwordingsproces van de mens. Christus verbeeldt de psychofysische
energie, de levensstroom, die zich progressief ontwikkelt in de richting van een toenemend be
wustzijn. Deze vooruitgang wordt in het klassiek-psychoanalytische denkschema mogelijk geacht
vanuit het optimistische geloof dat het onbewuste als weerstrevende kracht progressief kan over
wonnen worden door het zelfbewuste en op de realiteit afgestemde 'ik'. Ook de godsdienstige
verering van de Christusvoorstelling ís daardoor achterhaald. Zo komt het anderzijds tot een volledige identificatie tussen de verlossingsrol van het 'ik' en die van de //6/oOheld, van Jezus Christus. Hij verbeeldt een individuatie die C.G.JUNG hier nog ziet als een loskomen uit de oereenheid
met het moederbeeld.
(d) Van dat proces valt trouwens de treffende structuurgelijkenis op met de christelijke
zondeval- en verlossingsleer, weliswaar opnieuw in een spiegelbeeld. De //6/doprogressie richt het
bewustzijn op een soort zelfverheffing als een alternatieve verlossing uit de onbewust lichamelijke
sfeer, waarin de libido door regressie vervallen is. In de beschrijving daarvan sluit C.G.JUNG aan
op de christelijke opvatting van de geestelijke wedergeboorte en de voorchristelijke mysterietaai.
Wanneer hij het psychoanalytische verklaringsmodel gebruikt om de treffende analogieën tussen de
heidense en christelijke mysterietaai te verklaren, leidt dat echter tot een psychologische reductie
van de eigenlijke inhoud. Het spirituele onderscheid tussen de lichamelijke en de geestelijke verlossing c.q. wedergeboorte wordt psychologisch gezien als een loskomen uit de instinctieve incest-
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drang, gekoppeld aan het onderscheid tussen de primaire en secundaire wens э а е Wanneer
С G JUNG daar afstand van wil nemen, is hij nog niet in staat de juiste aard van de samenhang te
verklaren en moet hij zich beperken tot tautologische uitspraken waarin hij het ene symbool met
behulp van het andere toelicht. Het ontbreekt hem nog aan het juiste begnppenkader om verder te
geraken dan verklaringen in de stijl van Christus' offerdood aan het kruis is het bedrijven van een
symbolische incest, en op de vraag wat dit dan precies is, krijgen WIJ alleen het antwoord dat het
om dezelfde daad gaat als die van Christus aan het kruis De smalle verklaringsbasis komt vooral
aan het licht wanneer hij moet aangeven wat de functie van het symbool in de verlossing van de
libido is. Deze omschnjft С G JUNG alleen in negatieve bewoordingen het gaat met om een fy
sieke wedergeboorte, maar om de wedergeboorte uit het symbolische equivalent, wat tegelijk het
loskomen uit de letterlijke incestdrang betekent Dit geldt zeker voor de psychologische verklaring
van het theologische onderscheid tussen een lichamelijke en een geestelijke wedergeboorte.
(e) In vergelijking met de vorige perioden valt opnieuw op dat de tegenstelling blijft
bestaan die С G JUNG reeds in de tijd van de Zofingia-Vortäge [1896-1899] zag tussen een eenzijdige gehistoriseerde Jezusfiguur en de metafysische Christus Door het verband te leggen met een
algemeen menselijk psychisch gebeuren heeft hij reeds aangegeven dat de Christussymboliek drager kan zijn van een universeel heilsgebeuren, waarachter de historische figuur van Jezus volledig
verdwijnt. Als persoon heeft Jezus een exemplarische functie voor de verlossingspositie van het
'ik' Het is zelfs zo dat de kernboodschap in het boek luidt dat de mens, meer bepaald zijn 'ik', zelf
moet realiseren wat Jezus tevoren plaatsvervangend heeft voltrokken, namelijk de overwinning op
en dus de verlossing van de instinctief onbewuste motivatie Verder gaat de eigenheid van de
Jezusfiguur helemaal op in de universele eigenschappen van de mythologische held, voor wie de
collectieve patronen bepalend zijn en die zo de collectieve roeping van de mens verbeeldt De
bijbelverwijzingen worden dan ook vooral vergelijkend gehanteerd in relatie tot mythologische
motieven uit andere tradities De treffende analogieën tussen de heidense en christelijke mystenetaal zijn door het opsporen van die patronen mogelijk. Zoals gezegd past С G JUNG daarmee een
wetenschappelijke methode toe, die toentertijd opgang heeft gemaakt Vooral de comparatieve link
naar de mystenereligies wordt daarbij veelvuldig gelegd De interpretatiesleutel hiervoor is een
allegorische tekstverklaring, afgeleid van het psychoanalytische paradigma, die zoals later nog
meer zal blijken, haar wortels heeft in de Duitse idealistische traditie Inhoudelijk neemt С G.JUNG
radicaal afstand van het bovenwereldlijke en transcendente doel dat in de Zofingia-Vorträge 118961899] nog met het Christusmysterie verbonden is HIJ vervangt dit door een wereldse horizontale
bestemming In dit stadium is hij er zeker nog niet in geslaagd te ontsnappen aan de versmalling
van de wezenlijke inhoud van de Chnstussymboliek tot zijn psychische doorsnede
(f) BIJ een terugblik op de voorbije psychiatrische periode ondergaat de interpretatie van
de Chnstusvoorstelling en van de christelijke verlossing wel een gevoelige verdieping en verruiming
omdat C.G JUNG alle moeite doet om de psychopathologische achtergrond voor een algemeen
psychologische te verruilen. Christus is niet alleen meer centrum van een bewustziinsremmende
complexwerking waarvan de patiënt moet worden bevrijd, maar ook model voor een bewustzijnsgroei, als typische invulling van de menselijke verlossing Omdat echter de pretenties van een
psychogenetische verklaring van het Christusmysterie ondertussen ook groter zijn geworden, valt
de verschuiving ten overstaan van bijvoorbeeld de Zofingia-Vorträge [1896-1899] dan weer te omschrijven als een trend van psychologiserende versmalling, waarbij de metafysische draagwijdte
beperkt is tot de omvang van het psychische Toch zijn er ook overduidelijk tekenen van een nakende omslag, binnen wat wij reeds in het eerste deel een algemene omkenngsbeweging hebben
genoemd Gedacht wordt aan de pogingen om de betekenis van de libido los te maken van zijn li-

Die stelling wordt nog staker en meer reductionistisch verdedigd door de trouwe freudiaan O RANK, Der Mythus von der
Geburl des Helden Versuch einer psychologischen Mythendeutung, een boek dat kort voor С G JUNGs Wandlungen und
Symbole der Libido is uitgebracht О RANK volgt consequent de lijn van de psychoanalyse in zijn duiding van de vele
parallellen tussen de heldengeboorte, gaande van Mozes, Abraham, Oedipus, Perseus, digamos, Kyros, Heracles, Zoroas
ter, Siegfried, Lohengrin, Beowulf tot tenslotte ook Jezus Alle typische motieven van de hcldenmythc worden teruggevoerd
op de familierelaties van de held, op de kinderlijke en neurotische wensdromen en op de veratoorde relaties Bovendien is
O RANK overtuigd van een diepe verwantschap van die heldenmythe met de waanideeën van geesteszieken, met name de
achtervolgings- en grootheidswaan, die uitmondt m de afkomstwaan van de paranoïde mens, en bet egoïstische denkpatroon
dat erachter schuilt Het is ondertussen voldoende aangetoond dat С G JUNG nog niet helemaal met deze reductionistische
uitleg gebroken heeft en sterk onder invloed van S FREUD blijft, voor wie Jezus in tegenstelling tot Paulus een product van
mythologische voorstellingen is Zie E JONES, Dos Leben und Werk von S Freud, Bd III, ρ 410-411 'Die zentrale Ge
stalt des Christentums. Jesus war іл Freuds Augen zu sehr mit Sprüchen und mythologischen Vorstellungen umnebeis als
daß die noch klar erfaßbar sei ( ) Jesus ut vielleicht nur das Produkt eines gewöhnlichen Wahns '
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chamelijk seksuele connotaties en aan de omschrijving van het onbewuste dat weliswaar stamt uit
diezelfde lichamelijke sfeer en de moederbinding, maar waarachter toch reeds een spiritueel per
spectief opduikt dat een minder psychopathologische benadering mogelijk maakt

Hoofdstuk 4. Christusbenadering in de persoonlijk-psychologische jaren
(1912-1921)
In de derde periode is naar voor gebracht hoe de benadering van het Christusmystene
getekend is door de invloeden die С G JUNG in die periode ondergaan heeft van de klassieke freu
diaanse psychoanalyse, en hoe die invloeden omgebogen zijn in de richting van een ruimer begrip
van dat gedachtegoed Een studie van deze periode moet duidelijk maken wat met de Christusbe
nadering gebeurt na het afscheid van het psychoanalytische interpretatiekader en aan het eind van
de persoonlijk-psychologische periode, en wat de algemeen theoretische verschuivingen voor deze
benadering inhouden. Opnieuw gaat onze interesse uit naar wat de invloed is van С G JUNGs
eigen referentiekader en de context waarin hij zijn eigen opvattingen plaatst Daarvoor is het nodig
een aantal teksten met elkaar te vergelijken die in de loop van deze periode ontstaan zijn Voor een
eerste denklijn zijn Septem Sermones ad Mortuos [1916] en Die Struktur des Unbewußten (1916)
typerend, voor een tweede zijn Ober das Unbewußte 11918) en Instinkt und Unbewußtes (1919)
toonaangevend Die transzendente Funktion [1916] en Die Psychologie der unbewußten Prozesse
(1917/1918) vormen een raakpunt tussen beide lijnen, een synthese waarin beide richtingen samenkomen. Na een kort artikel, waann de reeds bestaande complexopvatting toegepast wordt op
de Chnstusvoorstelling, Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens [1919], gaat alle
aandacht tenslotte naar het standaardwerk Psychologische Typen (1921), waarmee de periode
afgesloten wordt

4.1.

Septem Sermones ad Mortuos [191 б] 3 *

In zijn persoonlijke crisis ontwikkelt С G JUNG, terwijl hij in het begin nog ten prooi is
geweest aan passieve imaginaties, de techniek van de actieve imaginatie, waarin een bewuste
omgang gevonden wordt met de inhouden van het onbewuste Dit hymnische leergedicht moeten
WIJ lezen als de vrucht van de eerste rechtstreekse confrontatie met het onbewuste en van de stu
die van de heterodox gnostische variant van het christendom 397 De tekst is geschreven onder
het pseudoniem van de gnostische kerkleraar BASIUDES (begin 2de eeuw) 3 M Tevens vinden WIJ
hierin reeds de overgang naar het eigenlijke wetenschappelijke werk
In Septem Sermones ad Mortuos [1916] omschrijft С G JUNG de afgrondelijkheid van
het paradoxale onbewuste met de term pleroma, wijzend op het ongeschapene dat aan alle ge-

"* Zie С G JUNG, Eme Antwort auf Manin Buber, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18/11, ρ 710-711, waar hij zich
verontschuldigt voor een jeugdzonde waann hij enkele psychologische inzichten ш een gnostische stijl heeft weergegeven,
met het argument dat de gnostici de eersten waren om de inhouden van het collectief onbewuste te bestuderen Dit werkje is
dan ook in de wereld van de jungiaanse analytici zeer omstreden Zie S A HOLLER The Gnosac Jung and the Seven Ser
mons to the Dead, ρ 8, die aangeeft hoe na С G JUNG ook enkele naaste medewerkers, waaronder A JAFFÉ, de mythe
van 'a youthful indiscretion" aanhouden, terwijl anderen, niet in het minst enkele geleerden op de eerste Pananon confe
rence gehouden te Los Angeles in 1975, 'agreed that the Seven Sermons are nothing less than 'the fount and origin of
Jung's work"
m

Daarvoor heeft С G JUNG zijn inspiratie vooral gehaald uit lectuur van A DIETERICH, Abrojos Studien zur Religionsgeschichte des spateren Altertums, G R S MEAD, Echoes from the Gnosis, mogelijk ook E H SCHMITT, Ine Gnosis Grund
lagen der Weltanschauung einer edleren Kultur Of С G JUNG daarom zelf als een gnosticus 'aangeklaagd' mag worden,
zoals M BUBER, Religion und modernes Denken, in Merkur, VI 2 (19S2), ρ 102-120, Replik auf eine Entgegnung
С G Jungs, in Merkur, VI S (1932), ρ 474-476, op grond van dit geschrift doet, en waarop С G JUNG nog repliceert in
Merkur, VI 8 (19S2), ρ 467-473, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd XI, ρ 657-665, is voor ons niet relevanten
trouwens moeilijk uit te maken, zeker als men deze term niet hanteert voor een geheel van ketterse opvattingen maar voor
de mythologische expressie van innerlijke ervaringen, zoals S A HOLLER, The Gnosac Jung and the Seven Sermons lo àie
Dead, ρ 20 Dat is trouwens ook de opvatting van С G JUNG zelf Vgl CG JUNG, Psychologische Typen, m
С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 6, ρ 259 "In der Gnosis finden wir, m roher Form allerdings, jenen Glauben an die
Macht der eigenen Offenbarung und der eigenen Erkenntnis welcher den späteren Jahrhunderten fehlte " Zie verder
H J HERWIG, Psychologie und Gnosis, in J TAUBES (Hrsg ), Gnosis und Politik, ρ 219-229

m

De naam BASILIDES is verbonden met het meest uitgewerkte gnostische stelsel uit het begin van de 2de eeuw, ontstaan m
de omgeving van het joods-hellenistische Alexandrie, vooral bekend uit het late werk van HIPFOLYTUS, Elenchos
С G JUNG is daar bekend mee geraakt via G R S MEAD, Fragments of a Fmth forgomen, ρ 253-284 Zie E HAENCHEN M KRAUSE (Hrsg ), Die Gnosis, Bd Ι, ρ 80-110
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schapenheid en tevens aan de individualiteit voorafgaat 3 n Maar terwijl het pleroma in de oude
betekenis de goddelijke volheid is voorbij de tegenstellingen, houdt het bij С G JUNG de tegenstellingsparen in zich vervat en is daarom bewustzi|nsvi|andig en gevaarlijk, 'uranfängliche, gefährliche
Gleichheit" ™° In de naam Abraxas zijn duivel en godheid nog met onderscheiden 40 ' Het is
een toestand waaraan men slechts kan ontkomen door het volgen van het eigen wezen, dat verband houdt met het рппсіршт individuations *°2
Het eerste wat txj hermeneutische lezing opvalt, is dat er helemaal geen bepaalde ver
losserfiguur, laat staan een christelijke, in het traktaat optreedt Dat hoort ten eerste btj het gnos
tische stijlgebruik, waann de gehechtheid aan de concrete verlossergestalte van Jezus Christus
gerelativeerd wordt en voor die figuur vaak synonieme begrippen gehanteerd Ten tweede is dat
omdat C.G JUNG zich in zijn ensispenode afgewend heeft van de traditionele voorstellingen, en de
autonome werking van het eigen onbewuste wil ondergaan In zijn rechtstreekse confrontatie met
het onbewuste is hij een persoonlijke fantasiewereld op het spoor gekomen De plaats van Christus
wordt hierin ingenomen door alternatieve heilandfiguren, zoals eerst de Germaanse Siegfried en
later de gnostische Philemon, die zich uit de bijbelse figuur van Elia heeft ontwikkeld 'Philemon
war ein Heiden und brachte eine ägyptisch-hellimstische Stimmung mit einer gnostischen Färbung
herauf "*03 Die is trouwens de mannelijke tegenhanger van Salomé, die het hoofd van Johannes,
de aankondiger van Christus, opgeëist heeft (Mt 14 1-12), of van de femme fatale Helena *°*
Toch is het desondanks verkeerd om nu te denken dat de verlosserfiguur totaal afwezig is Wij
zouden immers kunnen zeggen dat ZIJ verbonden is met de bijzondere verhouding tussen het pleroma en het genoemde pnncipium individuations, dat in de tekst ook in één adem met de Creatur
wordt genoemd In de hymnische taal is in dat verband een metaforiek gebruikelijk die doet denken
aan de Johannesproloog 'Das Pleroma ist anfang und ende der Creatur Es geht durch sie hindurch, wie das Sonnenlicht die luft überall durchdringt Obschon das Pleroma durchaus hindurch
geht, so hat die Creatur doch nicht theil daran, so wie ein vollkommen durchsichtiger körper weder
hell noch dunkel wird durch das licht, das durch ihn hindurch geht Wir sind aber das Pleroma
selber, denn wir sind ein theil des ewigen und unendlichen. Wir haben aber nicht theil daran, sondern sind vom Pleroma unendlich weit entfernt, nicht räumlich oder zeitlich sondern wesentlich,
indem wir uns im wesen vom Pleroma unterscheiden als Creatur, die in zeit und räum beschränkt
ist. ~*06 De spanning tussen het pleroma en de Creatur, tussen algemeenheid en bijzonderheid,
tussen het onbewuste en het bewuste, is in deze tekst met opgelost Dat komt omdat het in dit

m

Een term die bij Paulus voorkomt m Kol 1 19, waar over Christus wordt gezegd dat God in hem in heel zijn volheid heeft
willen wonen, miv το νΚΐρωμα, maar in die betekenis die С G JUNG gebruikt, vooral teruggaat tot de valentijnse school,
waar hij gebruikt wordt om de afgrondelijke eenheid aan te duiden, waaruit de zichtbare werkelijkheid ontstaan is Zie
E H SCHMITT, Die Gnom, Bd Ι, ρ 172-195, hier ρ 195 'Das Lichl des Gedankens das Licht der Vernunft und nichts
weiter ist das Himmelslicht des Pleroma " Vgl E HAENCHEN M KRAUSE (Hrsg ), Die Gnosis, Bd 1, ρ 36

ш

С G JUNG, Septem Sermones ad Mortual, in A JAFFÉ (Hrsg ) Erinnerungen Träume Gedanken von С G Jung, ρ 390

*

In de antieke gnosis Staat de naam Abraxas voor de godheid die heerst over licht en duister, m contrast met bv Helios, de
god van het licht Men zou dan geneigd zijn te denken dat hiermee de demiurg, de lagere scheppingsgod aangeduid wordt,
die duidelijk te onderscheiden is van de goddelijke volheid in ha pleroma In dat geval maakt С G JUNG een interpretatiefout door pleroma en Abraxas gelijk te stellen Τ EVERS, С G Jung Psychologie und Gnosis, in Ρ KOSLOWSKI Gnosis
und Mystik in der Geschichte der Philosophie, ρ 340, ziet ш vergelijking met BASILIDES "daß die anstößige fundamentale Auffassung von Jung, nach welcher das Gottesbtld. und so auch die Gottheit Gutes und Böses umfassen soll kein Analo?wi in den gnostischen Quellen hat Es ist gar nicht gnostisch ' Vgl S A HOLLER, The Gnostic Jung The third Sermon,
art I - Abraxas the Heavenly Chanticleer, η 83 91, die net met deze kriuek niet eens is Zie verder rond deze problema
tick Τ EVERS, Mythes und Emanzipation Eine kritische Annäherung an С G Jung, ρ 165 174

*" Het gebruik van de officiële Latijnse benaming laat vermoeden dat С G JUNG dit begrip gebruikt ui de zin zoals het gang
baar is ш de thomistische theologie, en niet zoals het m zijn eigen latere theorievorming centraal staat In deze filosofische
zin doelt het op de verenkelings- en verbijzonderingstendcnsvan alle leven, en betekent het de afgescheidenheid van het al
gemene Vgl H BERGMANN, Auf dem Wege zur Persönlichkeit Wesen Wert und Recht der Indlviaualiiat, ρ 7, bij wie
de ontologische definitie van THOMAS VAN AQUINO als uitgangspunt dient 'Indivision ut se et dsvisum ab omnibus
ahis' ( = ongescheiden in zich en afgescheiden van al net andere) Vgl A STEVENS, On Jung, ρ 187, The idea of indi
viduation is by no means new Interest m the pnncipium individuationis has recurred throughout the history of Western
philosophy since the time of Anstolie It is to be found in the work of Aquinas Leibniz, Spinole Locke and Schopenhauer,
but these great thinkersfocusedon the conscious aspects of the process, so their work is limited in the development of a dy
namic psychology '
m

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Traume Gedanken von С G Jung, ρ 186

"" Volgens Ρ J s I tRN, С G Jung The Haunted Prophet, f 122 gaat het hier om een internalisatie van de ouderfiguren, een
o ι toch wel erg freudiaans gekleurde opvatting De naam Philemon heeft hij in elk geval van J W VON GOETHE, Faust
Eine Tragödie, terwijl Helena de gezellin is van SIMON MAGUS, die de eerste gnosticus wordt genoemd Zie E HAENCHEN - M KRAUSE (Hrsg ), Die Gnosis, Bd Ι, ρ 38-44 Zie ook J FOSSUM, Helena, m G QUISPEL (red ), Gnosis
De derde component van de Europese cultuurtradiae, ρ 37 SS
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С G JUNG, Septem Sermones ad Mortuos, in A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 389
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traktaat nog ontbreekt aan een bemiddelende instantie, aan een verlosser. Er zijn alleen het onbewuste en het bewustzijn. Dat is een derde reden waarom een echte verlosserfiguur, i.e. de Christusfiguur, in het verhaal niet voorkomt.
Conclusies: (a) De overmatige aandacht die C.G.JUNG in Wandlungen und Symbole der
Libido (1911/1912) aan de christelijke voorstellingswereld besteed heeft, is in deze Septem Sermones ad Mortuos [1916] volledig weggevallen. Hij verruilt die wereld voor een
eigen symboolwereld, voortgekomen uit een versmelting van onbewuste fantasieën en
gnostisch geïnspireerde denkbeelden. Tegelijk bevat deze tekst in aanzet de twee richtingen die C.G.JUNG met zijn wetenschappelijk werk in deze periode inslaat. Die worden grotendeels bepaald door de tegenstelling tussen het individueel bewuste en het
collectief bewuste, die C.G.JUNG tevens zal proberen te verzoenen, (b) Het dichtwerk
toont overigens ook C.G.JUNGs identificatie met de numineuze producten van het onbewuste en zijn eerste pogingen om daar door reflectie afstand van te nemen. In de
wisselwerking tussen het bewustzijn en het onbewuste heeft C.G.JUNG nog geen echt
evenwicht gevonden, en alles samen brengt dit mee dat de Christusfiguur of de daarmee verbonden verlossingswerkzaamheid hier niet is vermeld.

4.2.

Du Struktur des Unbewußten (1916)

In het eerste wetenschappelijke artikel dat in deze periode wordt gepubliceerd, ligt het
accent op de individuatie als het onderscheidingsproces van het persoonlijke en het bovenpersoonlijke, zodat met dit proces in eerste instantie de ontwikkeling van een zelfstandige persoonlijkheid
nagestreefd wordt. Wat in de loop van het individuatieproces duidelijk moet worden, is de fundamentele tegenstelling tussen de Kollektivpsyche en de persona als 'Ausschnitt der Kollektivpsyche' aan de ene kant, en de Individualität aan de andere kant.409 Het is bovendien belangrijk om
weten dat individuatie in deze tekst nog voornamelijk in het teken staat van de persoonlijke bewustwording van de eigen innerlijke en onvergelijkelijke uniciteit, zowel in onderscheid met de objectieven van de sociale, collectieve wereld, als met die van de innerlijke collectieve wereld, "denn
Kollektivpsychologie und persönliche Psychologie schließen sich in gewissem Sinn aus'.407 Hierin wordt ook meer gelet op de subjectieve uniciteit van de psyche van het individu dan op de objectieve continuïteit van de psychische verschijnselen.408 Dit is het vaste ankerpunt dat
C.G.JUNG in Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) nog mist, en waarom hij in een
persoonlijke crisis is terechtgekomen. Overheerst in de vorige periode meer de collectief mythologiserende pool, zonder enige bescherming door het 'ik' overgenomen, dan is in deze crisisperiode de
individueel psychologiserende pool bepalend, waarbij elke vermenging met het collectieve vermeden wordt.
In deze persoonlijkheidsopvatting treedt de individualiteit helemaal op de voorgrond ten
nadele van de collectieve voorstelling, zoals die reeds in de vorm van de overgeleverde Christus in
de Zofìngia-Vortràge [1896-1899] bekritiseerd en in de Wandlungen und Symbole der Libido
(1911/1912) psychoanalytisch verklaard is. C.G.JUNG heeft ter vervanging van de christelijke
voorlopig geen andere voorstelling. Zolang de individuatie van deze individualistische tendens niet
is losgemaakt en Jezus Christus anderzijds ook niet model kan staan voor de individuele roeping
van de mens, blijft de Christusthematiek noodgedwongen buiten C.G.JUNGs aandachtsveld.
Conclusies: (a) In Die Struktur des Unbewußten (1916) heeft C.G.JUNG een eerste ontwerp gemaakt van het individuatieproces met als doel de unieke individualiteit tot ont-

*" C.GJUNG, Die Struktur des Unbewußten, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 323-324. Zie voor de omschrijving van de term persona, A.SAMUELS s.o., A Criticai Dictionary of Jungían Analysis, p. 31-32; 107-108; D.SHARP,
С G.Jung Lexicon, p. 97-99.
ш

C.G.JUNG, Die Struktur des Unbewußten, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7. p. 304. Vgl. C.G.JUNG, La structure de l'inconscient, ρ. 160, de eerst uitgegeven tekstvariant van deze lezing, waarin staat: "... car les processus psycholo
giques collectifs et les processus psychologiques personnels s'excluentjusqu à un certain point. '

"

Dat wordt bevestigd in C.G.JUNG, Anpassung, Individuation und Kollektivität, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd.
18/11, p. 481-486, hier p. 483, een tekst gebaseerd op een manuscript dat eveneens dateert van oktober 1916, maar nooit
eerder gepubliceerd is. Daarin blijkt nog sterker de individualistische inslag van het begrip: 'Die individuation entzieht den
Menschen der persönlichen Einstimmigkeit und damit der Kollektivität ".
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plooüng te brengen. Met dit proces kan het individu zich onttrekken aan de invloeden
van het collectieve en de daardoor aangekweekte kunstmatige persoonlijkheid, de persona, (b) Nadat in de vorige periode een verregaande identificatie heeft plaatsgevonden
met de collectieve voorstellingen, zoals bijvoorbeeld met de Christusfiguur, is alle aandacht hiervan afgewend en gericht op de innerlijke beeldenwereld van de psyche en op
de verlossingswerkzaamheid die daarvan uitgaat.

4.3.

Die transzendente Funktion [1916]

De bemiddeling tussen de tegenstellingen van het collectieve en het individuele, die in
de vorige twee teksten ontbreekt, verzekert C.G.JUNG in dit artikel door de werkzaamheid van de
'transcendente functie', die als begrip tevens een aanknopingspunt vormt voor de zoektocht naar
de Christusbenadering. C.G.JUNG gebruikt het slechts een korte tijd maar de kenmerken waarvoor
het staat, zijn daarom niet minder belangrijk.40' Met die transcendentie wordt niet een metaphysicum bedoeld zoals de term laat vermoeden, maar wel een psychologische functie, 'weil sie den
Übergang von einer Einstellung in eine andere organisch ermöglicht. * 4 '° Deze transcendente
functie compenseert de eenzijdigheid van de bewuste oordeelsact in de tegenpositie van het onbewuste. Het middel dat C.G.JUNG daartoe aanwendt, is het symbool, dat hij niet meer semiotisch
begrijpt, maar de uitdrukkingswijze is 'der bestmöglich einen komplexen und durch das Bewußtsein noch nicht klar erfaßten Tatbestand wiedergibt'.*" Daarin kan zich een energie ontladen,
die zich anders in het onbewuste zou ophopen en de levensdynamiek doen vastlopen. Zo slaat
C.G.JUNG een brug tussen het 'ik' en het onbewuste, en let hij er nu wel op dat beide instanties
hun eigen onafhankelijkheid behouden. Uit hun onderlinge wisselwerking ontstaat tevens de derde
mogelijkheid.
Ondertussen roept de omschrijving van de transcendente functie bij ons wel bepaalde
reminiscenties op aan een bemiddelaar, zoals aan de Christusfiguur, aan zijn geboorte, leven en
dood. C.G.JUNGs eigen taalgebruik geeft daar aanleiding toe zoals uit volgende metaforen blijkt:
'Die Gegenüberstellung der Position bedeutet eine energiegeladene Spannung, die Lebendiges
erzeugt, ein Drittes, das keine logische Totgeburt ist, entsprechend dem Grundsatz 'tertium non
datur' (= er is geen derde), sondern eine Fortbewegung aus der Suspension zwischen Gegensätzen, eine lebendige Geburt, die eine neue Stufe des Seins, eine neue Situation, herbeiführt. *412
Zo confronteert deze transcendente functie het eenzijdige bewustzijn "mit dem Bilde instinktiver
Ganzheit und Freiheit'.*" Met deze begripsvorming is meteen een eerste stap gezet in de richting van de ontwikkeling van een teleologisch begrip dat de tegenstellingen in de psyche kan samenvatten.414 Daarnaast legt C.G.JUNG met dit begrip ook de basis voor de typisch synthetische methode van zijn theorievorming.
Conclusies: (a) In het artikel Die transzendente Funktion [1916] vangt C.G.JUNG de
spanning op die in de vorige teksten is blijven bestaan tussen het bewuste en het onbewuste, tussen de collectiviteit en de individualiteit, in een psychologische functie, die hij
voorlopig de transcendente functie noemt, (b) Gezien de verlossingswerkzaamheid en
het verband met de werking van het symbool is het niet te ver gezocht reeds hierin de
voorbode van een nieuwe Christusbenadering te zien.

*" Zie A.SAMUELS a.o., Λ Critical Dictionary on Jungían Analysis, p. 150-151; D.SHARP, C.G.Jung Lexicon, p. 135-136.
"° C.G.JUNG, Die transzendente Funktion, in: C.C.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 8, p. 90.
4,1

C.G.JUNG, Die transzendente Funktion, in: C.G.JUNG, Gesammelle Wette, Bd. 8, p. 91.

m

C.G.JUNG, Die transzendente Funktion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 8, p. 106.

'" C.G.JUNG, Die transzendente Funktion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 8, p. 106.
*" Heel juict ziet J.-R.STAUDE, The aduli development of С. G.Jung, р.73, daarin een 'préfiguration of the Self.
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4.4.

Die Psychologie der unbewußten Prozesse (1917/1918)

In deze lezing werkt C.G.JUNG het synthetische karakter van zijn leer verder uit en dat
is om te beginnen te merken aan de combinatie tussen de voorstellingen van het persoonlijk en
collectief onbewuste en de ontwikkeling van de psychologische leer van de instellingstypen. Hij
heeft ondertussen de causale traumatheorie volledig opgegeven en beschouwt de psyche als een
gesloten energetisch geheel dat zijn evenwicht via de spanning tussen complementaire tegenstellingen bewaart. De neurose heeft volgens hem niets meer te maken met het oplossen van infantiele bindingen, maar alles met het Gegensatzproblem·. 'Die Symptome der Neurose sind nämlich
nicht nur Folgen von einmal gewesenen Ursachen, sei es nun 'infantile Sexualität' oder sei es
'infantiler Machttrieb', sondern sie sind auch Versuche zu einer neuen Synthese des Lebens... " 41β Deze psyche luistert naar de wetten van de Enantiodromie, een mechanisme waarbij
naar het model van de Nachtmeerfahrt op elke actie een reactie volgt, op elke opgang een neer
gang. In zijn eigen psychologie wil C.G.JUNG daarom de tegenstelling overwinnen tussen de erosdrift van S.FREUD (1857-1939) en de machtswil van A.ADLER (1870-1937). Hij ziet deze als een
onverenigbaarheid van temperamenten, van extraverte en introverte instellingstypen, een visie die
hij in Psychologische Typen (1921) grondiger zal uitwerken. In plaats van over de reductteve me
thode spreekt hij over een constructieve of synthetische, die in tegenstelling tot die van S.FREUD
de symptomen "auf der Subjektstufe ' verklaart.41'
Vanuit dit complementaire evenwichtsmodel beschouwt C.G.JUNG de rationele cultuur
instelling — in de herwerkte versie zal hij expliciet het christendom vermelden — als een eenzijdige
verdringing van de irrationeel heidense aanleg in het onbewuste. 'Die Götter können und dürfen
nicht sterben. Wehe den Menschen, die den Himmel rational desinfiziert haben, der Gott ist selber
in sie hineingefahren, weil sie ihn als bestehende Funktion nicht anerkannten. "*" Dit verklaart
ook de heftige tegenreactie van het onbewuste. In F.NIETZSCHE (1844-1900) vindt hij een sprekend voorbeeld van deze neurotische eenzijdigheid die "den animalischen Lebenstrieb' verwaarloosd heeft omdat hij leefde 'in der Höhenluft der heroischen 'Erhabenheit'. * 1 B Hij is niet geslaagd in wat J.W.VON GOETHE (1749-1832) in de Faust getoond heeft als de aanvaarding van
de onbewuste wereld, 'daß das 'Andere' in uns ein 'Anderer' ist und zwar ein wirklicher Mensch,
der all die Dinge denkt, tut, fühlt, erstrebt, die verwerflich und verächtlich sind'."' Zijn verzet
tegen de tegenstander in het eigen onbewuste tekent zijn droevig lot: 'Darum wurde Nietzsche ein
Stigmatisierter des Geistes; er mußte die Christifikation erleben wie Saulus, als der 'andere' ihm
das 'Ecce homo' eingab'.*20
Het zoeken naar nieuw evenwicht leidt er bij C.G.JUNG nu ook toe dat hij naast het persoonlijk onbewuste spreekt van het überpersönliche Unbewußte. Zijn ervaringen hebben hem gebracht tot de overtuiging dat symbolen niet enkel persoonlijke herinneringsbeelden zijn, maar behoren tot de ervaringsschat van de gemeenschap. De oerbeelden die daaruit voortkomen, noemt hij
de dominanten van het bovenpersoonlijk onbewuste. 'Die urtümlichen Bilder sind die ältesten und
allgemeinsten und tiefsten Gedanken der Menschheit überhaupt. ""' C.G.JUNG neemt daarbij
eerst aan dat het gaat om de inprenting van zich steeds maar herhalende reacties, hoewel hij tevens vermoedt dat dergelijke patronen ook bij dieren voorkomen. Hij laat er zich wat betreft deze
dominanten ook toe verleiden met R.SEMON (1859-1918) van 'engrammen' te spreken, 'denn die

*" C.G.JUNG, Die Psychologie der unbewußten Prozesse, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 7, p. 49-50.
*" C.G.JUNG, Die Psychologie der unbewußten Prozesse, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 92.
* ' C.G.JUNG, Die Psychologie der unbewußten Prozesse, p. 103, eveneens in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 78.
Vgl. C.G.JUNG, Ober Se Psychologie des Unbewußten, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 84: "Unser Bewußtsein ist dermaßen vom Christentum durchtränkt, ja sogar fast gänzlich von ihm gestahet, daß die unbewußte Gegensatzposition darin keine Aufnahmefindenkann, und zwar ganz einfach darum nicht, weil sie zu den herrschenden Grunaauffassungen als zu gegensätzlich erscheint. '
"' C.G.JUNG, Die Psychologie der unbewußten Prozesse, p. 50-51, eveneens in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p.
34, waar opnieuw expliciet naar zijn relatie met het christendom verwezen wordt: 'andererseits, welches die Gefahren sind,
die der Sprung über das Christentum hinaus in sich birgt'.
m

C.G.JUNG, Die Psychologie der unbewußten Prozesse, p. S3, eveneens in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 35,
waar deze Andere de Schalten wordt genoemd.

°* C.G.JUNG, Die Psychologie der unbewußten Prozesse, in: С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 37.
*" C.G.JUNG. Die Psychologie der unbewußten Prozesse, p. 95, eveneens in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 72,
waar sunt 'die ältesten und allgemeinsten Vorstellungsformen der Menschheit'.
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Inhalte des absoluten Unbewußten sind nicht nur die Residuen der Funktionen der archaischer,
spezifisch menschlicher Funktionsweisen, sondern auch die Residuen der Funktionen der tierischen
Ahnenreihe des Menschen...'.*22 Deze dominanten treden meestal geprojecteerd op en geven
aan de omgeving een meerwaarde. Wat C.G.JUNG beoogt, is de Ablösung van de mythologische
beelden als objecten van het bewustzijn om hun erkenning als psychologische realiteit in het bovenpersoonlijk onbewuste mogelijk te maken.
Conclusies: la) In dit werk zijn reeds alle basiselementen aanwezig van C.G.JUNGs
analytische psychologie. De basisoptie wordt gevormd door de middenpositie die hij met
zijn synthetische methode wil innemen ten opzichte van de leerstellingen van S.FREUD
en A.ADLER. Zijn model van de psyche als zelfregulerend energiesysteem sluit hierbij
aan. Na zijn 'individualistische' reflex zoekt C.G.JUNG opnieuw aansluiting bij de opvattingen uit Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912), maar let er wel ook op het
persoonlijk en het bovenpersoonlijk onbewuste in evenwicht te brengen, (b) Het is dit
evenwicht dat volgens hem ontbreekt in het christendom maar ook in de onbewuste
tegenreacties die daardoor worden uitgelokt. Dit bewijst dat C.G.JUNG zelf ook nog
geen alternatief klaar heeft.

4.5.

Über das Unbewußte (І9Щ

In Ober das Unbewußte (1916) spitst C.G.JUNG de aandacht verder toe op de collectieve eigenschappen van het onbewuste. Die verschuiving van de aandacht van een persoonlijk
groeiproces naar de bewustwording van de collectieve oorsprong van de individualiteit is kenmerkend voor de overgang naar de volgende periode. Hierdoor wordt de positieve betekenis van het
onbewuste nog versterkt en er meer inhoud aan gegeven.
Dit wordt in 1918 reeds aangekondigd, in Über das Unbewußte (1918), waarin
C.G.JUNG bewust zijn medisch-psvchiatrische standpunt verlaat voor een meer fundamentele
begripsvorming, 'wie der Leser bemerkt haben wird, habe ich es unterlassen, von der medizinischen Seite des Unbewußten zu sprechen".*23 Lokaliseert hij in de nieuwe omschrijving dat onbewuste voorlopig vooral in de hersenstructuur, dan voegt hij daar onmiddellijk aan toe dat het
zich onder andere openbaart 'im inneren Erlebnis des Religiösen", zodat ook de associatie met het
religieus numineuze niet weg is.424 Niettegenstaande de verankering in de fysiologische structuur, is C.G.JUNG zich dus reeds van bij de invoering van dit begrip bewust van zijn geestelijke
achtergrond. 'Das überpersönliche Unbewußte ist als allgemein verbreitete Himstruktur ein allgemein verbreiteter 'allgegenwärtiger' und 'allwissender' Geist.'*26 Gebleken is dus dat de compensatorische functie van het onbewuste niet alleen verklaarbaar is vanuit de creatieve fantasie
van het persoonlijk onbewuste, maar dat daarachter een dynamiek werkzaam is, die algemeengeldig is, verbonden met een natuurlijk menszijn. "... es enthält das Bild des Menschen, wie er von jeher, seit undenkbaren Zeiten war, es enthält alle jene Kräfte, welche die bloße Vernünftigkeit,
Zweckmäßigkeit und Ordentlichkeit eines bürgerlichen Daseins nie zu lebendigen Wirken zu erwecken vermag, jene schöpferischen Kräfte, welche immer wieder das Leben des Menschen zu neuen
Entfaltungen, neuen Formen und neuen Zielen emporzuführen vermögen. " 42β Die functie is lange

œ

C.G.JUNO, Die Psychologie der unbewußten Prozesse, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 107. Vgl.
R.SEMON, Die Mneme als erhaltenes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens. De verruiming in de opvatting van
het onbewuste als afvajreservoir van persoonlijke herinneringen naar bovenpersoonlijke, wordt nog duidelijker in vergelijking met het basisartikel uit 1912, C.G.JUNG, Neue Bahnungen der Psychologie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd.
7, p. 286-287, waar de inhouden van het onbewuste nog infantile Reminiszenzen zijn. Daaraan is later toegevoegd: 'Wie
neueste Forschungen der Zürcher Schule ergeben haben, sind es nicht nur Infantiireminiszenzen, sondern auch über die
Grenzen des Individuums hinausgreifende 'Erinnerungen der Rasse'. " De opvatting van het engram als een neerslag van
voorouderlijke ervaringen, nog altijd verdedigd in C.G.JUNG, Psychologische Typen, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke,
Bd. 6, p. 453, is later bekritiseerd door een regelmatig bezoeker van de Eranos-Tagungen, de bioloog Α.PORTMANN,
Das Problem der Urbilder in biologischer Sicht, in: A.PORTMANN, Biologie und Geist, p. 112, waar hij spreekt van een
"kryptolamarckisiische Denkweise'. Later zal C.G.JUNG zijn visie aan de nieuwe resultaten van de gedragswetenschap en
fysica ііппрастт. Zie J.JACOBI, Komplex-Archetypus-Symbol in der Psychologie С G.Jungs, p. 45-54.

Œ

C.G.JUNG, Ober dos unbewußte, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10, p. 29.

°* C.G.JUNG, Ober das Unbewußte, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10, p. 22.
œ

C.G.JUNG, Ober das Unbewußte, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 10, p. 22.

"* C.G.JUNG, Ober das Unbewußte, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10. p. 31.
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tijd door de religie verzorgd en ook ten overstaan hiervan bewaart C.G.JUNG zijn ambivalente houding. 'Sie verleiht dem Unbewußten Inhalt durch einen Glaubenssatz oder durch Aberglauben. "*" Die mythologische en religieuze beelden gelden nu als projecties van het collectief onbewuste. Vooralsnog beschouwt C.G.JUNG die compensatorische functie evenzeer als antichristelijk:
'Der ungeheure Gewissenszwang zum Guten, die gewaltige moralische Kraft des Christentums,
spricht nicht bloß zugunsten des Christentums, sondern beweist auch die Kraft des unterdrückten
und verdrängten Gegenstückes, des antichristlichen, barbarischen elementes. "*™
De dynamische en religieuze inslag van deze nieuwe begripsvorming spreekt ook uit volgend uittreksel, waarin de symboliek van dood en wedergeboorte gehanteerd wordt: 'Darum bedeutet auch der Zusammenhang mit dem überpersönlichen oder kollektiven Unbewußten eine
Erweiterung des Menschen über sich selbst hinaus, einen Tod für sein persönliches Wesen und
eine Wiedergeburt in einer neuen Sphäre, wie dies wörtlich in gewissen antiken Mysterien dargestellt wurde. Allerdings ohne das Opfer des Menschen, wie er gegenwärtig ist, läßt sich der
Mensch, wie er immer war (und immer sein wird!, nicht erreichen. Von diesem Opfer des persönlichen Menschen weiß wohl der Künstler das meiste zu erzählen, wenn wir uns nicht schon am
Inhalte der Evangelien genügen lassen. - ϊ β Zo is het begrip van het collectief onbewuste reeds
van bij de aanvang verbonden met de reeds genoemde religieuze en ook bij uitstek christelijke
thematiek van de geestelijke wedergeboorte. Alleen vindt die hier een totaal nieuwe invulling, of
misschien zeggen wij beter dat C.G.JUNG hiermee terug aanknoopt met de visie in de ZofingiaVorträge [1896-1899]. Als de mens eerst moet sterven aan het collectieve, zoals in Wandlungen
und Symbole der Libido (1911/1912) beklemtoond werd, en wedergeboren worden in de individuele sfeer, zoals in Die Struktur des Unbewußten (1916), dan is het hier andersom en ligt de nadruk
op het sterven in de persoonlijke sfeer en het wedergeboren worden in de collectieve.
Conclusies: (a) In het artikel Über das Unbewußte (1918) verplaatst C.G.JUNG de aandacht opnieuw van het individuele naar het collectieve, maar nu dient dit zich niet meer
aan via oude overgeleverde mythologemen maar rechtstreeks vanuit het eigen onbewuste. Achter de compenserende werking van het onbewuste vermoedt C.G.JUNG
immers collectieve patronen. Naar aanleiding daarvan denkt hij in dit artikel verder na
over het wezen van dit collectieve, bovenpersoonlijke onbewuste, (b) Niettegenstaande
zijn vooral fysiologische basis, wordt het psychologisch veranderings- of bekeringsproces, waarin de persoonlijke mens zichzelf in het collectieve overstijgt, rechtstreeks aan
een christelijk begrippenkader gerefereerd. De mogelijkheden voor een nieuwe Christusbenadering zijn opnieuw aanwezig.

4.6.

Instinkt und Unbewußtes (1919)

In dit artikel valt voor het eerst de voor de jungiaanse psychologie zo kenmerkende term
van het 'archetype', ter vervanging van het Urbild, ook urtümliches Bild of kollektives Bild genoemd.430 Deze terminologie demonstreert de accentverschuiving waarvan in het vorige artikel
sprake, en opent belangrijke perspectieven voor de Christusbenadering. Het gaat zoals reeds gezegd om die inhouden van het onbewuste die niet persoonlijk verworven, maar zoals de instincten
overgeërfd zijn, om een universele positie die a priori in de psyche werkzaam is. 'Die Instinkte und
die Archetypen der Anschauung bilden das kollektive Unbewußte. Ich nenne dieses Unbewußte
kollektiv, weil es im Gegensatz zu dem oben definierten Unbewußten nicht individuelle, d.h. mehr
oder weniger einmalige Inhalte hat, sondern allgemein und gleichmäßig verbreitete. Der Instinkt ist
seiner Natur nach eine kollektive, d.h. allgemein und gleichmäßig verbreitete Erscheinung, welche
mit der Individualität des Menschen nichts zu tun hat. "*ï1 Niettegenstaande de correlatie met de

*" C.G.JUNG, Ober dos Unbewußte, io: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 10, p. 32.
m

C.C.JUNG, Ober das Unbewußte, io: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10, p. 27.

™ C.GJUNG, Ober das Unbewußte, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10. p. 22.
°° C.GJUNG, Instinkt und Unbewußtes, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke. Bd. 8, p. 155. Zie J.JACOBI, Komplex-Arcnetypus-Symbol in der Psychologie C. G.Jungs, p. 36-85; A.SAMUELS ».o., A Critical Dictionary on J ungían Analysis, p. 2628; D.SHARP, C.G.Jung Leiicon, p. 27-28.
°' C.GJUNG, Instinkt und Unbewußtes, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 8. p. 156.
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instincten wordt met de term 'archetype' opnieuw duidelijk gerefereerd naar een metafysische achtergrond als empirische tegenhanger van de ideeën bij PLATO (427-347 v.Chr.). In deze versie
beweert C.G.JUNG dat de term het eerst aan te treffen is bij AUGUSTINUS (354-430). *32
Omtrent de voorrang van het geestelijke of het instinctmatige binnen dit archetype wil
C.G.JUNG als psycholoog geen standpunt innemen: 'Es ist meines Erachtens unmöglich ги sagen,
welches das Prius ist, die Auffassung oder der Trieb zum Handeln. Mir scheint, als ob beides eine
und dieselbe Sache, eine und dieselbe Lebenstätigkeit sei, die wir nur zum eigenen besseren Verständnis in Begriffe auseinandergelegt denken müssen. "*" Desondanks gebruikt C.G.JUNG de
term voor de typische zich herhalende vormen van waarnemen en reageren in de lijn van de représentabons collectives van L.LEVY-BRUHL (1857-1939), of de patterns of behaviour van K.LORENZ
(1903-1989), en beschouwt ze pnmair als 'Anschauung des Instinktes von sich selbst oder als
Selbstabbildung des Instinktes'.*3* Met zijn verwijzing naar de gedragswetenschappen wil
C.G.JUNG aantonen dat deze archetypen met enkel in een pathologische context thuishoren, maar
algemeen menselijk zijn. Toch verliest hi| de band met de vroegere psychiatrie niet uit het oog Met
de innovatie van noties zoals die van het collectief onbewuste en van de archetypen wordt naast
de verbinding met het fysiologische substraat ook het pathologische van het complex opengetrokken tot het algemeen natuurlijke karakter dat ook het onbewuste van gezonde mensen kenmerkt.436 Men zou kunnen zeggen dat het complex datgene voor het persoonlijk onbewuste is,
wat het archetype voor het collectief onbewuste wordt.43*
Conclusies: (a) De omslag van de individualisenng in de collectivisering, de verschuiving
binnen het onbewuste van de meer persoonlijke elementen naar de meer collectieve,
vindt in dit artikel zijn neerslag in een nieuwe begripsvorming, die C.G.JUNG ondersteunt met empirisch feitenmateriaal, maar etymologisch toch aanleunt bij metafysisch
geladen verklaringsbegnppen. In de herdenking van deze begrippen probeert hij toch
meer te wijzen op de fysiologisch-gedragswetenschappelijke implicaties, (b) Hoewel
daar nu nog niets van blijkt, bieden deze begrippen nieuwe hermeneutische sleutels voor
een Christusbenadering. Na de afwijzing van het collectieve aspect als vijandig tegenover de individuele psyche, herwaardeert C.G.JUNG dit collectieve als belangrijke eigenschap van het onbewuste en schept de mogelijkheden voor een nieuwe interpretatie van
de Christusvoorstelling die in de vorige periode met dat collectieve werd geassocieerd

4.7.

DU psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens [1919]

Na de tegenbeweging waarbij in de persoonlijke psyche naast de individuele pool de collectieve in eer hersteld wordt, en een nieuw begrippenkader is uitgedacht waarin geloof en bijgeloof vertaald kunnen worden, wordt de Christusthematiek opnieuw bespreekbaar. Al naargelang de
context gebruikt C.G.JUNG verschillende verklaringen door elkaar.
De eerste keer dat er van Christus opnieuw sprake is, gaat het nog om een uitloper van
de complextheone. In Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens [1919], lieert
C.G.JUNG het geloof in geesten aan een autonoom en onbewust complex, namelijk een complex
dat niet in verbinding met het 'ik' opereert. Geesten zijn aldus complexen die in hun projecties wor-

m

"

Maar C.C JUNG haalt eigenlijk alleen de betekenis bij A AUGUSTINUS, De diversa quoesuombus oclogmta tribus liber
anus, in A AUGUSTINUS, Opera omnia, Τ VI. col 49 'ideae
quae ipsae Jormatae non sunt
quae іл divina intelhgenna contmentur" (= ideeën, die zelf niet gevormd zijn . maar vervat m het goddelijke weten) In С G JUNG, Von den
Wurzeln des Bewußtseins, in С G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 14-15, corrigeert hij dit co blijkt de term zelf
reeds voor le komen bij PHILO VAN ALEXANDRIE (ca 25 ν Chr -SO na Chr ), De opificio типах, die hem verbindt met
het ¡mago Da in de mens, ел bij IRENAEUS (ca 140-202), Advenus hoereses, II 6 "Mundi fabricator non a semetipso
feci! haec, sed de aliems archetypis transtulii' ( = de wereldschepper maakte dit niet uit zichzelf, doch droeg dit over via
vreemde archetypen) Bij DIONYSUS AREOPAGITA, De coelesD mcrarchio, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Grate , Τ ΙΠ,
col 144, is sprake van ca' άιίλαι άρχιτυτύτα ( - de onstoffelijke archetypen) en in W SCOTT (ed ), Hermética, Vol I, ρ
140 (2de-3dc eeuw na Chr.), waar God ró άβχίτννον ?ως ( » b e t archetypische licht) genoemd wordt
C O JUNG. Instinkt und Unbewußtes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8. ρ 160

<" CG JUNG, Insankt und Unbewußtes, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 159
*" Η Η BALMER, Die Archetypenlehre von С G Jung Eme Knak, ρ 98-101, hier ρ 100, neemt juist deze verbinding van
geest en natuur op de korrel, omdat zij samenhangt met С G JUNGs 'Widerstreit von Empine und Spekulation ' "Dadurch,
daß Jung einerseits auf einem naturwissenschaftlichen Standpunkt bleiben will, andererseits aber einem psychologisierten
Neu-Ptaumsmus huldigt und ganz klar metaphysischen Aussagen macht, muß es zu Paradauen kommen'.
** Zie J JACOBI, Kampla-Archetypus-Symbolin der Psychologie CG Jungs, ρ 30-32
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den waargenomen. Dit illustreert hij met het verhaal van de bekering van Paulus (Hnd 9:1-19), die
volgens hem niet plots gebeurt, omdat Saulus, gedreven door zijn christenhaat die wijst op een
contrastwerking, onbewust reeds langer een christen is. C.G.JUNG ziet zich verplicht dit geval niet
op een 'metafysische' wijze te verklaren, anders zou men dat met alle gelijkaardige 'ziekten' moeten doen. 'Die Vision Christi auf dem Wege nach Damaskus bezeichnet bloß den Moment, wo der
unbewußte Christuskomplex sich mit dem Ich des Paulus assoziierte. Daß ihm Christus dabei quasi
objektiv als Vision gegenübertrat, erklärt sich aus dem Umstand, daß die Christlichkeit des Saulus
ein ihm unbewußter Komplex war. Daher erschien ihm dieser Komplex projiziert, als quasi nicht zu
ihm selber gehörig. Er konnte sich selber als Christen nicht sehen; weshalb er aus Widerstand
gegen Christus blind wurde und nur durch einen Christen wieder geheilt werden konnte. "*"
Daarom vindt C.G.JUNG ook dat de christenen niet door Saulus zijn vervolgd, maar door zijn onbewust Christuscomplex. Men mag bij deze verklaring niet vergeten dat C.G.JUNG zich bewust tot
een psychiatrische diagnose beperkt en het uiterlijk niet over Christus zelf heeft, maar over de
Christusverschijning aan Paulus. De strekking van dit psychologisch commentaar is duidelijk: dit
visioen blijft grenzen aan een pathologisch verschijnsel. De verschijning, het uiterlijke visioen, is
reduceerbaar tot een innerlijke psychische drijfveer die de zintuiglijkheid van Paulus bepaalt.
Conclusies: (a) In Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens [1919] valt
C.G.JUNG voor de interpretatie van de Christusvoorstelling nog terug op de pathologische context uit zijn medisch-psychiatrische periode (1900-1907). Daarin staat het
complexbegrip centraal, ook al is dat dan nog niet op de bonafide religieuze instelling
toegepast, (b) Waar de link in die periode nog niet expliciet gelegd is, verklaart hij nu
ook het Christuscomplex in diezelfde terminologie, waarbij zelfs uitdrukkelijk sprake is
van een 'onbewust Christuscomplex'. Hoewel de verklaring in haar geheel erg reductionistisch overkomt, moeten wij toch erkennen dat C.G.JUNG als psychiater op een reëel
psychologisch gevaar wijst, op een psychologisch mechanisme dat achter alle visionaire
beelden kan schuilgaan. Dat voor het eerst sinds Wandlungen und Symbole der Libido
(1911/1912) een bijbels gegeven wordt aangepakt, wijst er dan weer op dat C.G.JUNG
zijn persoonlijke interesse voor het Christusgebeuren opnieuw opgenomen heeft, en dat
een nieuwe Christusbenadering niet lang meer op zich zal laten wachten.

4.8.

Psychologische Typen (1921)

Na Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) is dit een tweede schamierwerk,
waarin op vele vlakken een synthese gemaakt is van de inzichten uit de voorbije crisisperiode.
Deze zijn anderzijds ook ingepast in een nieuw interpretatiekader, wat de complexiteit verklaart van
de Christusbenadering die in dit werk aan bod zal komen. Hoewel de verwijzingen naar het Christusgebeuren in dit boek nog altijd heel schaars zijn, brengt een thematische lezing van de betreffende passages over de wisselwerking tussen de Christusbenadering en de psychologische theorie
toch interessant materiaal aan het licht.

4.8.1.

Dos Typenproblem in der Geistesgeschichte I Über Schillers Ideen zum Typenproblem

De nieuwe invalshoek wordt in Psychologische Typen (1921) gevormd door het psychologisch-typologische standpunt van waaruit C.G.JUNG verschillende opvattingen relativeert tot de
corresponderende typen van het extraverte en introverte, het rationele en irrationele.4Эв In tegen
stelling tot de traditionele psychoanalytische visie, waarin extravert met gezond en introvert met
ziek geassocieerd is, gaat het nu om evenwaardige functionele typen, beide met een partiële waarheidsbenadering. Het is eigen aan deze relativeringsprocedure dat de theologische en metafysische
begrippen terugkeren in een psychologische context. Bekering wordt daardoor bijvoorbeeld opgevat als een overgang van het ene naar het andere type, en het christelijk offer als een opoffering of
verdringing van de inferieure functie. 'Wir verlieren uns nicht auf einen Nebenweg, wenn wir uns

m

C.G.JUNG, Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 8, p. 337.

*" Deze typologie wert* nog steeds beveiligd door bv. H J.EYSENCK (1916-), The Scientific Study of Personality.
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bei dieser Gelegenheit vergegenwärtigen, was die Brechung der natürlichen Triebnchtung, als
welche der christliche tOpfer-l Prozeß erscheint psychologisch bedeutet; aus dem Obengesagten
ergibt sich nämlich, daß die Umkehrung zugleich auch den Übergang in eine andere Einstellung
bedeutet " , M Algemeen gesproken behoort het conventionele christendom volgens С G JUNG
tot het extraverte gevoels- en intuïtieve type en moet het gecompenseerd worden door een meer
mystieke en speculatieve instelling.440
4.8.1.1.

Algemeen theoretisch

In het eerste hoofdstuk legt С G JUNG in een toelichting bi| enkele historische contro
versen de basis voor het relativerende standpunt van de psychologie Die geeft hij weer vanuit de
neutrale psychologische positie van de buitenstaander HIJ vertrekt hiervoor bi| de vier bewustzijnsfuncties van verstand, emotie, gewaarwording en intuïtie, waartussen in de psyche een stnjd om
de dominantie ontstaat Zo maakt hij om te beginnen het verslag van het debat tussen de oude
kerk en de ketterse gnosis en tussen TERTULLIANUS (155-220) en ORÍGENES (ca 185-252/254)
in hun houding tegenover het gnosticisme **1 Daann valt op dat de gnosis met zi|n kennisinhouden zijn aantrekkingskracht vooral uitoefent op de theoretisch ingestelde intellectueel, terwijl de
orthodox-christelijke beginselen meer aanslaan bij praktisch ingestelde gelovigen Ook het verzet
tegen het heterodoxe docetisme, de opvatting dat Christus slechts in een schijnhchaam is verschenen, ziet С G JUNG als een overwicht van het meer begripsmatige op de ervaring van het menselij
ke gevoel In hun houding tegenover de gnosis verschillen TERTULLIANUS en ORÍGENES volgens
hem vooral van mstellingstype de eerste gelooft op grond van irrationele, innerlijke feiten tegen de
rationele wetenschap en filosofie in HIJ bouwt, als introvert denkmens, zijn geloof op een sacrifìcium inteUectus ( = offer van het verstand), een offer dat hij brengt in navolging van de Godszoon
'Der psychologische Entwicklungsprozeß, den wir als den christlichen bezeichnen, führte ihn zum
Opfer, zur Abschneidung des wertvollsten Organes, welcher mythische Gedanken im großen und
vorbildlichen Symbol der Opferung des Gottessohnes wiederum enthalten ist. Sein wertvollstes
Organ war eben der Intellekt und die durch ihn vermittelte klare Erkenntnis. "*42 De keerzijde van
deze inlevering van de verstandelijke band met de wereld, is een plat concretismo, waarin de geloofsfeiten irrationeel te geloven zijn Als extravert gevoelsmens probeert ORÍGENES de gnosis
daarentegen binnen het christendom te integreren en streeft een synthese na van geloof en wetenschap Het offer dat hij volgens С G JUNG hiervoor brengt is het sacrificium phalli ( = offer van de
drift), het offer van de zinnelijke band met de werkelijkheid Daardoor wordt ORÍGENES, die zichzelf trouwens ontmand heeft, een denkmens, terwijl TERTULLIANUS zich tot gevoelsmens heeft
bekeerd Het christelijke bekeringsproces is in deze beschouwingen gerelativeerd en versmald tot
een individuele verandering van mstellingstype volgens de natuurlijk psychologische wetmatigheid
van de enantiodromia ( = tegenbeweging) * "
Op gelijkaardige wijze behandelt С G JUNG de oude theologische twisten die aanleiding
hebben gegeven tot de eerste grote concilies De tegenstelling gaat hier tussen de exclusieve men
selijkheid waarin de Ebiometen en later de Arianen geloven, 'an die ausschließliche Menschlichkeit
Chrisb und hielten ihn für den Sohn der Mana und des Joseph, der erst nachträglich seine Weihe

"

CO JUNG, Psychologische Typen, ш С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 6, ρ IS

*" Vgl M STEIN, Jung's Treatment of Chnsaamiy, ρ 97 98 In С G JUNG Lecture ΠΙ, 29 May 1929, in С G JUNG,
Dream Analysts Sotes of the Seminar given m 1928-1930, ed by W McGUIRE, ρ 240, treffen wij een bijzondere toepas
sing van deze typologische classificatie aan Johannes en Jezus worden daar tegenover elkaar geplaatst als uitroveit en extra
ven psychologisch type
*" Zie С G JUNG, Psychologische Typen, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 6, ρ 11-19, met verwijzing naar
W SCHULTZ (Hrsg ). Dokumente der Gnosis, ρ XXII XXIX Zie verder ook E PAGELS, The Gnosnc Gospels, ρ 123124 Whose Church is the True Church''
40

С G JUNG, Psychologische Typen, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 6, ρ 13-14 Zie TERTULLIANUS, De came
Chnsa, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Lot , Τ li, col 797-838 'El mortuus est deifiUus prorsus credibile est, ama mep ¡um
est Et sepultus resurreat. certum est, quia imposable u r ' ( * En Gods Zoon is gestorven, wat helemaal geloofwaardig is
omdat het onzinnig β En Hij » opgestaan uit de doden, wat zeker is omdat het onmogelijk is)

m

De term Enanaodronue a afkomstig van HERAKLEITOS (ca 535-465 ν Chr ), Zie J STOBAEUS, Eclogarum, Vol I, 60
"сціодосгпг oc hoyor ex της tmrnoàpoutaç 6ημΐΛνσγ<*> 7ur ôrrur' ( в de noodlottige orde voortkomend uit de tegenbe
weging der zijnden) en verwoordt volgens С G JUNG, Psychologische Typen, ω С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 6,
ρ 4Í5-466, de op- en neergang van het natuurlijk leven
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durch den heiligen Geist empfangen habe', en de ontkenning daarvan door de docetisten "***
Deze theologische controverse bereikt haar hoogtepunt in de strijd om het homo-ousios en het
homoio-ousios, met andere woorden de gelijkheid of overeenstemming tussen de Vader en de
Zoon **6 Het monofysitische extreem, waann de menselijkheid in de goddelijkheid wordt opge
lost, helt volgens С G JUNG psychologisch over naar het abstract onvoorstelbare, het duofysitische, dat goddelijkheid en menselijkheid ver uit elkaar houdt en neigt naar het zinnelijk ervaarbare
Een gelijkaardig psychologisch conflict ziet hij in de 5de eeuw terugkeren tussen het pelagianisme
en AUGUSTINUS' verlossingsleer " e De laatste betrapt С G JUNG erop het zelfbeschikkingsver
mogen van de mens te onderschatten en door zijn pessimistische erfzondeleer de zondige mens
van de alleenzaligmakende, kerkelijke verlossingsmiddelen afhankelijk te maken PELAGIUS
(ca 360-ca 422) en met hem NESTORIUS (381-451), nemen het precies voor de menselijke waar
den op 'Nestorius betonte die Trennung der beiden Naturen Christi gegenüber die Cynllischen
Lehre der φυσική ¿νιασις, der physischen Einheit Chnsti als Gottmenschen Nestonus wollte auch
Maria durchaus nicht als Оеото'кос (Gottesgebärerm), sondern bloß als Χριστοτοκός (Chnstusgebärerin) aufgefaßt wissen "*" Omdat С G JUNG zich ook in dit werk graag verschuilt achter zijn
wetenschappelijke neutraliteit en beide strekkingen naar waarde wil schatten, voelt hij zich ook in
deze theologische twist van een stellingname ontslagen De eenzijdige beklemtoning van de god
delijke of de menselijke natuur voeren volgens hem immers tot een psychologische impasse
Ook het vraagstuk van de transsubstantiatie behandelt С G JUNG als een kwestie van
psychologische verschillen Daarvan volgt hij eerst de kerkgeschiedenis, en die begint al bij de
tegenovergestelde opvattingen van de extraverte Ρ RADBERTUS (ca 785-860) en de introverte
SCOTUS ERIUGENA (810-877) Ρ RADBERTUS is geneigd de religieuze feiten te concretiseren en
houdt er een realistische opvatting van de eucharistie op na "dafür aber das Symbolische und
Sinnreiche 'transsubstantiierte' und ms Sinnengefällige vergröberte'*** SCOTUS ERIUGENA herleidt de religieuze feitentaal tot abstracties en is van oordeel 'daß das Abendmahl nichts anderes
sei als ein Andenken an jenes letzte Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte... ' **' Het denken van de eerste is volgens С G JUNG meer 'programmatisch ', dat van de andere meer 'vernünftig'.**0 Ook achter deze tegenstelling meent hij de impasse te herkennen tussen een concretistisch dogmatisme en een sceptisch rationalisme, tussen wat hij door de band genomen voor het
katholicisme en het protestantisme aanziet
Deze discussie vindt С G JUNG tijdens de scholastieke Middeleeuwen verdergezet in de
universaliënstnjd, waann het realisme en het nominalisme lijnrecht tegenover elkaar staan 4Б1 In
het realistische kamp bevindt zich ANSELMUS VAN CANTERBURY (1033-1109), die het reëel be-

"

C O JUNG, Psychologische Typen, ui С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 6, ρ 20 Zie hierover meer bij Ρ SMUL·
DERS, Dogmengesduchiliche und lehramüiche Entfaltung der Christologie, at J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd III/1, ρ 431-457

*" Zie meer bij J N D KELLY, Early Christian Doctrines, ρ 223 225, Κ Η OHUG, Christologie, Bd Ι, ρ 44-45
445

Zie meer bil J N D KELLY, Early Christian Doctrines, ρ 357-372, Κ Η OHUG, Christologie, Bd Ι, ρ 199 201 Zie
meer bij S HUNKE Europas andere Religion, ρ 73, die de tegenstelling lussen deze figuren als uitgangspunt neemt voor
een alternatieve dogmageschiedenis, waann de verlossing gefundeerd is op een scheppingsgenade volgens welke de mens ш
bet bezit is van een natuurlijke heiligheid, 'gegen das pauhmsch-ajhkamsche Dogma von der Erbsünde und Erlösung des
unfreien, ohnmächtigen Menschen" In ZIJD overzicht komen opvallend veel namen voor waarvan de invloed op С G JUNG
reeds is vastgesteld, zoals MEISTER ECKHARDT (1260-1329), J BOEHME (1575 1624) en J W VON GOETHE (17491832)

" C G JUNG, Psychologische Typen, m С G JUNO, Gesammelte Werke, Bd 6, ρ 22 Zie meer bij Ρ FRANSSEN, Dogmengeschuhtuche Entfaltung der Gnadentheologie, in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd Г /2, ρ
631-763
" C G
"

JUNG, Psychologische Typen, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 6, ρ 24

C O JUNG, Psychologische Typen, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 6, ρ 23

" C G JUNG, Psychologische Typen, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 6, ρ 25 Zie meer bij E GÓSSMANN, Glaube
und Gotteserkenntnis m Mittelalter, m M SCHMAUS - A GRILLMEIER - L SCHEFFCZYK (Hrsg ), Handbuch der
Dogmengeschichte, Bd І/2Ь, ρ 3-9
4,1

Zie over de typologie van Dommalisme en realisme ш relatie tot de christologie, meer bij G RUPP, Chrtstologies and
Cultures Toward a Typology ofReligious Worldnews.p 32-44,hierp 39-40 ñne Realist position affirms an effect of the
Atonement distinguishablefromthe changefinallyrealized in historical believers and their communities is derivative ( ) In
contrast to this Realist approach, the Nominaast type locates the result of Christ s work exclusively m the changes effected
in those individuals (and their commumaes) who appropriate its benefits
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staan van God bewijst uit zijn ideële aanwezigheid in het bewustzijn 462 De bemiddelingspogingen die ARISTOTELES (384-322 ν Chr ) in de Oudheid ondernomen heeft, worden in de Middel
eeuwen doorgetrokken door PETRUS ABELARDUS 11079-1142) en THOMAS VAN AQUINO
(1225-1274) 4 Б З Deze voorlopers van de moderne verlichtingsidee bekritiseren de vermenging
van de ideële en concrete orde, zoals ook I KANT (1724-1804) die ten gronde ontkracht Tegenover het esse in intellectu (= realiteit in de gedachten) en het esse in re (» realiteit in de feiten),
beschouwt С G.JUNG het esse in anima ( = realiteit in het psychische), de zelfwerkzaamheid van
de psyche als het middengebied, waann God als de hoogste waarde in de psyche verschijnt 46*
Uit dit tussengebied komen volgens hem alle psychologische tegenstellingen voort, waarvoor de uit
het onbewuste afkomstige fantasie de synthese kan leveren
Tenslotte bestaat volgens С G JUNG in het reformatorische avondmaaldispuut een ge
lijkaardige tegenstelling aangaande de wijze waarop de aanwezigheid van Christus in de eucharistie
moet verstaan worden, waarbij 'der Gedanke, daß eine Zeremonie und ihre konkrete Ausübung
eine objekbve Hellsbedeutung habe, eigentlich durchaus unevangelisch ist" *№ Naast het funda
mentele schisma is ook de polemiek tussen M LUTHER (1483-1546) en M ZWINGLI (1484-1531)
opnieuw psychologisch te verklaren De extraverte gevoelsmens M LUTHER kan zich volgens
С G JUNG niet helemaal van de zintuiglijke indruk ontdoen en blijft overtuigd van de werkelijke
tegenwoordigheid van Christus "Der Leib Christi ist allerdings bloß 'unräumlich' gegenwärtig "*" De zuiver symbolische opvatting van de verstandelijk introverte M ZWINGLI steekt daar
schril tegen af Die doet echter volgens С G JUNG op zijn beurt tekort aan de waarde van brood en
wijn voor de gewaarwordings- en gevoelsfuncties *"
4.8.1.2.

Godsdienstpsycbologisdi

Na dit eerder vrijblijvende exposé zet С G JUNG zijn eigen psychologische theorie uit
een In een lichte variatie op Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912), waarin de cultuursfeer en de driftsfeer tegenover elkaar stonden, geeft hij aan hoe onder impuls van het collectief
symbool in de menselijke psyche een scheiding gemaakt wordt tussen een collectief aangepaste
functie en de minderwaardige, individuele functies Door de dominantie van één bepaalde grondfunctie worden de andere naar het onbewuste verwezen CG JUNG wijt dit eveneens aan de
invloed van het algemene geloof van de collectieve cultuur dat met zijn verlossende symbolen de
vereenzelviging met één functie bewerkt ten koste van de meer individuele waarden, ten koste van
het subjectieve in de psyche Zi|n eigen visie op het geïnstitutionaliseerde christendom is, zoals
reeds eerder gesteld, door dit psycho-energetische denkmodel bepaald 'Die christliche Sphäre,
wie überhaupt ¡ede geschlossene Religionsform, hat die unzweifelhafte Tendenz, das Unbewußte
im Individuum möglichst zu unterdrücken, und damit auch seine Phantasie lahmzulegen. An ihrer
Statt gibt die Religion festgeprägte symbolische Anschauungen, welche das Unbewußte des Individuums vollgültig ersetzen sollen. "*" Ondanks de belangrijke sociale functie mag volgens hem
van deze vorm van godsdienstbeoefening geen blijvende oplossing verwacht worden. 'Was das
Christentum gab, war allerdings keine Lösung, sondern eine Erlösung, eine Loslösung der einen
wertvollen Funktion von allen andern Funktionen die damals ebenso gebietensch mitregieren wollten Das Christentum gab eine bestimmte Richtung unter Ausschließung aller andern möglichen
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Richtungen. **" De christelijke verlossing veroorzaakt in plaats van de toenadenng tussen de te
genstellingen een verdere verwijdering Dit komt tot uiting in een op de spits gedreven vergeestelij
king, in de emancipatie van het meer geestelijk bewustzijn, dat С G JUNG gelijkstelt met een ab
straherende, intellectuele instelling, met de verdrukking van de onbewuste fantasie als gevolg Ter
wijl de godsdienststichters, zoals Jezus er één was, rechtstreeks geput zouden hebben uit de bron
van de individuele fantasie, belet men in hun naam de enkeling zich zelf aan die bron te laven door
hun leringen letterlijk en uiterlijk te nemen De eerste ontwikkelingen van het christendom zijn daar
voor hem het schnjnende voorbeeld van Uit het evangelische verzoekingsverhaal (Mt 4 1-11, Le
4 1-13), kan С G JUNG verder ook opmaken dat Jezus het visioen van de duivel niet letterlijk
opvat, en het stelt hem in de gelegenheid af te rekenen met een foute psychiatrische diagnose,
zoals uit vroeger werk mogelijk verkeerdelijk af te leiden is 'Hätte Christus die Phantasie konkretistisch mißverstanden und somit wörtlich genommen, so wäre ein Verrückter mehr in der Welt
gewesen Er wies aber den Konkretismus seiner Phantasie ab und trat in die Welt als ein König,
dem die Reiche des Himmels undertan sind. Er war ja kein Paranoiker, wie auch der Erfolg bewiesen hat. Die von psychiatrischer Seite gelegentlich geäußerten Ansichten über das Krankhafte der
Psychologie Christi sind nichts als ein lächerliches rationalistisches Gerede, fem von jeglichem
Verständnis für derartige Vorgänge in der Geschichte der Menschheit ""° Wel heeft С G JUNG
het tegen de geïnstitutionaliseerde godsdiensten dat die de individuele fantasie en persoonlijke
openbaringen van hun stichter tot algemeengeldige waarheid verheffen 'Die form, in der Christus
den Inhalt seines Unbewußten der Welt vorstellte, wurde angenommen und für verbindlich erklart
Damit verfielen alle individuellen Phantasien der Ungültigkeit und Wertlosigkeit, sogar der Ketzerverfolgung, wie das Schicksal der gnostischen Bewegung und aller späteren Häretiker zeigt Ganz
in diesem Sinne sagte schon der Prophet Jeremías 23,16 'So spricht der Herr Zebaoth Gehorchet nicht den Worten der Propheten, so euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie predigen
ihres Herzens Gesicht und nicht aus des Herrn Munde "4β1 Terwijl Jezus staat voor de individuele
roeping van de mens, is het christendom synoniem met die gemeenschappelijkheid waarin de indi
viduele waarden precies verwaarloosd en naar het persoonlijk onbewuste verdrongen zijn, en waar
in de enkeling verdrukt wordt "Es ist daher begreiflich, daß gerade unter der Einwirkung der christlichen Sphäre, deren Prinzip die christliche Liebe ist (und durch Kontrastassoziation auch deren
Gegenstück, nämlich die Vergewaltigung der Individualität/, eine Kollektivkultur zustande kam, in
welcher der Einzelne unterzugehen droht, weil die individuellen Werte schon aus Prinzip einer Minderbewertung verfallen. "**2 Dit illustreert С G JUNG nog eens aan de hand van het monniken
leven van de H ANTONIUS (251-356), waarvan ATHANASIUS (ca 295-373) het relaas doet Die
moet de invloeden van het onbewuste weerstaan, alsof het de stem van de duivel was * " Daar
uit besluit С G JUNG het volgende 'Diese Ausfuhrungen zeigen, wie das Unbewußte des Individuums verworfen wurde mit Hilfe des allgemeinen Glaubens, obschon es in durchsichtiger Weise
die Wahrheit sprach. "* M Het christelijke ideaal van de voorkeur voor het goede is daar volgens
hem niet vreemd aan Een onvermi|deli|k gevolg daarvan is de verwerping van de minderwaardige
psychische functie als de belichaming van het kwaad
In antwoord op de collectieve eenzijdigheid, waarnaar de dogmatische geloofsvoorstellingen volgens hem overhellen, pleit С G JUNG voor een zelfstandige individualiteit, die zich van de
tegenstellingen kan onderscheiden In het evenwichtsmodel dat hij in deze periode hanteert, komt
de oplossing vanuit een soort tussensfeer tussen het bewustzijn en het onbewuste, tussen het
geestelijke en het zinnelijke Het onbewuste ziet hij niet meer als een atavistisch aanhangsel van
het bewustzijn, maar als de voedingsbron van vernieuwd leven Het is met meer een bewustzijnsremmende, ziekmakende factor, maar een individueel element van genezing Voor het conflict dat
van de overheersing van het collectieve het gevolg is, kan volgens С G JUNG de oplossing niet uit-
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56-59, met verwijzing naar

gaan van een bewustzijnswereld die gefundeerd is op het maken van logische onderscheiden, zoals
dat voor de christelijke voorstellingswereld aangetoond is, maar van een Novum dat beide tegenstellingen overbrugt, 'ein Symbol, daß seine erreichte Bestimmung, d.h. seinen Weg, auf dem sich
Ja und Nein vereinigen, ausdrucken würde. ""* Hierin kan de scheppende fantasie aan bod
komen en worden tegelijk de individuele waarden in ere hersteld. Verinnerlijking betekent met
name dat de wil niet meer voor de objectieve tegenstellingen kiest, doch in een toestand van onbepaaldheid voor zichzelf, voor het subject. De psychische energie zinkt in dat geval terug naar het
onbewuste, waar het materiaal van de scheppende fantasie gereed ligt. De associatie met de incestwens wordt in Psychologische Typen (1921) niet geschrapt, doch eerder als afwijking op de
juiste gang van zaken bestempeld. In het ombuigen en vrijmaken van energie voor een nieuwe
bewustwordingsfase speelt het verenigende symbool nu een belangrijke rol, met een heel andere
functie dan het verlossende.*" Omdat dit symbool de samenwerking belichaamt tussen het bewustzijn en het onbewuste, kan het voor de bemiddelende wil dienen als een energietransformator.
In dat verband spreekt C.G.JUNG van de transcendente functie van het symbool, waarmee hij
enkel bedoelt dat het een irrationele synthese maakt van de rationele tegenstellingen. Een ander
kenmerk is dat bedoeld symbool ook individueel is, waardoor het tevens de mens uit de uiterlijke
en collectieve afhankelijkheid kan bevrijden door hem persoonlijk met het onbewuste te verbinden.
Een dergelijk symbool is volgens C.G.JUNG een religieus symbool, maar dit nuanceert hij meteen:
"Ich meine damit natürlich nicht dogmatisch erstarrte, tote Symbole, sondern Symbole, die dem
4β7
schaffenden Unbewußten des lebendigen Menschen entsteigen '.
4.8.2.

Das Typenproblem in der Dichtkunst

Het verschijnsel van de typen wordt verder gevolgd in de literatuur, bij J.W.VON GOE
THE (1749-1832) in de wisseling tussen systole en diastole (= vermindering en vermeerdering), in
F.VON SCHILLERS (1759-1805) opvatting over naïeve en sentimentele dichtkunst, bij F.NIETZSCHE (1844-1900) in het onderscheid tussen het apollonische en het dionysische, bij de karaktertypen van F.JORDAN (1905-) en in de antipoden van Prometheus en Epimetheus bij C.SPITTELER (1845-1924)."" Aan de hand van dit illustratiemateriaal zet C.G.JUNG, in het verlengde
van de twee reeds geschetste psychologische typen, op zijn gekende associatieve wijze het onderscheid uiteen tussen het collectieve en het individuele symbool. Een voorbeeld van een dergelijk
symbool is dat van een verlossergod, van de godsvernieuwing en wedergeboorte in een wonderkind, zoals hij dat leest bij C.SPII ItLER. 'Diese Sehnsucht drückt sich in der Krankheit Gottes aus,
er sehnt sich nach Wiedergeburt und deshalb fließt seine ganze Lebenskraft in das Zentrum des
Selbst zurück, d.h. in die Tiefe des Unbewußten, aus der das Leben sich wieder neu gebiert. " 4 И
Die wedergeboorte geschiedt aanvankelijk in de goddelijke sfeer, in het onbewuste zegt
C.G.JUNG, en wordt daarom in het bewustzijn nog niet opgemerkt. De destructieve reactie van
Epimetheus tegen deze levensvernieuwing associeert hij met 'die traditionelle und kollektive Be
schränktheit' en die is eigen aan het verzet van de traditionele godsdienstigheid tegen nieuwe
uitingen van religiositeit, maar ook aan de verstandelijke vooroordelen tegen diezelfde religiositeit
zoals sinds de Verlichting gebruikelijk is.470 C.G.JUNG blijft ondertussen hameren op de tegenstelling tussen de collectieve en individuele religiositeit. Hij pleit voor de vitaliteit van alle individuele uitingen van godsdienstigheid, die niet zomaar uit te roeien zijn. 'Eine allgemeine Einstellung
entspricht einer Religion, und Religionswechsel gehören zu den peinlichsten Momenten der Weltgeschichte. Unsere Zeit ist allerdings in dieser Hinsicht von einer Verblendung, die ihresgleichen
sucht. Man meint, man müsse nur eine Bekenntnisformel als unrichtig und ungültig erklären, um
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von allen traditionellen Wirkungen christlicher oder jüdischer Religion psychologisch befreit zu
sein. ""' De algemene instelling correspondeert nog steeds met het christelijke ideaal van de verwerping van het heidense kwaad, terwijl C.G.JUNG van mening is dat in de erkenning van deze
antichristelijke functie juist de kortste weg naar de heelwording ligt. 'Die christliche Zerreißung des
Menschen in ein wertvolles und ein verworfenes Stück wurde jenem in Vergleich zu früheren höher
sensibilisierten Zeitalter unerträglich. Die Sündhaftigkeit stieß sich an der Empfindung der ewigen,
natürlichen Schönheit, deren Anschauung jener Zeit allbereits möglich war; daher griff sie auf ein
Zeitalter zurück, wo die Idee der Sündhaftigkeit die Ganzheit des Menschen noch nicht zerspalten
hatte, wo das Höhere und Tiefere menschlicher Natur in völliger Naivität ohne Kränkung des moralischen oder ästhetischen Empfindens noch zusammen wohnen konnten. "*" C.G.JUNGs worsteling met de christelijke traditie blijkt opnieuw waar hij het verenigende symbool antichristelijk
noemt omdat het in tegenstelling tot het christelijke in staat is het boze in zich op te nemen. Het
nieuwe symbool is daar zelfs een aanklacht tegen, 'eine Auflehnung gegen die hergebrachte
Christlichkeit, die unfähig war, das neue Symbol zu begreifen und damit das Leben in eine neue
Bahn zu lenken"."3 Het symbool getuigt veeleer van een heidense instelling zoals aan de hand
van het voorbeeld van de middeleeuwse tovenaar wordt aangetoond. 'Schließlich versagt auch der
christliche Lösungsversuch, und dann zeigt es sich, daß in der Erlösungssehnsucht und in der
Eigensinnigkeit der Selbstbehauptung des heidnischen Stückes eben gerade die Erlösungsmöglichkeit liegt, indem das antichristliche Symbol eine Möglichkeit für das Annehmen des Bösen
zeigt. "*74 Terwijl het collectieve symbool van het christendom een rem zet op de individuele ontwikkeling en tegenstellingen in de psyche verwekt, brengt het verenigende symbool de tegenstellingen precies in balans. Dat belet niet dat C.G.JUNG deze tussenweg gesymboliseerd vindt in de
godsgeboorte, wat hij als volgt verklaart: 'Die Gottesgeburt will psychologisch sagen, daß ein
neues Symbol, in neuer Ausdruck der höchsten Lebensintensität geschaffen sei. - 7 Б Dit symbool
van de godsvemieuwing is volgens hem trouwens een volwaardig oerbeeld: 'Die Gottesemeuerung
ist ein geläufiges urtümliches Bild, das man sozusagen überall findet; ich erwähne nur den ganzen
Komplex des sterbenden und wiedererstehenden Gottes und alle seine Vorstufen... "*7e De grondslagen voor dit verenigende symbool zijn in deze uitleg wel zuiver psychologisch, ook al komt het
in het Westen doorgaans in zijn geprojecteerde vorm voor. 'Da nun die mittlere Position als Vereinigung von Gegensätzen einen irrationalen Charakter hat und noch unbewußt ist, so erscheint sie
projiziert als vermittelnder Gott, als Messias oder Mediator. Für unsere in puncto Erkenntnis primitiveren westlichen Religionsformen erscheint die neue Lebensmöglichkeit als Gott oder Heiland, der
aus Liebe oder aus väterlicher Fürsorge, aber aus seinem eigenen inneren Entschluß heraus die
Zerspaltung aufhebt, wann und wie es ihm aus uns verborgenen Gründen paßt. Die Kindlichkeit
dieser Anschauung ist in die Augen springend. " 4 " Die instelling ziet C.G.JUNG schril afsteken
tegen de essentiële gerichtheid van de oosterse leringen. Hij vergelijkt deze voorstellingen van de
verlossende middenweg psychologisch achtereenvolgens met het nirdvandva in de Brahmaanse
traditie, het rita in de Vedisene, en het tao in de Chinese filosofie.47'
Hoewel het meer dan zijn oosterse tegenhangers belast is met een sociale functie, is het
daarmee overeenkomstige christelijke beeld van het rijk Gods volgens C.G.JUNG uiteindelijk even
psychologisch omdat het ook niet van deze wereld is (Joh 18:36). 'Bekanntlich gehört diese psychologische Einstellung auch zu den Bedingungen der Erwerbung des christlichen Gottesreiches,
das im Grunde genommen — trotz allen rationalen Deutungen — das zentrale, irrationale Wesen,
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Bild und Symbol ist, von dem die erlösende Wirkung ausgeht. Das christliche Symbol hat bloß
einen mehr sozialen IStaats-l Charakter als die verwandten östlichen Begriffe.-" De andere
kant van de westerse, meer individueel gerichte symboliek komt echter onder meer tot uiting in
R.WAGNERs (1813-1883) Parava/, A.DANTEs (1265-1321) Divina Commedia en de Poimen (140
na Chr.) van HERMAS, voorbeelden van de overgang van vrouwendienst naar zielendienst, en dus
van de psychologisering.490 In het graalsymbool uit de legende bij CHRÉTIEN DE TROYES
(-ca. 1195) en WOLFRAM VON ESCHENBACH (ca.1170-ca.1220) komt volgens C.G.JUNG iets terug tot leven wat in de vroegchristelijke periode nog binnen de gnostische traditie bestaan heeft en
waarvan hij vooral het psychologische belang onderstreept.*81 Ook de Gottesgeburt van MEISTER ECKHARDT (1260-ca.1329) duidt volgens C.G.JUNG op het ontstaan van het individuele
symbool. De rechtstreekse betrokkenheid van God op de menselijke ziel vertaalt hij psychologisch
als de relativiteit van God, die als psychische waarde niet buiten de ziel gezocht mag worden. Als
de ziel gericht is op het rijk Gods, wat bij MEISTER ECKHARDT mogelijk is vanwege de bovenwereldlijke herkomst van de zielenkern of godsvonk, betekent dit bij C.G.JUNG psychologisch dat de
libido, of met andere woorden dat God als waarde uit de afhankelijkheid der dingen, uit de wereld,
wordt weggehaald en geconcentreerd op de onbewuste parel, de schat in de akker. Deze schat is
niet van deze wereld omdat hij volgens C.G.JUNG in het onbewuste verborgen ligt, als de in de
introversie verzonken libido. Dat is de psychologische betekenis van MEISTER ECKHARDTS interpretatie van Mt 6:19-21. "Das Reich der Himmel ist gleich einem Schatz, der in einem Acker
verborgen ist', spricht Christus. Dieser Acker ist die Seele — in der verborgen liegt der Schatz des
Gottesreiches. Darum ist Gott, und alle Kreatur, selig in der Seele. "*8J Bij het verschil tussen de
toestand waarin de ziel nog in God is, in God geboren wordt en die waarin God in de ziel geboren
wordt, denkt C.G.JUNG aan de bewegingen tussen de introversie als de libido zich terugtrekt van
het object en in het onbewuste verzinkt, en de progressie wanneer die weggezonken libido als
positieve prestatie aan het licht komt. Pas in het laatste geval bereikt men een scheppende toestand van actieve imaginatie, waaruit een symbool kan ontstaan. Dan is de ziel de volwaardige
plaats van de Gottesgeburt, van de unio mystica ( = eenwording met God). C.G.JUNG meent dat
God op die manier afhankelijk wordt van de menselijke ziel, wat hij ook in de verzen van ANGELUS
SILESIUS (1624-1677) opmerkt.483 Bovendien stelt hij de ziel, het contactpunt tussen de mens
en God, gelijk met het tussen bewustzijn en onbewuste bemiddelende symbool. Zo is er uiteraard
sprake van het zich voortdurend herhalende proces van godswording en -ontwording. Daarbij gaat
het hem alleen maar om de regelmatige wisselwerking tussen het bewustzijn en het onbewuste.
'Eckhart spricht von der Gottesgeburt als von einem öfters sich wiederholenden Vorgang. Tatsächlich ist nun der Vorgang, von dem wir hier handeln ein psychologischer Prozeß, der sich unbewußt
fast beständig wiederholt.I...) Es dürfte sich um einen Rythmus der Lebenserscheinung, um
Schwingungen der Lebenskräfte handeln, die in der Regel unbewußt ablaufen. "484
Ook in het werk van de dichter C.SPITTELER (1845-1924) neemt het verenigende symbool van de godsvernieuwing een belangrijke plaats in. Het symbool dat de libido uit het onbewuste bevrijdt, wordt daarom bij hem ook als de verjongde of vernieuwde god aangeduid. 'Die durch
das Symbol aus dem Unbewußten befreite Libido ist symbolisiert als ein verjüngter, oder überhaupt
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C.G.JUNG, Psychologische Typen, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 6, p. 271. De centrale gedachte van MEISTER
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Gonesgeburt. Die Lehre der Kirchenvater von der Geburt Christi im Herzen des Gläubigen, in: Zeitschriftßir katholische
Theologie, LIX (1935), p. 333-418. Zie ook onder, Ш.3.4.2.2, p. 445-448.
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als ein neuer Gott, so wie z.B. im Christentum Jahve eine Wandlung zum liebenden Vater und
überhaupt zu einer höheren und geistigeren Moralität vollzog. "4SS In de boodschap van het wonderkind herkent C.G.JUNG gemakkelijk het wonder van de geboorte van Christus. 'Die Botschaft
des "Wunderkindes', des neuen Symbols, ist Liebe und Freude, also ein Zustand paradiesischer Art.
Diese Botschaft ist eine Parallele zur Christusgeburt... " 4 β β De levensloop van het symbool is in
dat opzicht vergelijkbaar met de lotgevallen van de heiland-verlosser. De wijze waarop de kind
verlosser geboren c.q. herboren wordt, de omstandigheden waarin die geboorte plaatsvindt, wijzen
volgens C.G.JUNG alle in de richting van het ontstaan en weer verdwijnen van symbolen. Dit kan
best aangetoond worden aan de hand van zijn verwerking van enkele messianistische profetieën
uit Jesaja, die volgens hem projecties zijn van het onbewuste dat de toekomst voorvoelt. Aan de
geboorte van een nieuw leven gaat eerst een toestand van onvruchtbaarheid vooraf. Die toestand
vindt C.G.JUNG beschreven in Js 26:17-19, waarin de profeet voor het aangezicht van de Heer in
barensnood schreeuwt, in het besef dat Nj zijn land geen verlossing kan brengen en slechts wind
baart. Dat is de toestand van innerlijke verdeeldheid, waardoor de beschikbare libido opgebruikt
wordt (Js 7:14). Voordat iets nieuws kan verschijnen moet het oude immers volledig uitgeroeid en
gestorven zijn. In een volgend vers ontneemt God Damascus en Samaria alle macht, levert het volk
uit aan de vreemde koning van Assyrie en laat een overstroming het land teisteren (Js 8:6-8). Die
rampen verbeelden volgens C.G.JUNG het dreigende gevaar van een overspoeling door het onbewuste. Doch wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij: God zal het monster in de zee
doden (Js 27:1). En dan vindt in de profetie ook de geboorte van het kind plaats. De oplossing
komt vanuit een onverwachte hoek en dat heeft volgens C.G.JUNG te maken met de onverwachte
afkomst uit het onbewuste, "an eine unmögliche, d.h. irrationale Bedingung geknüpft, also an die
Schwangerschaft der Jungfrau' (Js 7:14). 4 ' 7 Het symbool treedt op in een vorm die onaanzienlijk en tegelijk verwerpelijk is (Js 53:1-3). De onaanzienlijkheid van de afkomst staat vast: 'Was
kann von Nazareth Gutes kommen?' (Joh 1:46). 4Ю Ook uit de Jesajatekst spreekt hoezeer het
om een onopgemerkte of zelfs verachte figuur gaat. Zijn afwijzing gebeurt in de psychologie door
het rationele bewustzijn dat alles wat uit het onbewuste voortkomt niet erkent. Maar daarin ligt
juist de kracht van de wondergeboorte: de zoon van de maagd is meteen ook de goddelijke zoon.
Van de onbewuste impuls gaat immers volgens C.G.JUNG een onweerstaanbare kracht uit, wat
weergegeven is door Js 9:5, een vers dat de heerschappij van het kind bezingt. Als Js 7:14 hem
Immanuel ( - God-met-ons) noemt, wijst deze naam op de vereniging met de latente krachten in
het onbewuste, die in het verenigende symbool naar boven komen. Dat het symbool in staat is alle
conflicten op te lossen, komt omdat het de onschuld van het kind uitdrukt, waardoor het machti
ger is dan de eigenwilligheid en rationaliteit van alle bewuste opzettelijkheid. Dat vindt C.G.JUNG
terug in de overbekende jesajaanse beeldspraak waarin de vijandigheid tussen de dieren ophoudt
en zij zich naast elkaar neervlijen (Js 11:6-9). De psychologische betekenis daarvan is dat de disso
ciatie van de psyche verdwijnt als de nieuwe functie haar plaats inneemt. 'Der Messias ist der
Mittler, das Symbol einer neuen, die Gegensätze vereinigenden Einstellung. Es ist ein Kind, ein
Knabe, nach dem alten Vorbild des 'puer aeternus' ( = eeuwige jongeling), durch seine Jugend die
Wiedergeburt und die Wiederbringung des Verlorenen (Apokatastasisl andeutend. " 4 " Door de
belofte van de οποκστάστασις πάντων ( = algemene terugkeer), een motief dat C.G.JUNG ook in
Rom 8:19 aantreft, leeft men in de hoop dat de doden zullen leven en de lijken zullen opstaan, wat
betekent dat de minderwaardige functies die psychologisch onvruchtbaar en daarom verdrongen
waren, uiteindelijk zullen doorbreken, opnieuw werkzaam worden en met de bewuste functies één
geheel vormen.490 Vruchtbaarheid en nieuw leven wijzen bij C.G.JUNG opnieuw op het ontstaan
van het verenigende symbool. Dit hoort hij ook in Js 35:5-8, dat bezingt hoe blinden zullen zien en
doven weer horen, en spreekt over de bevrijding langs een heilige weg. In zijn commentaar op deze
verzen zegt C.G.JUNG: 'Das lösende Symbol ist eine Bahn, ein Weg, auf dem sich das Leben vorwärts bewegen kann, ohne Qual und Zwang', daarmee aangevend hoe het symbool een nieuwe
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weg bereidt voor de libido.*" Deze nieuwe levenskans wordt echter bedreigd door een vroege
dood of door de verwerping van de verlosser, wat bij de Christusgeboorte al begint met Herodes
die de pasgeboren kinderen wil ombrengen. De kindermoord roept bij C.G.JUNG ook de gedachte
op van de christelijke passie: 'Damit hat das Eriösersymbol seine kurze aber typische Laufbahn beendet. Die Anlehnung an den christlichen Passionsgedanken ist unverkennbar. Die Erlösernatur des
Kleinodes erhellt auch daraus daß es bloß alle tausend Jahre einmal erscheint; es ist ein seltenes
Ereignis, dieses 'Blühen des Schatzes', und Erscheinen eines Heilandes, eines Saoshyant, eines
Buddha. '*"z Ook daar heeft hij weer een eigen psychologische verklaring voor: het onverloste
deel van het onbewuste, de libido die niet in het symbool is opgenomen, verzet zich tegen dat
symbool en brengt het daarom ook om. Het onschadelijk maken van het symbool kan ook subtieler
gebeuren: het onverloste gedeelte trekt de energie van het nieuwe symbool geheel tot zich. Het
symbool wordt dan niet in zijn zuivere vorm aanvaard, maar onder de dekmantel van wel aanvaardbare begrippen laat men gevaarlijke tendensen toe. Men wendt een schijn van verlossing voor en
projecteert het niet verloste deel in dat geval op degenen die het christendom niet aanvaard hebben, terwijl zij natuurlijk een deel van zichzelf vertegenwoordigen. Dit mechanisme illustreert
C.G.JUNG met de Ahasverussage over de wandelende jood die de verlosser niet kan aannemen.
'Dieses unerlöste, nicht domestizierte, unerzogene oder barbarische Stück in uns, das man nur an
der Kette halten und noch nicht frei laufen lassen kann, wird projiziert auf die, die das Christentum
nicht angenommen haben, während es in Wirklichkeit ein Stück in uns selbst ist, das bis jetzt den
christlichen Domestikationsprozeß nicht durchlaufen hat. "*" Zo verwerpt men de verlosser omdat men de balk in het eigen oog verwart met de splinter in dat van zijn broeder (Mt 7:3; Le 6:41),
terwijl religie juist tot doel heeft de tegenstellingen te verenigen. In dit verband haalt hij een citaat
aan van de Engelse dichter-mysticus W.BLAKE (1757-1827): "Religion is an endeavour to reconcile the two'.*'* Hier eindigt het voor ons belangrijke vijfde hoofdstuk. De bespreking van de volgende vier hoofdstukken over de typen op andere domeinen, is op ons onderwerp niet meer van
toepassing.

4.83.

Allgemeine Beschreibung der Typen

In het tiende hoofdstuk wordt pas goed duidelijk hoe in Psychologische Typen (1921)
de twee voor de crisisjaren kenmerkende tendensen door elkaar lopen, en nog niet als twee onderscheiden stadia binnen het individuatieproces onderkend worden. Enerzijds is dat de individualiserings- c.q. subjectiveringstendens en daarom kan van de objectieve waarheden nog gezegd worden: 'Je 'ewiger' eine Wahrheit ist, desto unlebendiger und wertloser ist sie, denn sie sagt uns
nichts mehr, weil sie selbstverständlich ist.""* In de vorige hoofdstukken pleitte C.G.JUNG daarom voor een persoonlijker en onafhankelijker levensinstelling, waarbij het eigen persoonlijk onbewuste het algemeengekJige collectief bewustzijn van antwoord moest dienen. Maar daarnaast blijkt
nu dat de zaak evengoed andersom gesteld kan worden. Het eigenlijke subject is dan niet alleen
maar subjectief, 'bloß subjektiv', en valt dus niet samen met het 'ik', maar met een 'zelf', dat in
tegenstelling tot het 'ik' zowel bewustzijn als het onbewuste omvat.4" Tegen een ziekelijke subjectivering van het ik-bewustzijn stelt C.G.JUNG het subject open voor een collectief onbewuste,
waarvan de objectiviteit vooropstaat. Die algemeenheid wordt in het individuele 'zelf' telkens opnieuw geboren. 'Das individuelle Selbst ist ein Teil oder ein Ausschnitt oder Repräsentant einer
überall, in allen lebendigen Wesen vorhandenen und entsprechend abgestuften Art des psychischen Ablaufes, die auch jedem Wesen wieder aufs neue angeboren ist. "*" Op de subjeetiveringsbeweging volgt een anders gerichte objectivering, waardoor het subject van binnenuit aansluit
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op de collectieve waarheden.4*" Omdat die waarheden — ondertussen spreken wij reeds van 'archetypen' — onbewust zijn, noemt C.G.JUNG ze nog altijd subjectief in tegenstelling tot de uiterlijke en objectieve. 'Diese subjektive Neigungen und Auffassungen sind stärker als der Objekteinfluß, ihr psychischer Wert ist höher, sodaß sie sich allen Eindrücken superponieren. "*·· De verwarrende terminologie schrijft Nj toe aan de psychische toestand waarin ook het introverte type
door deze ervaring verkeert. Omdat dit type zich in zijn subjectieve neiging van het object afwendt
en zich met de subjectieve waarheden van het onbewuste gaat identificeren, lijkt het te gaan om
een verwaande egoïst die zijn eigen persoonlijke standpunt boven de objectieve waarheid stelt. Als
hij zijn 'ik' daarvan niet voldoende onderscheidt en het 'zelf' met het 'ik' verwisselt, is hij dat volgens C.G.JUNG ook in werkelijkheid. 'Die unzweifelhafte, weltbestimmende Macht des subjektiven Faktors wird dann in das Ich hineingepreßt wodurch ein ungemessener Machtanspruch und
eine geradezu läppische Egozentrizität erzeugt wird. *°° In dit verband verwijst hij opnieuw naar
het voorbeeld van F.NIETZSCHE (1844-1900), bij wie door de eigen machtswellust alle subjectiviteit op het 'ik' is betrokken. Als wij in dat licht herlezen wat C.G.JUNG over de unieke persoonlijkheid van Jezus geschreven heeft, die zich op grond van zijn eigen beleving van het onbewuste
tegen de collectieve godsdienstige verordeningen verzet, is dit ook dubbel interpreteerbaar zodat
de verwarring tussen blasfemie en goddelijke roeping snel gemaakt is.601

4.8.4.

Definitionen

Voor de volledigheid moeten wij nog vermelden dat, in de definities aan het eind van het
boek onder het trefwoord Phantasie, het Damascusvisioen van Paulus in een nieuwe variant besproken wordt (Hnd 9:1-19).*°2 C.G.JUNG typeert de apostel daarin als de christenvervolger, die
met zijn onbewuste persoonlijkheid door Christus zeer geïntrigeerd is, met een hysterische vervolgingsdrang tot gevolg: "... seine Wendung zum christlichen Glauben entsprach einem Annehmen
des vorher unbewußten Standpunktes, und einer Verdrängung des bisherigen antichristlichen
Standpunktes, welch letzterer sich dann in seinen hysterischen Anfällen bemerkbar machte. "^03
Toch heeft C.G.JUNG minder dan in Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens [1919]
en zeker minder dan in Über spiritistische Erscheinungen (1905), de bedoeling de doorbraak van de
onbewuste fantasie in het Christusvisioen te herleiden tot niets dan onderdrukte jaloersheid. Zo
maakt hij de weg open voor een finalistische oriëntatie van de onbewuste inhouden, die zowel uitstijgt boven het fysiologische als boven het pathologische substraat: 'Ebenso kann es unsern Anspruch nicht befriedigen, wenn wir die Vision des Saulus beispielsweise auf seinen verdrängten
Neid auf die Rolle, die Christus bei seinen Volksgenossen spielte, vermöge dessen er sich mit
Christus identifizierte, zurückführen wollten. (...I Man kann die Weltgeschichte nicht als ein Problem der Physiologie oder der persönlichen chronique scandaleuse abhandeln. Dieser Standpunkt
wäre zu beschränkt. *°* En als hij onder Enantiodromie ( = tegenbeweging) het vroegere denkbeeld van de contrastwerking van het complex vertaalt als een onbewuste tegenreactie op een
bewuste eenzijdigheid, komt het genoemde voorbeeld nog maar eens ter sprake.606 Opnieuw
verwijst hij naar Hnd 9:1-19, ditmaal in verband met andere bekeringsverhalen: 'Ein gutes Beispiel
für Enantiodromie ist die Psychologie des Paulus und seiner Bekehrung zum Christentum, ebenso
die Bekehrungsgeschichte des Raymundus Lullius, die Christusidentifikation des erkrankten Nietz-
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sehe, seine Verhimmelung Wagners und die spätere Gegnerschan zu Wagner, die Verwandlung
β
Swedenborgs aus dem Gelehrten in den Seher usw. *°
Dat het 'zelf', later een belangrijk vergelijkingspunt voor de Christusthematiek, in deze
periode nog niet in zijn definitieve betekenis als trefwoord in de lijst van definities is opgenomen,
wijst er opnieuw op dat С G.JUNG zich in een overgangsperiode bevindt Het begrip staat er reeds
vermeld, maar in de tekstvariant van 1921 wordt voor verdere uitleg nog verwezen naar de woord
607
verklaring onder /c/i. Wel vernieuwend en vooruitlopend op de begripsverruiming in de volgen
de periode is het onderscheid tussen het 'ik' en het 'zelf', waarbij het 'zelf' meer voor de totale
psyche staat. In deze allereerste omschrijving valt zelfs de naam van Christus, maar dan enkel als
aanduiding voor een deel van dat 'zelf' — een opvatting die in latere perioden regelmatig zal her
0
haald worden.* * "Das Selbst erscheint in der unbewußten Phantasie gerne als übergeordnete
oder ideale Persönlichkeit, etwa wie Faust bet Goethe und Zarathustra bei Nietzsche Um der Idealität willen wurden die archaischen Züge des Selbst auch etwa als vom 'höheren' Selbst getrennt
dargestellt, bei Goethe in Gestalt des Mephisto, bei Spitteler in Gestalt des Epimetheus, in der
christlichen Psychologie als Christus und der Teufel oder Antichrist bei Nietzsche entdeckt Zarathustra seinen Schatten im 'häßlichsten Menschen'. * ° * In de herschrijving worden alleen de
woorden 'als Chnstus' geschrapt, maar het valt moeilijk te achterhalen of hij daarmee wil zeggen
dat de aanhaling van Chnstus niet past in het gezelschap van de andere, 'kwaadaardige' schaduwfiguren van het 'zelf', of dat hij daar iets anders mee bedoelt
Conclusies' (a) In Psychologische Typen (1921) wordt de Christus- en de christelijke
verlossingsthematiek in de marge van een psychologisch typologische beschrijving voor
het eerst sinds Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) regelmatig opgevoerd De doorgedreven psychologisering verklaart waarom een sluitende visie op het
Christusmysterie nog ontbreekt (b) С G JUNG blijft enerzijds de Christusvoorstelling
liëren aan de collectieve christelijke cultuur met haar eigen verlossende symbolen. Het
verenigende symbool, dat vanuit het onbewuste ontstaat, belichaamt daartegenover een
alternatieve, meer heidense instelling, in tegenstelling tot het verlossende symbool van
meer individuele en verbindende aard (c) De eigenschappen van dit symbool roepen bij
С G JUNG ondertussen echter ook de herinnering op aan beelden die traditioneel voor
de christelijke verlossing gebruikt worden Dat betekent tevens dat hij langs de weg van
deze nieuwe symbooltheorie een nieuwe Chnstusbenadering voorbereidt (d) Dat deze
benadering in Psychologische Typen (1921) nog niet echt gestalte krijgt, komt omdat
verschillende visies nog met elkaar strijdig zijn Zo rakelt hij nu zelfs de terminologie van
het complex op, waardoor de tegenstelling ontstaat tussen de collectieve Christusvoor
stelling en het individuele symbool dat psychologisch de rol van Christus overneemt De
nieuwe visie op het archetype maakt ondertussen wel een verzoening tussen deze twee
standpunten mogelijk
4.9.

Slotbeschouwingen bij de Christusbenadering in de persoonlijk-psychologische jaren

(a) Dat er, zoals reeds aangegeven in het bibliografische overzicht, in de aanvang van
deze periode weinig sporen zijn van een uitgewerkte Christusbenadering, heeft alles te maken met
de koerswijzigingen na Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) Tijdens zijn persoonlijke
crisisperiode heeft С G JUNG gemerkt dat een "Auseinandersetzung mit dem Unbewußten' niet
zonder gevaar is en dat daar enkel aan te ontkomen is door een streng onderscheid tussen de algemene, collectieve patronen en de eigen persoonlijke individualiteit.610 Door die optie is zijn aan-
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dacht verdeeld, eerst tijdelijk meer gericht op de individuele symboolvorming, en pas later op de
collectieve patronen die achter deze symboolvorming schuilgaan.
(b) Voor de Christusthematiek houdt dit in dat hij ook in meerdere contexten naar boven
komt. Ten eerste is er de gedreven visionair-imaginatieve in Septem Sermones ad Mortuos [1916],
waarin C.G.JUNG zodanig wordt meegenomen door de autonome werkzaamheid van het onbewuste, dat de Christusthematiek helemaal uit zijn aandacht verdwijnt. Dan is er in Die Struktur des
Unbewußten (1916) de principiële keuze voor een rigoureuze onderscheiding van collectieve en
individuele elementen in de psyche, waarbij de eigen individualiteit van de collectieve invloeden, en
dus zeker van de christelijke, moet worden afgeschermd. Daarnaast is er in Die psychologischen
Grundlagen des Geisterglaubens [1919] de psychiatrisch-pathologische context waarin hij de Christusontmoeting van Paulus psychologisch verklaart en als Christuscomplex diagnosticeert. Tenslotte
is er in Ober das Unbewußte (1918) en Instinkt und Unbewußtes (1919) de hervatte studie van
het collectieve, zodat voorstellingen, waaronder ook de christelijke, verbonden kunnen worden met
een psychofvsiologische ondergrond, die C.G.JUNG in deze periode de 'archetypische' noemt.
(c) In het verlengde van Die Transzendente Funktion [1916] en Die Psychologie der
Unbewußten Prozesse (1917/1918) — daarin is de synthetisch-finalistische methode uitgewerkt —
wordt in Psychologische Typen (1921) een psychologische, synthetische en relativerende aanpak
toegepast. Het onpartijdige standpunt van de objectieve wetenschap, gebaseerd op een classificerende benadering, dient om de uiteenlopende standpunten onder te brengen bij een bepaald
psychologisch type. Om te beginnen brengt C.G.JUNG de logische, theologische en filosofische
tegenstellingen terug tot hun corresponderende psychische instellingen van het bewustzijn. Op die
manier onderwerpt hij bepaalde christologische opvattingen aan het daarmee corresponderende
bijvoorbeeld introverte of extraverte denk- of gevoelstype. Zo probeert hij in het wijsgerig-theologische deel achter de grote filosofische en theologische disputen onder andere over het christologische dogma, steeds net psychologische conflict te vinden en op te lossen. Daarbij laat C.G.JUNG
zijn persoonlijke visie voorafgaan door de weergave van de verschillende opvattingen die bij een
bepaald psychologisch type horen. Hij komt daarbij ook tot de vaststelling dat in de Zofingia-Vorträge [1896-1899] de tegenstelling tussen dogmatische en liberalistische Christusvoorstellingen
opgelost kan worden door ze te relativeren tot psychologische alternatieven.
(d) In het theoretische model waarmee hij in Psychologische Typen (1921) te werk gaat,
probeert C.G.JUNG meer bepaald een synthese te maken van het bewustzijn en het onbewuste,
waarbij het onbewuste vooral functioneert als een individuele corrector van de bewuste collectieve
eenzijdigheid. De eenzijdigheid en tegengesteldheid die op bewust niveau bestaan tussen de verschillende functies krijgen vanuit het onbewuste een compenserende reactie. Die eenzijdigheid
brengt hij tevens graag in verband met de collectieve christelijke cultuur en vooral dan met de
Christusfiguur, waardoor daarmee niet corresponderende bewustzijnsinhouden worden verdrongen.
In die functie komt het verlossende, christelijke symbool een weliswaar belangrijke, maar toch
slechts voorlopige rol toe in het bewustwordingsproces van mens en mensheid. Die rol is echter nu
voorbijgestreefd door de functie van het persoonlijke, verenigende symbool, dat met de fantasie
van het onbewuste bemiddelt. Gesteund door deze psychologische theorie stelt C.G.JUNG zijn
alternatieve verlossingsweg volwaardiger voor dan de traditioneel christelijke, omdat hierin de
vereniging van beide typen, de samenwerking tussen het bewustzijn en het onbewuste, mogelijk
is. Die samenwerking, nog ontbrekend in Struktur des Unbewußten [1916], wordt voor het eerst
aangekondigd in Die Transzendente Funktion (1916) en verder uitgediept in Die Psychologie der
Unbewußten Prozesse (1917/1918).
(e) Evenals in Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) zijn de psychologische
interpretatie van de Christusfiguur en de christelijke verlossingsgedachte gekenmerkt door de tegenstelling tussen die twee soorten symbolen. Wat betreft de Christussymboliek volgt C.G.JUNG
dus een dubbele denklijn. De dogmatische Christusfiguur, zoals die in de christelijke traditie functioneert, meent hij te moeten bestempelen als een collectief symbool. Omdat hierdoor de menselijke
psyche verstart en gespleten wordt, hevelt hij de functie daarvan nu over naar het verenigende
symbool, dat eerder antichristelijk werkt en in de psyche een proces van levensvemieuwing opwekt of daaruit voortkomt. De vereniging van het bewustzijn en het onbewuste plaatst hij nu tegenover de verlossing die het bewustzijn juist verder van het onbewuste losmaakt. Maar
C.G.JUNG bemerkt daarnaast dat ook het Christusgebeuren in termen van het ontstaan en vergaan
van dit symbool wordt weergegeven. Zo komt in dit boek opnieuw plaats vrij voor de verwijzing

100

naar de figuur van Christus. Zelf maakt hij daarin bovendien een radicale ommezwaai, ten eerste
omdat hij hier stelt dat Jezus als unieke persoonlijkheid zelf uit het eigen onbewuste heeft geput,
en ten tweede omdat hij de Christussymboliek blijkbaar zo universeel vindt dat hij het proces van
psychische omvorming zelfs in termen van die symboliek beschrijft. De symboliek van de incarnatie
van de Godszoon, het optreden en de offerdood van de Messias, zijn opstanding of wedergeboorte, verbeelden in deze visie de verschijning en werking van het verenigende symbool. Dat is aangetoond aan de hand van illustraties die C.G.JUNG daarvoor kiest uit de bijbelse en mystieke traditie,
vooral uit de onderstroom van het christendom die met zijn spirituele en speculatieve elementen de
reactie van het onbewuste op de extraverte instelling vertegenwoordigt.
(f) Uit Psychologische Typen (1921) kan, voor het eerst sinds 1912, de Christusthematiek opnieuw gelezen worden volgens een dynamische ontwikkeling van de persoonlijke psyche,
ditmaal als een vernieuwing van het bewustzijn doorheen de symboolvernieuwing. Vandaar dat
C.G.JUNG de Christussymboliek, zoals dat ook al in de A'o/dotheorie het geval was, in het verlengde van de dynamiek van het symbool, dynamisch opvat. Zo vertaalt hij bijvoorbeeld de cyclus van
geboorte, leven, dood en opstanding van Christus, het hele verlossingsgebeuren dus, als de fasen
die het verschijnen, verdwijnen en heropduiken van symbolen weerspiegelen. Omdat hij net als in
Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) nog altijd de universaliteit van de Christussymboliek aanhoudt, betekent dit nog steeds een herleiding van die symboliek tot de psychische onderbouw, zij het nu in een andere variant. De thematisering van de Christussymboliek gebeurt opnieuw binnen een soort procesmatigheid: het sterven van het oude, collectieve symbool en het
herboren worden van een nieuw, individueel symbool, dát is wat in geboorte, sterven en opstaan
van Christus uitgebeeld wordt. In Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) werden de
symboolwerking en ook het Christussymbool overbodig gemaakt omdat de mens zelf binnen bereik
had wat de religieuze held, i.e. Christus in zijn plaats deed: sterven als kindmens en opstaan als
volwassene, als 'verlicht' mens die geen projecties meer nodig heeft om het leven aan te kunnen.
Volgens de meer genuanceerde visie in Psychologische Typen (1921) symboliseert de Messias-Verlosser nu juist de verlossende werking van dat onbewuste, in plaats van de overwinning van het
bewustzijn op het onbewuste. Het reductionisme van de vorige periode wordt daarmee gemilderd
tot een psychologisch relativisme, meer bepaald verbonden met het naturalistische proces van
levensvernieuwing, van levensenergie zoals die in- en uitvloeit: het leven in zijn op- en neergang.
(g) In die verklaring functioneert de verlossingswerkzaamheid van Christus vooral binnen
het gesloten kringloopmodel van een cyclische levensvernieuwing in de psychofysische natuur.
Binnen de grenzen van deze psychologische benadering zwakt het christelijk verlossingsproces af
tot een natuurlijk levensproces. Ondanks de sterke analogie tussen beide — en het is niet onbelangrijk dat een psycholoog die op het spoor komt — mag één van beide niet tot het andere herleid
worden. Het Christussymbool verbeeldt een psychische vernieuwing, die niet de definitieve doorbraak van het natuurverloop is, maar juist de verbeelding ervan. Zo dreigt de Christusfiguur als de
stervende en verrijzende held, allesbehalve een ultieme overwinning op de dood te vieren, omdat
die als symbool een zeer voorlopige vernieuwing ondergaat, die eerder de op- en neergang van de
natuur volgt. Dit misverstand komt vooral tot uiting in de interpretatie van de wedergeboorte volgens mystici als MEISTER ECKHARDT. Diens mystische leer plaatst C.G.JUNG op de smalle basis
van een psychische verandering en herleidt deze tot een natuurlijk en herhaalbaar verschijnsel.611
Daarmee is ook aangetoond dat hij de reeds vermoede beweging waarin de Christussymboliek aan
een devaluatie wordt onderworpen, nog altijd verderzet. De verbinding ervan met de psychische
voedingsbodem wordt nog sterker, met alle positieve en negatieve gevolgen vandien. Wel is zijn
inkleuring ten opzichte van de voorgaande periode milder geworden, het strenge reductionisme tot
algemene energiebewegingen overgegaan in het minder strenge relativerende psychologisme van
een typologische individualisering. Alle tekenen zijn daarom reeds aanwezig die erop wijzen dat
deze devaluerende beweging spoedig zal overgaan in een nieuwe revaluatie. In deze periode kon-

Zie F.MEERPOHL, Meister Eckharts Lehre vom Seelenfünklein, p. IOS, die concludeert: 'Das Seelenfünklein, das iman
simplex in anima ist viel mehr als bloß psychologische Einheit und Brennpunkt der seelischen Mannigfaltigkeit. Щг konnten
ine scintilla einordnen in den äefsten metaphysischen Gott-Welt-Zusammenhang und erkannten gerade dadurch Utre weit
über die nur innerpsychische Bedeutung hinausragende allumfassende Tragweite ...'. Over C.G.JUNGs benadering, zie
J.P.DOURLEY, Л Strategy for a Loss of Faith, p. 114-135: Toward an Apopharic Psychology. Jung's Appropriation of
Meister Eckhart; T.EVERS, Mythos und Emanzipation, p. 171-172, die zijn invloed illustreert aan de band van een uittrek
sel uit Meister Eckehans Schriften und Predigten, Predigt 57. Zie voor een inleiding bij G. WEHR, Meister Eckhart.
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digt zich met de begripsvorming van de archetypen als inhouden van het onbewuste eveneens de
tegenbeweging van deze neergaande psychologiserende trend reeds aan

Hoofdstuk 5. Christusbenadering in de analytisch-psychologische jaren (1921-1935)
In deze periode staat de verdere uitwerking van het denkmodel rond de individuatie
voorop C.G.JUNG stelt daarbij alles in het werk om het onafhankelijke statuut van de empirisch
ingestelde psychologie te vnjwaren HIJ wenst zich daarvoor te houden aan het fenomenologische
onderzoek en aan de therapeutische doeleinden 'Ich bin kein Philosoph sondern ein bloßer Empiriker, und in allen schwierigen Fragen bin ich geneigt, nach der Erfahrung zu entscheiden. "*12 De
empirie concentreert zich nu vooral rond de hypothese van het collectief onbewuste, als verklaringsbegnp voor de samenhang tussen de meest uiteenlopende psychische verschijnselen. Op
therapeutisch vlak verlaat C.G.JUNG de pathologiserende aanpak die de oorzaak was van de sterk
reductionistische verklaringen uit de voorbije perioden. Deze pragmatische instelling heeft zeker
ook haar invloed op de manier waarop in deze periode de Christusbenadering gebeurt. Nog steeds
verwijst hij enkel in de marge van de theorievorming naar het Christusmysterie De sporadische
vindplaatsen leveren daarom nog altijd geen eenduidige visie op, wat enerzijds een gevolg is van
de associatieve manier waarop de thematiek ter sprake komt, maar er anderzijds ook op wijst dat
het denkproces wat dat betreft nog volop aan de gang is Daarom moeten WIJ bij de bespreking opnieuw in de algemene theorievorming een handleiding zoeken voor een juist begrip van de disparate en zelfs met elkaar concurrerende Christusvoorstellingen Dan kan van daaruit de Christusbenadenng onderzocht worden, waarvoor in deze periode slechts enkele werken voorhanden zijn

5.1.

Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928)

In Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928) krijgen WIJ zieht op
de algemeen theoretische achtergrond voor een nieuwe opvatting over de individuatie en de directe
implicaties daarvan voor de Christusbenadering vanuit deze individuatie-opvatting In tegenstelling
tot de eerste versie van dit boek, die nog dateert uit 1916, wordt het collectief onbewuste niet
meer alleen gezien als een histonsche neerslag van reële ervaringen — een visie waarmee
С G JUNG nog nauw aanleunt bij die van J В LAMARCK (1744-1829) — maar als een overgeërfde
mogelijkheid tot ervaren Б , э Deze archetypen zijn met op te vatten als losstaande statische be
grippen, maar vormen in hun samenhang een dynamische structuur In de vorige periode zag
C.G.JUNG die nog in het patroon voor de symboolvorming, maar nu is zijn perspectief verruimd tot
de levensontwikkeling, zoals die zich in de natuur op onbewuste wijze voltrekt en volgens hem
door de mens bewust dient te worden gerealiseerd. Voor het eerst duidt hij het doel daarvan aan
als een procesmatige integratie van het persoonlijk bewustzijn en collectief onbewuste in de be
wustwording van het 'zelf'. In dit werk geeft htj verder aan hoe de archetypische beelden zich
verdichten tot een aantal archetypische patronen die de mijlpalen vormen langs de indivtduatieweg
Zo worden de persona en het 'ik', het 'persoonlijk en het collectief onbewuste', het 'ik' en de
'schaduw', de anima en de animus, de manapersoonlijkheid en het 'zelf', binnen dat proces geor
dend waardoor C.G.JUNG erin slaagt tot een integratie te komen van alle psychische inhouden en
de heelheid van de psyche te herstellen Dat gebeurt in twee grote ontwikkelingsfasen, samenval
lend met de levenshelften, de eerste waarin de mens zich uit de onbewuste identiteit opricht als

С С JUNG, Gast und Leben, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 352 Dit standpunt wordt fel bekritiseerd o •
door H H BALMER, Die Archetypenlehre von С G Jung Eme Knak, ρ 33, omdat С G JUNG zijn begrip van empine
zeer ruim opvat en daar alle vormen van ervaring, en dus ook zelfervaruig onder rekent "Nun schließt aber Jung іл dem
Sinn, daß der Empiriker seine begriffe - vor deren Hypostaaerung er warnt - nicht der Klarimg zufuhren könne, die der
Philosoph durchfahre Das heißt obwohl du Begriffe als solche fragwürdig sind, soll ihre Fragwurdtgkeit nicht untersucht
werden Man wird mcht behaupten mögen, dieser Standpunkt sei eindeutig " Wetenschapsfilosofisch meer gefundeerd is het
standpunt van M KURTHEN, Psychologie als Individuation, ρ 38, die een schop licht werpt op С G JUNGs filosofische
premissen, die hij beschnjft als een mild empirisme en ontologisch psychisme 'Wir haben gesehen, daß der Standpunkt,
den Jung schlicht als 'phänomenologisch' bezeichnet, philosophisch gesehen ein erkenntntstheorettscher Empirismus und
ontotogischer Realismus unterlegt wird, der, wie wir gesehen haben, intermittierend m einen damit unverträglichen ontologischen Psychismus umschlägt ' M KURTHEN zet deze kntiek echter OD m een lovenswaardige poging om de beschouwingen van С G JUNG uit dit keurslijf te bevrijden door deze niet positief en reductief te funderen, zoals С G JUNG zelf
pleegt te doen, maar ontologisch
Zie С G JUNG, Ober die Energetik der Seele, ш С G JUNG, Gesammelse Werke, Bd S, ρ 64-65
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een zelfstandig 'ik' om, na een crisis of Lebenswende in een tweede fase deze ik-positie te overstijgen in de verwerkelijking van het 'zelf'.6'4
Deze archetypische basisstructuur vormt tevens het referentiekader voor de nieuwe benadering van de Christusvoorstelling, en de archetypen zijn ook de sleutel om deze voorstelling te
interpreteren. Belangrijk voor een juist inzicht is de opsplitsing van het boek in twee delen, die samenvallen met twee fasen binnen het individuatieproces, vóór en na het levensmidden. In de eerste moet dus een onderscheid gemaakt worden tussen het persoonlijk en het collectief onbewuste,
daarna moet het tussen beide gebieden tot een synthese komen. In beide fasen is het mogelijk het
verband te leggen met de Christusbenadering.

5.1.1.

Die Wirkungen des Unbewußten auf das Bewußtsein

In de eerste fase van de individuatie moet men het persoonlijke losmaken uit de identificatie met de collectieve psyche. Die identificatie met de ¡dealen van de collectieve cultuur gebeurt
door nabootsing, voor de persoonlijkheid in de eerste levenshelft een belangrijk hulpmiddel zolang
deze nog niet in staat is een individuele weg te gaan. Uit Psychologische Typen (1921) weten wij
reeds wat daar voor de individuele integriteit de gevolgen van zijn. 'Der Mensch hat eine Fähigkeit,
welche für die Kollektivabsicht die allernützlichste ist und für die Individuation die allerschädlichste,
das ist die Nachahmung. * 1S De individualiteit wordt daardoor slechts in schijn gerealiseerd,
want in werkelijkheid lost het ik-bewustzijn volledig op in het collectief bewuste. De navolging van
grote persoonlijkheden gaat onvermijdelijk ten koste van de eigen individualiteit: 'Man ahmt dazu
einfach eine hervorragende Persönlichkeit nach oder eine seltene Eigenschaft oder Betätigung, wodurch zwar eine Unterscheidung von der nächsten Umgebung in äußerlicher Beziehung zustande
kommt. "6™ Als gevolg van de uiterlijke aanpassing aan de collectieve psyche wordt het ik-bewustzijn onbewust overschaduwd door het peramabewustzijn, een bijzonder functiecomplex, "nur
eine Maske der Kollektivpsyche, eine Maske, die Individualität vortäuscht, die andere und einen
selber glauben macht man sei individuell, während es doch nur eine gespielte Rolle ist, in der die
Kollektivpsyche spricht. "*"
C.G.JUNG ziet de uitwerking van deze psychologische wetmatigheid vooral in haar toepassing in de christelijke ethiek. Al gebeurt dat in dit boek niet expliciet, toch is het duidelijk dat de
navolging Christi in zijn achterhoofd speelt en dat hij sinds Wandlungen und Symbole der Libido
(1911/1912) het nastreven van een geestelijk ideaal hoogstens geschikt vindt voor de leefbaarheid
van de gemeenschap. Daarom is de eerste stap in het individuatieproces de oplossing van deze
persona in de collectieve psyche, waardoor de rechtstreekse confrontatie met het onbewuste
mogelijk wordt. Gevaarlijk daarbij is dat door assimilatie delen van het onbewuste toegevoegd worden aan het bewustzijn, waardoor een psychotische toestand kan ontstaan. Daardoor gaat het bewustzijn zich juist opblazen in plaats van zijn beperkingen te zien. C.G.JUNG noemt dit de Gottähnlichkeit of Inflation en vindt zelfs in de bijbel beschreven hoe deze grootheidswaan het bewustzijn bedreigt: "Das Wissen blähet auf, schreibt Paulus an die Korinther, denn die Erkenntnis hatte
einigen den Kopf verdreht, wie es stets so zu gehen pflegt.!...) Dieser Vorgang ist eine so allgemeine Reaktion, daß schon die Genesis 2,17 das Essen vom Baume der Erkenntnis als den zum Tode
führenden Sündenfall darstellt. "61" Eén van de uitingen van deze zinsverbijstering kan zijn dat
men zich, zonder enige zelfkritiek, profetische allures aanmeet. Maar in tegenstelling tot vroegere
diagnosen maakt C.G.JUNG nu voorzichtiger onderscheid tussen echte en valse profetie, en hanteert in dat opzicht een psychologische maatstaf: 'Ich möchte das Vorkommen wirk/icher Prophe-

ш

Vgl. C.G.JUNG. Die Lebenswende, io: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 8, p. 427-442.

"'

C.G.JUNG, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 169.
Vgl. C.G.JUNG, Psychologische Typen, io: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 6, p. 474-475.

"· C.G.JUNG, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, io: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 170.
'" C.G.JUNG, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, io: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 173.
Vgl. p. 212-213.
5,1

C.GJUNG, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 171172, o. 1. Vgl. F.EDINGER, Ego and Archetype. Individuation and the Religious Function of the Psyche, p. 62-69: The
role of the collective, die het evenals C.GJUNG als de taak van de kerk beschouwt de gemeenschap te beschermen tegen de
inflatie en aliënatie van het individu, en het individu tegen zijn eigen zielendiepten. Hij beschrijft heel scherp de diverse
mogelijkheden die ontstaan wanneer de goddelijke projecties in de kerk uiteenvallen. Voor een kritische analyse van het
begrip 'inflatie', zie R.KEINTZEL, С G.Jung. Ergebnisse seiner Psychologie.
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ten im allgemeinen nicht leugnen, /edoch möchte ich vorsichthalber ¡eden einzelnen Fall zunächst
einmal bezweifeln, denn es ist eine zu bedenkliche Sache, als daß man leichthin sich dazu entschließen könnte, ihn ohne weiteres für echt zu halten Jeder richtige Prophet wehrt sich zunächst
manhaft gegen die unbewußte Zumutung dieser Rolle Wo daher ein Prophet im Handumdrehen
entsteht, denkt man besser an einen psychischen Gleichgewichtsverlust * ' · De openheid voor
het ware profetisme bestond trouwens reeds in Psychologische Typen (1921) De verzoekingsscène, waarnaar hij in dat boek verwijst (Mt 4 1-11, Le 4 1-13), laat zien hoe Jezus zich tegen deze
inflatie verzet heeft 52C Nu gaat het over de identificatie met het collectief onbewuste bij de leerlingen van de profeet, die ongemerkt in diens zelfverheffing delen 'Man ist selber bloß ein Jünger,
aber damit doch ein Mitverwalter des großen Schatzes, den der Meister gehoben hat ""' Het lot
van de profeet heeft twee kanten, die zich ook manifesteren in de uiteenlopende reacties btj zijn
apostelen (Joh 14 1-14, Mt 26 36-46, 69-75) 'Man darf nicht unterschätzen, daß das Leben
eines wirklichen oder eingebildeten Propheten voll Leiden, Enttäuschungen und Entbehrungen ist,
so daß die Hosianna singende Jüngerschar den Wert einer Kompensation hat. Das ist alles menschlich so verständlich, daß man sich fast darüber verwundem müßte, wenn irgend eine Bestimmung noch darüber hinausführen sollte "622 Deze psychologische kntiek kan van toepassing zijn
op het al dan niet bonafide leerlingschap van Christus, bij wie het eenzame lot van zijn veroordeling
de luidruchtige verwelkoming in Jeruzalem compenseerde De psycholoog heeft vanzelfsprekend
oog voor de menselijke en vooral kleine kanten van de zaak, maar desondanks blijft er, ZIJ het met
de nodige scepsis, ruimte voor "eine Bestimmung noch darüber".*23

5.1.2.

Die Individuation

Het tweede deel van Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928)
is integraal gewijd aan de tweede fase van de individuatieopdracht "* Onmiddellijk blijkt al enige
verwarring uit de dubbele doelstelling van dit proces In de eerste omschrijving ligt de nadruk nog
op de individuele roeping tot individuatie "Individuation bedeutet zum Einzelwesen werden, und,
insofern wir unter Individualität unsere innerste, letzte und unvergleichbare Einzigartigkeit verstehen, zum eigenen Selbst werden Man könnte 'Individuation' darum auch als 'Verselbstung'
oder als 'Selbstverwirklichung' übersetzen * 2 Б Dat was ook reeds de inslag van Die Struktur des
Unbewußten (1916) Maar daartegenover staat nu de andere betekenisverklaring die verwijst naar
de collectieve laag van het onbewuste 'Individuation aber bedeutet geradezu eine bessere und
völligere Erfülling der kollektiven Bestimmung des Menschen .. "62e Hierin onderstreept С G JUNG
de verwevenheid tussen de persoonlijke identiteit en de verwerkelijking van het mens-zijn als repre
sentant van de menselijke soort
Na de integratie van het persoonlijk onbewuste en het bereiken van de nodige onafhan
kelijkheid ten opzichte van het collectief onbewuste, met andere woorden na het oplossen van de
persona, krijgt de mens meer aansluiting bij de collectieve grondpatronen waarop de psyche van de
mensheid gebouwd is Dat gebeurt in het individuatieproces zelfs in die mate dat men doorheen dit
proces beter aan zijn collectieve bestemming kan beantwoorden Daarmee is de oorspronkelijke op
vatting van anticollectieve individualiteit uit de teksteditie van 1916 aangepast aan de nieuwe ei
sen van de theorievorming In die zin krijgt het 'zelf' een dubbele betekenis omdat het tegelijk op
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het unieke als het algemeen menselijke slaat. Individuatie wordt daarom scherp onderscheiden van
elke vorm van individualisme, die nog kleeft aan de betekenis in 1916. 'Dagegen scheint aber die
Selbstverwirklichung im Gegensatz zu der Selbstentäußerung zu stehen. Dieses Mißverständnis ist
ganz allgemein, indem man ungenügend zwischen Individualismus und Individuation unterscheidet.
(...) Individuation aber bedeutet geradezu eine bessere und völligere Erfüllung der kollektiven Bestimmungen des Menschen... * 2 7 Het is eigen aan C.G.JUNGs complementaire benadering dat hij
adviseert geen van beide spanningspolen op te geven en beweert dat een bewuste verwerkelijking
van het 'zelf', van de collectieve roeping maar mogelijk is voor een voldoende geprononceerde ¡terriens, een visie die voor de Christusbenadering van fundamenteel belang is.
Het individuatieproces vereist in zijn tweede fase dat men zich door amplificatie of verbeelding bewust wordt van de collectieve figuren van het onbewuste. In de overgang van het persoonlijk naar het collectief onbewuste is dat eerst het archetype van de schaduw, dat zich opdringt
na de integratie van het persoonlijk onbewuste. De eigen minderwaardige natuur wordt de toegangspoort tot de ontdekking van het volledige mens-zijn. Bij de man verandert de schaduw in de
anima, bij de vrouw in de animus, archetypen die de antipoden van de persona zijn. Omdat deze
archetypische beelden als compenserende figuren de pas aangegane en verstoorde relatie met het
onbewuste verbeelden, werkt het optreden ervan bij de aanvang voor de psyche sterk desintegrerend. Wil het proces volgens C.G.JUNG integrerend en helend werken, dan kan dat alleen bij een
terugname van het onbewuste uit zijn projecties. Hij spreekt nu trouwens over introjectie in plaats
van over introversie of zelfs regressie. Het is door een symbolische houding mogelijk de beektzijde
van het symbool opnieuw met het archetypische fundament te verbinden. Daardoor worden persoonlijke problemen getransformeerd tot collectieve. 'In solchen Fällen treten kollektive Bilder auf,
welche mehr oder weniger mythologischen Charakter haben. Morale, philosophische und religiöse
Probleme pflegen wohl am ehesten, eben wegen ihres allgemein-gültigen Charakters, mythologische Kompensationen hervorzurufen. "62e Terwijl het symbool eerder doorgaat voor een cultuuren tijdgebonden voorstelling in verbinding met het bewustzijn, ziet C.G.JUNG het archetype in
deze periode meer als een potentieel beeld. In deze fase zijn de uiterlijke voorstellingen terug verbonden met het formele, archaische en dynamische instinct. Maar hoewel de archetypen de mens
bewust maken van ervaringen uit zijn verleden, 'die Niederschläge aller Erfahrungen der Ahnenreihe, aber nicht dieser Erfahrungen selbst', bevatten ze, in hun verwijzing naar het 'zelf' als doel van
individuatie, eveneens een prospectieve dimensie.62' 'Unser Selbst als ein Inbegriff unseres lebenden Systems enthält aber nicht nur den Niederschlag und die Summe alles gelebten Lebens,
sondern ist auch der Ausgangspunkt, der schwangere Mutterboden alles zukünftigen Lebens, dessen Vorahnung dem inneren Gefühl ebenso deutlich gegeben ist, wie der historische Aspekt. Aus
diesen psychologischen Grundlagen geht die Idee der Unsterblichkeit legitimerweise hervor. **"
Voor de religieuze symbolen betekent dit dat zij ontdaan kunnen worden van hun particuliere verschijningsvorm en teruggebracht op archetypische fundamenten. 'Die alten Religionen mit ihren
erhabenen und lächerlichen, mit ihren gütigen und grausamen Symbolen sind nämlich nicht aus der
blauen Luft, sondern aus dieser menschlichen Seele entstanden, wie sie auch in diesem Moment in
uns lebt. "S31 Vanuit dit archetypische standpunt kan C.G.JUNG nu een dialoog aangaan met de
meest uiteenlopende religieuze tradities en zijn opvattingen over het Christusgebeuren herzien.
In de aangegeven fase van het individuatieproces wordt in de ontwikkeling van de
Christusbenadering een nieuw spoor getrokken. In het verlengde van de vorige perioden ligt het
voor de hand dat C.G.JUNG de invloed van Christus op het westerse individu koppelt aan de persona. De christelijke verlossing is min of meer vals geweest en de verabsolutering van het bewustzijn die daarmee gepaard ging, was ten koste van de instinctieve heelheid. Het is een werkzaamheid die volgens hem de natuurlijke reactie oproept van de schaduw en de mens confronteert met
de werkelijkheid van de psyche, de realiteit van het privaatleven, die hem dwingt tot zelfkennis.
Daarachter staat nu ook de collectieve realiteit van het kwaad. In de periode voor de Tweede Wereldoorlog herkent C.G.JUNG dat in de nazibeweging rond A.HITLER (1889-1945) als een herople-
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ving van de alter Sturm- und Rauschgott, die Wotan is en die daarin de Messiasroi toebedeeld
krijgt. 'Wenn man Hitler nicht geradezu deifizieren will, was ihm zwar auch passiert ist, so bleibt
nur noch Wotan übrig, der ein Ergreifer der Männer ist. * 3 2 In deze schaduwfiguur speelt onmiskenbaar ook het beek) van 'ein blonder und blauäugiger Helden-Herr-Jesus'.*33 Het is een nationale God die het christendom op meerdere fronten aanvalt en het van binnenuit, onder anderen bij
de Deutsche Christen, tevens uitholt. Als C.G.JUNG zelf de Christusvoorstelling met een collectief
archetype moet associëren, let hij eerst nog op zijn bewustzijnsverstorende werking zoals wij reeds
zagen bij het complex. In Seele und Erde (1927) denkt hij in een concreet geval aan de werking
van de animus, het archetype dat bij vrouwen optreedt in de vorm van een compenserende figuur
met mannelijk karakter, en door onbewuste vooroordelen een soort bezetenheid veroorzaakt.634
Het gaat om het geval van een moeder die haar zoon met zoveel zorg heeft behandeld dat hij later
neurotisch wordt. Na onderzoek blijkt dat zij onbewust geloofd heeft dat haar zoon de komende
Messias was. 'Erst genauere Nachforschung ergab die Existenz eines unbewußten Dogmas, welches lautete: mein Sohn ist der kommende Messias. "*" C.G.JUNG vindt dit een sprekend voorbeeld van het heldenarchetype, dat men vaak op de vader, man of zoon projecteert. Een beroemder voorbeeld is dat van A.BESANT (1847-1933), een belangrijke figuur in de theosofische beweging, die dacht in de jonge J.KRISHNAMURTI (1897-1986) de heiland ontdekt te hebben.63*
Voor R.STEINER (1861-1925) was dit de aanleiding om zich af te scheuren en met de antroposofische beweging een meer christelijke koers te varen.637 Door deze connectie met de animus is
Christus als archetypische figuur enkel met de vrouwelijke psychologie verbonden, wat eigenlijk
niet klopt met de historische, collectieve messiasverwachting bij de joden. In Die Beziehungen
zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928) wijt C.G.JUNG het Christusgeloof meer aan het
archetype van de ma/iapersoonlijkheid, de projectie van onbewuste zelfkennis, historisch geïncarneerd door de heldenfiguur of godmens. Dit archetype treedt op in een verder stadium van individuatie en is het archetype van de zin of de geest, dat zich manifesteert na de overwinning op de
verscheurende psychische natuur onder de inwerking van het archetype van de anima /animus.63"
Bij de man treedt het op onder het symbool van de 'oude wijze', bij de vrouw als de 'grote moeder'. Door de projectie van de menapersoonlijkheid op een leidersfiguur dreigt het 'ik' alle eigenwaarde te verliezen en door de bezetenheid van dit archetype een collectieve persoonlijkheid te
worden. Iets gelijkaardigs doet zich volgens C.G.JUNG voor als de manapersoonlijkheid geconcretiseerd wordt in een god. 'Ich würde daher aus psychologischen Gründen empfehlen, aus dem
Archetypus der Mana-Persönlichkeit keinen Gott aufzubauen, d.h. ihn nicht zu konkretisieren; denn
damit vermeide ich die Projektion meiner Werte und Unwerte in Gott und Teufel, und dadurch
erhalte ich mir meine menschliche Würde, mein eigenes spezifisches Gewicht, das ich so sehr
benötige, um nicht der widerstandlose Spielball unbewußter Mächte zu werden. * 3 e Een ander
gevaar waaraan iemand tijdens het individuatieproces blootstaat, is dat men zich regelrecht met dit
archetype gaat identificeren. In dat geval waant men zich zelf de held, de oppermens, de wijze.
Met dit probleem zou zelfs Jezus en na hem Paulus geworsteld hebben. 'Und doch hat Christus
und nach ihm Paulus eben gerade mit diesen Problemen gerungen. **° Hoewel verwijzing hier
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ontbreekt, hebben de reeds eerder aangehaalde voorbeelden van de verzoeking in de woestijn en
de Damascusverschijning gesuggereerd dat ZIJ hieraan ruet bezweken zijn (Mt 4 1-11, Hnd 9 1-19)
De oplossing voor dit conflict is dat men het archetype in de loop van het individuatieproces be
wust maakt, de psychische energie of de mana niet meer op een persoon of god projecteert, ook
niet met het 'ik' opeist, maar toekent aan het 'zelf', als het nieuwe middelpunt van de psy
che M 1
Zo brengt С G.JUNG Christus voor het eerst in verband met het 'zelf' en dus met het
doel van de individuatie en met de nieuwste psychologische interpretatie van de wedergeboorte
HIJ aarzelt daarbij niet om dit 'zelf' aan te duiden als 'der Gott in uns' ыг Maar anders dan ten
tijde van Psychologische Typen (1921) wil hij God daarmee toch niet herleiden tot een psychische
grootheid, doch psychologisch aantonen dat een God die niet in het leven ingnipt, niet werkelijk
kan zijn Omdat die 'Godnn-ons' aldus in relatie staat met het middelpunt van de persoonlijkheid,
zi|n de psychologische omschrijvingen van het 'zelf' verwisselbaar met uitspraken als die van Paulus in Gal 2 20 'Ich könnte dasselbe auch m den Worten des Paulus ausdrücken 'Doch nun nicht
ich lebe, sondern Chnstus lebet in mir'. ' м э Niettegenstaande deze vergelijking doet С G JUNG
alles opdat men het 'zelf' niet zou gaan begrijpen als een metafysische categorie HIJ beweert
immers enkel op basis van empirische en Nstonsche gegevens tot dit postulaat te zijn overgegaan
en over deze vergelijking geen echte waarheidsuitspraken te kunnen doen Dit komt natuurlijk de
eenduidigheid van zijn begrip ruet ten goede zodat hij bij de invulling ervan nogal tegenstrijdige
uitspraken doet, die hij echter op rekening van de paradoxe natuur van het 'zelf' schrijft In zijn
empirische beschrijvingen gaat het om het middelpunt van de psyche en de totaliteit aan psychi
sche inhouden, het punt waar de psyche samenvalt met het fysiologische lichaam of waar het
individu met de wereld verbonden is Van dergelijke omschrijvingen geeft С G JUNG dan weer de
beperkingen toe omdat de totaliteit van het 'zelf' omvangrijker is dan het bewustzijn en dus psy
chologisch beschouwd kan worden als "eine uns unerkennbare Wesenheit'6** Het 'zelf' bevindt
zich immers 'jenseits unseres menschlichen Verstandes' en is 'für diesen sowieso unerreichbar' М 6 Daarom is er alleen iets over te zeggen in relatie tot het ik-bewustzijn Zo komt
С G JUNG op het punt dat het 'zelf' geen inhoud van het bewustzijn kan zijn omdat het voor het
'ik' geen voorwerp van waarneming is, en veeleer het omgekeerde — het 'ik' als inhoud van het
'zelf' — het geval is 'In dieser Beziehung ist nichts erkennbares, denn wir vermögen über Inhalte
des Selbst nichts auszusagen Das Ich ist der einzige Inhalt des Selbst, den wir kennen Das individwerte Ich empfindet sich als Objekt eines unbekannten und übergeordneten Subjektes "64S Dat
maakt, niettegenstaande de empirische grondslagen van het begrip, de vergelijking van het 'zelf'
met Chnstus nog meer voor de hand liggend, want ook Christus blijft net als de godsvoorstelling
als punt van geloof buiten het bereik van de wetenschap Zo hangt zijn empirische agnosticisme in
deze periode duidelijk samen met zijn opvatting over het 'zelf', dat С G JUNG ook enkel wil be
schrijven op basis van zijn symbolen ·*'
Conclusies (a) Binnen de bepaling en de begripsvorming rond het herdachte individua
tieproces keert de Chnstusthematiek voor het eerst sinds Psychologische Typen (1921)
uitdrukkelijk terug Die is dus ingevoerd in de herwerkte tekst van Die Struktur des
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Unbewußten (1916) waar in die tijd nog geen ruimte voor is. Omdat het eigenlijke doel
van dit proces niet meer de individualiteit is, maar een 'zelf' dat een collectieve bestemming integreert binnen een persoonlijke identiteit, dringt zich de vergelijking met de
Christusvoorstelling opnieuw op. Deze Christusbenadering is nieuw, omdat daarvóór het
corresponderende begrip ontbrak, (b) In de nieuwe Christusbenadering blijven meerdere
interpretaties door elkaar spelen. Om te beginnen is de Christusvoorstelling nog steeds
geassocieerd met het collectief bewuste, en vormt de valse imitatie van voorbeelden
zoals dat van de Christusfiguur onvermijdelijk een personabewustzijn dat de individualiteit beknot. De oplossing van de persona kan echter tot gevolg hebben dat het collectief
onbewuste het bewustzijn met waanvoorstellingen overspoelt zoals wij die ook al rond
Christus hebben gezien in de psychiatrische periode. De identificatie met de animus en
de manapersoonlijkheid behoort eveneens tot de mogelijkheden en in beide gevallen vermeldt C.G.JUNG het voorbeeld van de Christusvoorstelling, (c) De juiste middenweg
tussen het bewuste en het onbewuste, tussen de volledige projectie van Christus buiten
de psyche en de volledige identificatie van het 'ik' met Christus, is volgens C.G.JUNG
te zoeken in de bewustwording van de innerlijk psychische oorsprong van de archetypische figuren. Hij vindt die in de verbinding van Christus met het 'zelf': in mij maar toch
niet van mij. Tegelijk keert hij het begrip van de individualiteit om en verruimt het tot het
opnieuw samenvalt met de collectieve bestemming. De vergelijking met Christus is een
empirische en geen metafysische aangelegenheid, hoewel het niet altijd gemakkelijk is
de grens duidelijk te trekken.

52.

Psychoanalyse und Seelsorge (1928/1929)

Terwijl C.G.JUNG in deze periode halsstarrig vasthoudt aan de empirische status van
zijn wetenschappelijkheid, dringt zich de dialoog met godsdienst en theologie voor het eerst op via
het praktische raakvlak tussen psychoanalyse en pastorale counseling. In dit korte artikel verkent
hij dit terrein, nadat hij in de inleiding de totaal verschillende invalshoek heeft aangegeven: de arts
wil met een psychologische techniek het onbewuste aan het bewustzijn toevoegen terwijl het de
geestelijke te doen is om een religieuze beïnvloeding vanuit een christelijke geloofsbelijdenis.
C.G.JUNG zet zijn eigen benadering opnieuw af tegen de freudiaanse en adleriaanse, die
volgens hem minder geschikt zijn voor een dialoog. A.ADLER (1870-1937) wil het individu normaliseren en aan de collectieve verwachtingen aanpassen, wat haaks staat op de verlossing en de
onderwerping aan de Godswil die de zielzorg nastreeft. Wat die wel met de klassieke zielzorg gemeen heeft, is het appèl dat hij doet aan het bewustzijn en de nadruk die hij legt op de wil en het
inzicht. C.G.JUNG verwacht daarom meer van de psychoanalyse die niet bij het bewustzijn maar
bij het onbewuste aanvangt. S.FREUDs (1857-1939) materialistische positivisme met zijn grote
aandacht voor de lagere instinctnatuur, lijkt hem echter ook niet zo geschikt voor de problemen
waarmee de geestelijke geconfronteerd wordt. Hij vindt de klassieke genademiddelen van de kerk
daarom in sommige gevallen beter afgestemd op de natuur van het onbewuste zodat het begrijpelijk wordt dat de priester zich vaak op het terrein van de arts begeeft zonder daarbij zijn bevoegdheid te buiten te gaan. Anders is het volgens C.G.JUNG gesteld met de protestantse geestelijke die
zich, bij gebrek aan rituele hulpmiddelen, noodgedwongen waagt op het terrein van de moraal, op
gevaar af dat zijn prediking tot de verdringing van de driftnatuur oproept. In het standpunt van
C.G.JUNG is de positie van de protestantse mens kenmerkend voor de psychologische situatie van
de hedendaagse mens, die evenals hem de band met het onbewuste is kwijtgeraakt. Dit is een
logisch gevolg van wat hij reeds ten tijde van de Zofmgia-Vortrêge (1896-1899) van de liberale en
rationalistische theologie vond: 'Die puritanische Vereinfachung hat den Protestantismus der Mittel
beraubt, auf das Unbewußte einzuwirken, jedenfalls hat sie dem Pfarrer die priesterliche (für die
Seele so unerläßliche/ Mittlereigenschaft genommen. Dafür hat sie den Einzelnen auf seine eigene
Verantwortung gestellt und ihn mit seinem Gott allein gelassen. Hierin liegt Vorteil und Gefahr des
Protestantismus. "64B In het bijzonder denkt C.G.JUNG aan het individualisme dat de protestantse
mens bedreigt, omdat die de heilzaamheid van de biecht moet missen en met zijn levensproblemen
alleen moet zien klaar te komen. "Im Protestantismus stehen Gut und Böse schroff und unversöhn-
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C.G.JUNG, Psychoanalyse und Seeborge, in: C.GJUNQ, Cesammeüe Werke, Bd. 11, p. 379.
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lieh gegenüber. Es gibt keine sichtbare Vergebung. Der Mensch bleibt mit seiner Sünde allein. "*" Omdat voor hem geen weg terug is naar de katholieke vormgeving — elders zegt hij
nog: 'Ich will nicht in den UnbewuBtheitsnebel des katholischen Konkretismus zurückkehren ' —
waar de problemen op een onpersoonlijk niveau worden overgebracht kan de protestantse geestelijke, om het probleem van de onbewuste tegenstellingen in zijn persoonlijke beleving op te lossen,
alleen maar soelaas vinden bij de analytische psychologie."0 Oe grote persoonlijke interesse die
vanuit deze hoek voor de psychologie bestaat, getuigt daar volgens C.G.JUNG van en hij verwacht
zelf heel wat van een samenwerking, al kan die soms op een belangenstrijd uitlopen. De mogelijke
risico's die hij loopt door de grote persoonlijke betrokkenheid, waaruit soms een overdrachtsrelatie
kan voortkomen, vragen van de pastor heel wat moed. De zielzorger komt immers opnieuw in het
centrum van het leven "und damit in die Nöte der ersten Kirche', en zijn gevaarlijke missie kan
hem in conflict brengen met zijn burgerlijke zielenrust: 'Denn wirkliche Seelsorge auf der Basis der
modernen Psychologie kann den Geistlichen dem Martyrium der öffentlichen Mißdeutung aussetzen.
Conclusies: (al In dit korte artikel komt C.G.JUNG met zijn praktisch-therapeutische
interesse opnieuw in aanraking met de soteriologische dimensie van de godsdienst. De
polemische toon is hier echter verdwenen en hij ziet zelfs een samenwerking mogelijk,
al beseft hij dat deze niet zonder gevaren is. (b) Zijn visie op de verschillende psychologische situatie van de katholiek en de protestant is gebaseerd op een scherp analytisch
inzicht, maar opnieuw geldt zijn eigen theorie als verstaanssleutel: de katholiek geniet
nog van de bemiddelende bescherming van het collectief bewuste, terwijl de protestant
zich in een onbeschermde ¡k-positie tegenover het eigen onbewuste bevindt, (c) Hoewel
het christologische aspect in deze beschouwingen achterwege blijft, is de gemaakte
tegenstelling tussen collectieve en individuele religiositeit van groot belang voor de
verdere ontplooiing van zijn opvattingen terzake.

5J .

Das Geheimnis der Goldenen Biute (1929/1938)

Dit boek is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van C.G.JUNGs visie op de individuatie die hij, nadat dit een eerste maal reeds in Psychologische Typen (1920) is gebeurd, beschouwt
als de geschikte sleutel om een dialoog aan te gaan met het oosterse gedachtegoed.№1 Deze dia
loog is voor C.G.JUNG een uitwisseling van gedachten, want hij werkt met terugwerkende kracht
op zijn persoonlijke theorievorming en niet te vergeten ook op zijn Christusbenadering. Toch zal het
eigenlijk tot de volgende periode duren voordat die wisselwerking tot echte resultaten leidt. In die
zin is dit werkje een voorbode en neemt het in deze periode een wat eenzame positie in.
In deze commentaar op Das Geheimnis der Goldenen Blüte (1929) werkt C.G.JUNG
naast het proces van de individuatie voornamelijk het doel, het archetype van het 'zelf', verder
uit.663 In een poging om op deze voor westerse begrippen moeilijk te vatten tekst meer greep te
krijgen, doet hij een beroep op een beschrijving van de geestelijke eenheidservaring in een esote-

"* C.C.JUNG, Psychoanalyse und Seelsorge, in: CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11. p. 381. In C.G.JUNG, Lecture Π of
14 November 1928, in: C.G.JUNG, Dream Analysis. Nous of the Seminar given in 1928-1930, p. 16-28, wordt de analyse
beschouwd als de individuele tegenhanger van de collectieve biecht.
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C.G.JUNG, Brief vom 20.lll.I9Sl an A.Keller, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. П, p. 214. Zie verder voor het psychologische
onderscheid tussen katholiek en protestant bij H.SCHÄR. Religion und Seele in der Psychologie C.GJungs, p. 192-236;
267-273; P.WALDER, Mensch und Welt bei C.G.Jung, p. 98-106: Die Krise der Religion.
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C.O.JUNG, Psychoanalyse und Seelsorge, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 382-383.

** Zie J.J.CLARKE. Jung and Eastern Thought. Л Dialogue wi'rt the Orient, p. 57-64: The history of Jung's interest in the
East; p. 80-89: Taoism. De taoïstischc tekst van Dor Geheimnis der Goldenen Blüte, ontstaan rond de 8ste eeuw na Chr. in
kringen van de 'orde van bet gouden levenselixer', bevat een aantal spirituele oefeningen voor het bereiken van de innerlijke vrijheid es is C.GJUNG ter beschikking gesteld door zijn vriend R.WILHELM (1873-1930). Voor C.G.JUNG is de
ontdekking van groot belang omdat hij hierin de verbindingsschakel vindt tussen bet oosterse denken en de westerse spirituele tradities bij de gnostici en de alchemisten.
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Zie ook M.MIYUKU, Kreisen des Lichtes. Die Erfahrung der Goldenen Blüte, waarin de auteur zich niet alleen tot doel
stelt deze tekst aan de hand van de jungiaanse psychologie te begrijpen, maar ook die psychologie door het taoïsme te laten
interpreteren.
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risch werkje uit 1896 6 M In deze ervaring vallen de grenzen tussen God en de mens weg, en
wordt God in de mens geïndmdueerd œB 'Es war die Dualität des Sohnes ... das Verborgene offenbar geworden, das Undefinierte definiert, das Unindividwerte individuiert, Gott als der
Herr'su Ze brengt een vervanging mee van de uiterlijke ademhaling door een innerlijke, 'wie
wenn eine andere Person, verschieden von seinem physischen Organismus, in ihm geadmet hätte'ъ" Omdat de betrokkene in zijn beschrijving van deze ervaring zowel fysische als geestelijke
dimensies aanwijst, lokaliseert С G JUNG dit proces in het gebied van het psychische HIJ merkt
wel op dat verwezen wordt naar de innerlijke Christus van Paulus zoals hij verder leest over 'die
geistige und substantielle Individualität, erzeugt innerhalb der physischen und phaenomenologischen Persönlichkeit und darum die Wiedergeburt des Menschen auf transzendentaler Stufe darstellend' Б68 Aan het eind van zijn commentaar komt С G JUNG nog eens op deze ervaring te
rug In de bespreking van de 'metafysische' voorstelling van een onvergankelijk ademhchaam, in de
tekst het diamantlichaam genoemd, neemt hij zelfs de bestaande theologische terminologie over en
spreekt van de geboorte van een hoger geestelijk wezen in de individuele mens, dat gesymboli
seerd is door Chnstus 'Es handelt sich um eine Veränderung im inneren Gefühl, die jener ähnlich
ist, welche ein Vater, dem ein Sohn geboren wird, erfährt, eine Veränderung die uns auch durch
das Bekenntnis des Apostels Paulus bekannt is. 'Doch nun nicht ich lebe, sondern Christus lebet in
mir ' Das Symbol 'Christus' ist als 'Sohn des Menschen' eine analoge psychische Erfahrung von
einem höheren geistigen Wesen menschlicher Gestalt, das unsichtbar im Einzelnen geboren wird,
ein pneumatischer Leib, der uns zur zukünftigen Behausung dienen wird, den man, wie Paulus sich
ausdrückt, anzieht wie ein Kleid ('die ihr Christum angezogen habt'l'iGa\ 3 26, Rom 13 4) S5e
С G JUNG loopt in dit commentaar opnieuw vooruit op zijn eigen theone en voelt zich op grond
van deze teksten verplicht het verband te leggen tussen de esoterische tekst en het christelijke
denkbeeld van de 'innerlijke Christus', als een chnstelijk-westerse tegenhanger van de oosterse
innerlijkheid
Deze ontdekking kondigt hij aan als een eerste stap in de richting van de verzoening van
de logische tegenstellingen, verbeeld in de paulinische Chnstussymboliek 'lm Paulimschen Chris
tussymbol berührt sich höchste religiöse Erfahrung von West und Ost Christus, der leidbeschwerte
Held, und die Goldblume, die im purpurnen Saal der Nephritstadt erblüht welcher Gegensatz,
welch unausdenkliche Verschiedenheit, welcher Abgrund von Geschichte! Em Problem, das sich
zum Meisterstück für einen zukünftigen Psychologen eignet. -*60 Het probleem van deze verzoening laat С G JUNG natuurlijk met over aan een andere psycholoog, maar heeft hij helemaal tot het
zijne gemaakt De verdere behandeling van de Chnstusthematiek is in deze tekst aan die tegenstel
ling tussen Oost en West opgehangen. Het Westen beklemtoont immers de incarnatie en historici
teit van de Christus, terwijl in het Oosten de tijdloosheid van de bevrijdende werkelijkheid voorop
staat Een andere belangrijke tegenstelling is die tussen de zelfverlossing en de afhankelijkheid van
een verlosser, de slaafse navolging en de zelfwerkzaamheid С G.JUNG geeft hier reeds aan hoe hij
uit dit dilemma wil geraken hij stelt een dieper begnp van de navolging van Chnstus voor, dat
mogelijk wordt als elk volgens zijn eigen temperament zijn eigen zin waarmaakt 'wie dies Jesus
getan hat. (...I so kann er ein höherer Mensch sein, der, ungeachtet des Leidens, das Chnstussym-

"* Het gut ош E MAITLAND, Anna Kingsford. Her Life, Leners Diary, and Work De auteur heeft ouder een pseudoniem
geschreven en heet eigenlijk В -A CANTAB Hij en A KINGSFORD zijn figuren die beiden uit de theosofische kringen
komen Vgl A KINCSFORD E.MAJTLAND F SCHÜRE, La vou parfaite on Ie Christ esotenque
№

Zie С GJUNG, Kommentar zu. Das Geheimnis der Goldenen Bitte, in С G JUNG, GesammeUe Werke, Bd 13, ρ 34-35,
met verwijzing nur E MAITLAND, Anna Kingsford Her Ufe, Leiters, Diary and Work, ρ 129 ff
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C O JUNG, Kommentar zu. Das Geheimnis der Goldenen Bitte, in С G JUNG, GesammeUe Werke, Bd 13, ρ 35, geci
teen) uit E MAITLAND. Anna Kingsford Her Life, Letters, Diary, and Work

'"CG
JUNG, Kommentar zu Das Geheimnis der Goldenen Bitte, in С G JUNG. GesammeUe Werke, Bd 13, ρ 35, met
verwijzing naar E.MAÏTLAND, Anna Kingsford. Her Life, Leners, Diary, and Work
™ С GJUNG, Kommentar zu. Das Geheimnis der Goldenen Bitte, m С G JUNG. GesammeUe Werke. Bd 13, ρ 35, geci
teerd un E MAITLAND, Anna Kingsforí Her Ufe, Letters, Diary, and Work
" C G JUNG, Kommentar zu Das Geheimnis der Goldenen Bitte, ш С G JUNG, GesammeUe Werke, Bd 13, ρ 59-60 Over
dat adetnlichum en zijn verband met de paulinische theologie van de 'nieuwe mens' laat hij zich concreter uit in
С G JUNG, Lecture Г of 13 February 1929, ш С GJUNG, Dream Analysis Noies of the Seminar given in 1928 1930, ρ
116, waar hij tot de conclusie komt *7he new man of St Paul s early Christian leaching is exactly the same thing as the
subtle body ' Ia dit verband ZIJ cok verwezen naar de theosofische studie van G R S MEAD, The Doctrine of the Subtle
Body in Western Tradition, waarin de esoterische uitleg van ditfijnstofTclijkeademl ichaam wordt gegeven
"

C O JUNG, Kommentar zu. Das Geheimnis der Goldenen Bitte, m С G JUNG, GesammeUe Werke, Bd 13, ρ 60
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bol verwirklicht'.*** Het gevolg van deze navolging is een totale verinnerlijking, die vooral in de
protestantse tradities ontbreekt 'So könnte es gerade dem protestantischen Menschen leicht geschehen, daß die im historischen Räume außen befindliche Person Jesu zum höheren Menschen in
ihm selbst werden könnte. Damit ware jener psychologische Zustand, welcher dem des Erleuchteten in der östlichen Auffassung entspricht, europäisch erreicht. "Ы2 Bedoeld is dat de analytische
psychologie de synthese vormt van westerse en oosterse verlossingswegen, en ook dat men de
volle draagwijdte van het theologische taalgebruik van de innerlijke Chnstus, met name de pneu
matische mens, slechts kan begrijpen via het psychologische individuatieproces Dit belicht deze
bewustzijnsverandenng van de psychische kant, waarin het subjectieve 'ik leef' plaatsmaakt voor
het objectieve 'Het leeft in mij' (Gal 2 20).
In dit artikel maakt CG JUNG op twee punten een belangrijke ommezwaai, die van
wezenlijk belang is voor de Chnstusbenadenng Ten eerste is hij na het contact met de oosterse
cultuur op de eigen traditie teruggevallen. De christelijke symbolen bekleden vanaf dit punt een
centrale plaats in zijn symboolstudies, die precies de universaliteit van de archetypen moeten aan
tonen HIJ ziet nu dat ondanks de grote overeenkomsten met het Oosten, de westerling niet gebaat
is bij een slaafse overname van de oosterse denkbeelden en het beter is te zoeken naar mogelijke
equivalenten in de eigen tradities. Een tweede belangrijke wending in zijn werk is dat hij bij de
invulling van deze symbolen ondanks de zelf aangelegde psychologische begrenzingen van zijn
begrippen, de metafysische realiteit daarvan niet meer uitsluit. In het laatste hoofdstuk uit zijn
commentaar op Das Geheimnis der Goldenen Blüte (1929/1938) geeft hij zijn specifieke bedoelingen daaromtrent prijs 'Ich will mit voller Absicht metaphysisch klingende Dinge ins Tageslicht
psychologischen Verstehens ziehen. 'ыз Ter verantwoording voegt hij daaraan toe: 'Metaphy
sisch ist nichts zu begreifen, wohl aber psychologisch •*** De gevolgde strategie ziet er zo uit
'Darum entkleide ich die Dinge ihres metaphysischen Aspektes, um sie zu Objekten der Psycho
logie zu machen. "*** Op die manier wordt het metafysische ervaarbaar en begrijpelijk en 'sollte
am Ende noch unvorstellbares Metaphysisches dahinter stecken, so hätte es so die beste Gelegenheit, sich zu offenbaren. *** С G JUNG geeft hier орепімк zijn principiële agnosticisme pnjs en,
hoewel hij voorzichtigheidshalve beweert daar niet op aan te sturen, geeft hij toe dat zich onder de
psychologische feitelijkheid best wel eens een metafysische onderlaag zou kunnen bevinden HIJ
blijft zich als psycholoog natuurlijk consequent onthouden van bindende geloofsuitspraken daaromtrent en laat het over aan de 'openbaring'.
Deze zeer consequente opstelling is programmatisch voor de analytische psychologie en
getuigt van de onbevangen openheid waarmee С G JUNG het esoterische karakter van deze bijzon
dere tekst tegemoet is getreden Hij zal het btj deze poging niet laten, al is hij in zijn eigen weten
schappelijke uiteenzettingen voorlopig niet zo vnjmoedig In de seminanes die hij in beperkte knng
voor belangstellenden houdt, is hij dat wel Een goed voorbeeld van deze aanpak is het seminarie
over The Kundalini Yoga (1932). In de bespreking van de opeenvolgende chakra's worden geregeld
verbindingen gemaakt tussen deze oosterse inwijdingsweg, de Christussymboliek en het inwijdingsproces van de christen Die ontvangt aan het eind de onsterfelijke ziel en wordt tweemaal
geboren, zoals Jezus ook pas na de doop een Chnstus c.q. gezalfde is en verheven wordt boven
zijn status van sterfelijke zoon van een timmerman. CG JUNG bestempelt hem als een symboli
sche persoonlijkheid, die de hele wereld toebehoort. Eindpunt van het hele proces is opnieuw de
ontkieming van het goddelijke 'zelf', de Purusha, eveneens weergegeven door het reeds meermaals
geciteerde 'Ik leef niet meer, Christus leeft in mij' van Paulus (Gal 2 2 0 ) . " '
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Conclusies: (a) In Kommentar zu: Das Geheimnis der Goldenen Biute (1929) verbindt
C.G.JUNG de voorstelling van de innerlijke Christus direct met de dynamisch psychologische context van een persoonlijke psychologische verandering, de individuatie waarbij de verwerkelijking van het 'zelf' mogelijk wordt. Die individuatie beschouwt
C.G.JUNG als het psychische resultaat van een dieper begrip van de navolging van
Christus, (b) Hoewel hij de ruimte laat voor de metafysische achtergrond van de voorstelling van de innerlijke Christus, en mutatis mutandis dus ook van de individuatie en
het 'zelf', probeert C.G.JUNG daarvan het psychologische draagvlak aan te tonen. Dat
de metafysische achtergrond aan het eind van dit empirische onderzoek vanuit een
nieuwe invalshoek zichtbaar wordt, beschouwt hij als een onverhoopt resultaat dat
buiten zijn eigenlijke doelstellingen valt.

5.4.

Vom Werden der Persönlichkeit (1932)

De lezing Vom Werden der Persönlichkeit (1932) gaat, zoals de titel reeds laat vermoeden, zowel wat betreft inhoud als invalshoek uit van het eerste luik van de individuatie; zij handelt
over de ontwikkeling van een zelfstandige persoonlijkheid, met de nadruk op de bevrijding uit de
bevoogding door de collectiviserende invloeden. Het is volgens C.G.JUNG karakteristiek voor de
echte persoonlijkheid dat zij voor alles gehoorzaam is aan innerlijke wetten. De zelfstandige mens
kiest vrijwillig om bewust gestalte te geven aan dat wat de groep onbewust voorspiegelt. Van dit
hoge opvoedingsideaal, slechts bereikbaar als men ingaat tegen de stroom van de "standardisierten
Kollektiv- und Normalmenschen ', die steeds geneigd zijn een demagoog of Führer te volgen — in
het licht van de geschiedenis een profetische blik op de toekomst — is de figuur van Jezus volgens
C.G.JUNG het passende voorbeeld. ™ Waar C.G.JUNG hem in brieven uit deze periode soms tekent als een religieuze vernieuwer, die zich tegenover de traditionele godsdienstigheid van de wetsgetrouwe farizeeên stelt, ligt de nadruk op zijn eigenzinnigheid: 'Eines der glänzenden Beispiele des
Lebens und des Sinnes einer Persönlichkeit, das uns die Geschichte aufbewahrt hat, ist das Leben
Christi. "*" Het is volgens hem juist deze persoonlijkheid van Christus die een doorslaggevende
rol gespeeld heeft in het ontstaan van het christendom. Zijn verzet tegen de collectieve machten
komt vooral aan bod in het verzoekingsverhaal (Mt 4:1-11), dat reeds in Psychologische Typen
(1921) aanleiding was tot beschouwingen over Jezus' geestesgezondhekJ.6'0 De bekoring waartegen Jezus zich als individu verzet, is de identificatie met het collectief onbewuste. 'Die Versuchungsgeschichte zeigt uns deutlich, mit was für einer psychischen Macht Jesus zusammengestoßen ist: es war der Machtteufel der zeitgenössischen Psychologie, der ihn in der Wüste in ernstliche Versuchung führte. Dieser Teufel war das Objektiv-Psychische, welches alle Völker des römischen Imperiums in seinem Bann hielt; darum versprach er Jesus alle Reiche der Erde, wie wenn er
ihn zum Cäsar hätte machen wollen. * " Jezus is in deze visie de persoonlijkheid die, nadat hij
zich van de identificatie met het collectief bewuste heeft losgemaakt, aan de 'Anfall des imperialistischen Wahnes' en 'Erlösungssehnsucht' blootgesteld is.672 Zijn houding is die van het bewustzijn dat deze aanval van het onbewuste niet verdringt, er ook niet door opgeslorpt wordt,
maar er de invloeden van assimileert. Dat leest C.G.JUNG in zijn afwijzing van een werelds rijk
(Joh 18:36). 'Und so wurde aus dem weltbeherrschenden Cäsar ein geistiges Königtum und aus
dem Imperium Romanum ein universales, unweltliches Gottesreich. "*73 Als Jezus de messianistische verwachting van het joodse volk vervult, dan is hij volgens C.G.JUNG tegelijk ingegaan tegen
het collectieve karakter ervan. Op dat punt ligt de nadruk op de tweede fase van de individuatie.
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In C.G.JUNG, Vom Werden der Persönlichkeit, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 17, p. 191, stoat in een terugblik
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waarin het collectieve doorheen het individuele tot uiting komt. In die zin promoveert C.G.JUNG
het voorbeeld van Christus tot een symbool van een algemeengeldige psychische wet. "Dieses
anscheinend einzigartige Leben ist deshalb zum geheiligten Symbol geworden, weil es der psychologische Prototyp des einzig sinnvollen Lebens ist, nämlich eines Lebens, welches nach der
individuellen, das heißt absoluten und unbedingten Verwirklichung seines ihm eigentümlichen Gesetzes strebt.'"* Dit is een sprekend bewijs van TERTULLIANUS' (ca. 160-230) uitdrukking van
de anima natura/iter Christiana, die C.G.JUNG verbindt met de archetypische structuur van het
onbewuste."8
Als de eigenschappen van de unieke persoonlijkheid van Jezus Christus aanleiding zijn
tot zijn vergoddelijking, is dat voor C.G.JUNG een wijziging in zijn opvatting, die terug dichter bij
de Zofingia-Vortrâge 11896-1899] komt. 'Die Deifikation Jesu sowohl wie Buddhas verwundert
nicht, beweist aber schlagend die ungeheure Wertschätzung, welche die Menschheit diesen Helden
und damit dem Ideal der Persönlichkeitswerdung entgegenbringt. * 7 · Benadrukt hij ten tijde van
Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) enkel en alleen de collectiviserende invloed van
het christelijke ideaal, of bekritiseert hij er de versmalde biografische liberalisering van, dan ziet hij
Christus nu eerder als het symbool van het verzet tegen de collectieve machten en als een rolmodel voor de individuatie van de enkeling. Wel blijft het mogelijk dat op de voedingsbodem van het
collectivisme een soort 'mißverstandener Persönlichkeitskultus ' ontstaat zoals in de keizercultus of
recent in het communisme — waarom werd hier het opkomende fascisme verzwegen?"7 Deze
hang naar een held zou ook terugkomen in het door C.G.JUNG reeds in de Zofingia-Vorträge
[1896-1899] geviseerde protestantisme, 'und der moderne Protestantismus, dessen kritische
Theologie die Göttlichkeit Christi immer mehr zum Schwinden brachte, hat seine letzte Zuflucht in
der Persönlichkeit Jesu genommen"."' Dat Jezus kiest voor een onwerelds, geestelijk koninkrijk
en daarmee tegen de wereldse verwachtingen van zijn volk ingaat, is een voorstelling die
C.G.JUNG in die bewuste lezingen ook al huldigt, maar die nu gepsychologiseerd is tot een verzet
tegen de collectiviserende verleiding van het onbewuste."*
Conclusies: De aandacht in Vom Werden der Persönlichkeit (1932) vormt een soort psychologisch tegenwicht van de mystisch-theologische visie van de innerlijke Christus.
C.G.JUNG brengt hier meer de unieke persoonlijkheid van Jezus onder de aandacht. De
enige persoonlijkheidspsychologische beschrijvingen betreffen uitgerekend Jezus' verzet
tegen de collectiviserende krachten. Zijn onafhankelijkheid toont zich in de persoonlijke
band met het onbewuste. Het is daarin dat hij paradoxalerwijs een universeel prototype
wordt.

S.S.

Über die Beziehung der Psychotherapie zur Sedsorge [1932]

Deze lezing voor een conferentie van Franse pastoraaltheologen komt in grote lijnen
overeen met het artikel Psychoanalyse und Seelsorge (1928/1929). C.G.JUNG ontwikkelt in deze
lezing echter duidelijker de taak die voor de analytische psychologie in deze tijd weggelegd is om
de leemte op te vullen die sinds het verval van de traditionele kerken in de psyche van de mens is
ontstaan.
Wij gaan niet meer uitgebreid in op de historiek en de eigenheid van de analytische psychologie, die C.G.JUNG opnieuw tegen de neurologische psychiatrie en de klassieke psychoanalyse afzet. 'Es ist Psychologie ohne Seele, geeignet für jedermann, der keine geistigen Ansprüche

"* C G JUNG, Vom Werden der Persönlichkeit, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 17, p. 205.
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Zie CG JUNG, Psychologie and Alchemie, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 26, met verwijzing nur TERTULLIANUS, Apologéticas adversas gentes, Х ТЛ. Zie venler onder. III.3.2.1, p. 392.
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given ¡928-1930, p. 517-523.
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oder Bedürfnisse zu haben glaubt *"° Wel valt op dat С G JUNG in zijn gesprek met de pastores
hun taalgebruik probeert over te nemen Ook hij stelt belang in de vraag naar de betekenis van het
psychische h|den en hoe de mens daaruit verlost kan worden Het is volgens hem de taak van de
arts te bemiddelen tussen de neurotisch zieke mens en 'die heilende Fiktion, die geistige Bedeu
tung ' И 1 Zelf niet door een levensbeschouwing gemotiveerd, weet hij dat de patiënt meer op
zoek is naar inzicht, geloof, hoop en liefde dan naar seksualiteit Hij stelt vast dat storingen in het
dnftleven niet pnmair zijn omdat het bewustzijn alle zin en hoop heeft verloren Maar hij merkt ondertussen ook dat de gelovige steeds minder zijn toevlucht neemt tot de theologen en filosofen,
terwijl de arts steeds meer met de grote zielennood geconfronteerd wordt. 'Wie können wir der leidenden Seele гит erlösenden Erlebnis verhelfen, aus dem ihr die vier großen Charismata zukommen und ihre Krankheit heilen sollen?""' Opnieuw toont С G JUNG zich bekommerd om de
doorgedreven secularisatie binnen de protestantse kerken, waarvan hij in zijn eigen psychiatrische
praktijk de gevolgen bemerkt HIJ durft daarom boudweg het vermoeden uitspreken 'als ob parallel
mit dem Niedergang des religiösen Lebens die Neurosen sich beträchtlich vermehrt hätten " ъез
De moderne mens is allergisch geworden voor overgeleverde waarheden doordat de theologische
antwoorden hem niet meer voldoen, hem nol in de oren klinken en hij ze niet meer ervaart als
antwoorden op de werkelijke levensvragen en op de concrete levensnoden. 'entweder können sie
wissenschaftliche und religiöse Weltanschauung nicht in Einklang bringen, oder die christlichen
Wahrheiten haben ihre Autorität und ihre psychologische Daseinsberechtigung verloren Man fühlt
sich durch den Tod Chnsti nicht mehr erlöst.. * · *
Als arts bevindt С G.JUNG zich in de bijzondere positie van een eenzame buitenkerkelij
ke toeschouwer *** Maar hij laat in tegenstelling tot heel wat collega's tegelijk zien dat hij de reli
gieuze problemen van zijn patiënten als oorzaak van bijvoorbeeld de neurosen wel serieus neemt.
Waar de zielzorger het daar moeili|k mee heeft, durft hij wel ingaan op de gevoelens van zijn patiënten, als ZIJ zich door Chnstus niet verlost voelen Dat is nu eenmaal een nevenaspect van zijn
"vorurteillose Objektivität'. 'Man kann nichts ändern, das man nicht annimmt.*** Maar
С G JUNG vindt dat dit niet alleen de therapeutische, maar ook de echt religieuze houding ken
merkt, de religie moet mensen helpen zichzelf, de schaduwzijde van zijn menselijke natuur, te
aanvaarden HIJ past daarom de afscheidsrede uit Mt 25 35-46 toe op deze realiteit van zelfaanvaarding 'Daß ich den Bettler bewirte, daß ich dem Beleidiger vergebe, daß ich den Feind sogar
liebe im Namen Christi, ist unzweifelhaft hohe Tugend. Was ich dem Geringsten unter meinen
Brüdern tue, das habe ich Christo getan Wenn ich nun aber entdecken sollte, daß der Genngste
von allen, der Armste aller Bettler, der Frechste aller Beleidiger, ja der Feind selber in mir ist, ja daß
ich selber des Almosens meiner Güte bedarf, daß ich mir selber der zu liebende Feind bin, was
dann f Dann dreht sich die ganze christliche Wahrheit um, dann gibt es keine Liebe und Geduld
mehr, dann sagen wir zum 'Bruder in uns' 'Racha', dann verurteilen wir und wüten gegen uns
selbst. Nach außen verbergen wir es, wir leugnen es ab, diesem Geringsten in uns je begegnet zu
sein, und sollte Gott selber es sein, der in solch verächterlicher Gestalt an uns herantritt, so hatten
wir ihn tausendmal verleugnet, noch ehe überhaupt ein Hahn gekräht hätte "^7 In deze opmerkelijke passage wordt Chnstus dus als de schaduwfiguur voorgesteld die WIJ in onszelf dienen te
aanvaarden als daad van christelijke naastenliefde Het ware christendom begint volgens
С G JUNG hier en nu, bij de zelfkennis en de moed om de eigen schaduwnatuur onder ogen te
zien De vlucht in het verleden, zoals in het herdenken van histonsche feiten, beschouwt hij als een
alibi, waardoor men zichzelf en zijn Damascuservanng ontloopt.
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Opnieuw is een juiste kijk op zijn Christusbenadering cruciaal om zijn betoog te kunnen
begrijpen. Christus volgen in een nabootsing van zijn leven is niet datgene waartoe Jezus zelf heeft
opgeroepen. 'Mann kann auf Christus hinweisen, der seine historische Befangenheit dem Gott in
ihm geopfert und sein Leben so gelebt hat, wie es war, bis zum bittern Ende, wahrlich ohne Rücksicht auf Konvention oder auf das, was pharisäischer Ansicht gut galt."*** Zonder daarom iemand aan te klagen die deze uiterlijke navolging van Jezus blijft nastreven, vindt C.G.JUNG het
meer aangewezen zijn patiënten een praktische heilsweg aan te wijzen waarlangs de 'Entzweiung
mit sich selbst" te genezen is."" "Auch will der Moderne nicht wissen, wie er Christus nachahmen könnte, sondern wie er zunächst seinen individuellen Lebenstypus, so ärmlich und so uninteressant er auch sei, leben kann. Alles Nachahmen erscheint ihm deshalb lebenswidrig, lebensfeindlich, darum sträubt er sich gegen die Historie, die ihn an gebahnte Wege verhaften will. Diese
Wege aber sind ihm alle Abwege. "e"° Daar ligt volgens hem het begin van de juiste weg, niet bij
de heroïsche navolging van Christus, tot en met de nabootsing van zijn wonden, maar bij de confrontatie met het kwaad in zichzelf, de eigen schaduw. Verlossing is dan het omgekeerde van de
waan waarin heel wat christenen verkeren, 'daß das, was böse war, Stufe zum Guten wurde und
daß, was gut schien, das Böse lebendig hielt'.."'
Conclusies: (a) Deze toespraak getuigt van C.G.JUNGs sterke therapeutische basis die
hij met zijn gehoor van pastoraaltheologen wil delen. Uitgangspunt voor deze dialoog is
de gemeenschappelijke bekommernis om het persoonlijke zielenheil. Omdat de moderne
mens meer en meer bij de arts terechtkomt, is het belangrijk dat die ook op zijn religieuze noden kan inspelen. Omgekeerd begrijpt de arts beter dat de mens concrete en zinvolle antwoorden zoekt op zijn persoonlijke problemen. Hij ervaart dat de algemene
verlossingswoorden van de kerken hem niet meer voldoen, (b) Vertrekkend bij die noden
geeft hij de raad meer oog te hebben voor de schaduw van de mens. Binnen deze context situeert zich ook zijn Christusbenadering. De echte navolging van Christus begint
bij de zelfaanvaarding en niet bij het verbergen van de eigen menselijke natuur achter
een uiterlijke kopie van de historische figuur van Jezus Christus, (c) Het is dus niet
vanuit een theoretische invalshoek maar vanuit een pastorale en therapeutische interesse dat C.G.JUNG zijn persoonlijke adviezen formuleert om het probleem van het kwaad,
van de verlossing, van de navolging van Christus te herdenken, en voorlopig ziet hij nog
niet tot welke theologische koersveranderingen dit kan leiden.

5.6.

Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten [1934]

In deze eerste Eranos-Vortrag maakt C.G.JUNG een begin met de opdracht waar hij zich
in de volgende periode helemaal op toelegt, namelijk de studie van de verhouding tussen godsdienst en individuatie, een studie die hij opvat als een dialoog, die op het onderwerp een nieuw
licht kan werpen, maar waarvan hij mogelijk ook zelf heel wat leert voor een beter begrip van de
psychologie. De omkeringsbeweging, in het biografische deel als belangrijk kenmerk van zijn eigen
werk aangeduid, maakt hier zelf het voorwerp uit van C.G.JUNGs uiteenzetting. Daaruit blijkt onder meer ook dat hij zijn eigen theorievorming beschouwt als een keerpunt, waarin de filosofische
idee van het onbewuste, zoals reeds bij C.G.CARUS (1789-18691 en E.VON HARTMANN (18421906) geformuleerd en in het materialisme en empirisme geheel en al verdwenen, in de context
van een natuurwetenschappelijk georiënteerde medische psychologie opnieuw opduikt. In
C.G.JUNGs eigen proces van theorievorming is de ommekeer gebeurd als hij onder de bovenlaag
van het gefühlsbetonter Komplex en van het persoonlijk onbewuste het bestaan vermoedt van de
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archetypen en daar nu de metafysische achtergrond niet meer van verheelt ыг De archetypische
onderlaag bespeurt hij in sprookjes en mythen, maar ze is nu niet meer toegankelijk voor een recht
streekse ervaring "weil wir eme christliche Forme/ für alle Dinge der Seele hatten, die weit schöner
und umfaßender ist, als unmittelbare Erfahrung '%*3 Van die rechtstreekse ervaring knjgen WIJ
enkele voorbeelden het Drievuldigheidsvisioen van de Zwitserse mysticus broeder NIKLAUS VON
FLUE (1417-1487), volgens С G JUNG vergelijkbaar met net apocalyptische Christusbeeld, ook
beschreven bij H.SUSO (1296-1366), de compievo oppositorum-formute van NICOLAUS CUSANUS (1401-1464), en het dubbelzinnige godsbeeld van J BOEHME (1575-1624) met zijn lichte en
donkere toornzijde Б**
Vervolgens knjgen wij een overzicht van de dogmageschiedenis en legt C.G JUNG het
mechanisme bloot van de opkomst en het verval van het dogma Doordat de dogmatische geloofs
belijdenis deze ervaring wel weergeeft, maar er tegelijk voor behoedt, is het onvermijdelijk dat de
beelden die daann voorkomen, mettertijd versleten raken 'so daß ihre banale Äußerlichkeit in ihrer
fast sinnlosen Paradoxie übriggeblieben ist Das Geheimnis der jungfräulichen Geburt oder die Homoousie des Sohnes mit dem Vater, oder die Trinitàt, die keine Tnade ist, beflügeln keine philosophische Phantasie mehr. Sie sind bloße Glaubensobjekte geworden" m Psychologisch steht
С G JUNG vast dat wie zich eertijds aan dit geloof overgegeven heeft, nu in een neurose verwik
keld is. De oorzaak daarvan is volgens hem de symbolische versmalling van het geloof tot de gren
zen van de tussenmenselijke ik-gijrelatie Het betekenisverlies van de geloofswereld is begonnen bij
de Reformatie sinds de verdwijning en versplintering van de religieuze projecties ten gevolge van
het verval van de kerkelijke autoriteit Voor de Chnstusvoorstelling betekent dit verlies dat 'der
protestantische Mensch, dem nichts geblieben ist als die historische Gestalt Christi, ein umstritte
ner Gottesbegriff und ein Glaubenmüssen ' met zijn versmald bewustzijn met meer begrijpt en wil
begrijpen.696 Van die geestelijke armoede geeft C.G JUNG het persoonlijke voorbeeld van zijn eigen KonfirmationsuntemchtM' Voor die teloorgang gebruikt hij tevens een gnostisch-christelijk
beeld dat hem door de droom van een protestants theoloog en patiënt is aangereikt dat van de
descensus spintus sancti ( = indaling van de heilige Geest), verbeeld in het gnostische lied van de
parel (ca 108-113), een allegorisch verhaal dat verwant is aan de parabel van de verloren zoon (Lc
15 11 -32) en waaraan hij de conclusie vastknoopt dat de geest verschaald is tot intellect 6°B De
opmerkelijke betekenis die С G JUNG aan dit verhaal geeft, is dat men de geest in deze tijd moet
zoeken in het water van het onbewuste, een gebied dat ondertussen heel wat meer inhoudt dan
alleen maar het persoonlijke verleden De uitbreiding van het onbewuste tot zijn bovenpersoonlijke
reikwijdte wordt eens te meer benadrukt 'Das Unbewußte ist alles weniger als ein abgekapseltes
persönliches System, es ist weltweite und weltoffene Objektivität. * " De ommekeer die volgens
hem via de psychologie moet plaatsvinden, is dat de mens de godenwereld nu in zichzelf kan en
moet terugvinden, het zijn de archetypen die de nieuwe gestalte vormen waarin de goden verschijnen. "Diese Problematik ist neu, denn alle Zeiten vor uns glaubten noch an Gotter in irgendeiner
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Form. Es bedurfte schon einer beispiellosen Verarmung an Symbolik, um die Götter als psychischen Faktoren, nämlich als Archetypen des Unbewußten wieder zu entdecken. ""° Die weg wil
C.G.JUNG met de toehoorder c.q. lezer bewandelen en daarom zet hij, in dezelfde volgorde als in
Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928), nog eens de verschillende etappen van de individuatie uiteen. Achtereenvolgens zijn dat de archetypen van de schaduw, de anima en de oude wijze, en van elk geeft hij de typische Symbole der Wandlung. Dat in de aanvang
van dit proces vooral dier·, vuur- en watersymbolen optreden, wijst op een lagere toestand binnen
het onbewuste. Als overgangssymbolen fungeren de hermafrodiet, het hangen aan of dragen van
het kruis, de boom die groeit tussen de aarde en de lucht, om de strijd, groei en ontwikkeling aan
te duiden. Aan het slot duiken de klassieke symbolen voor het 'zelf' op: het gelijkbenige kruis en
geometrische figuren als de bloem, de roos, het rad, de ster, het ei, de zon en het kind, als tekens
van overwinning en bereikt evenwicht: een rijk en nog niet ontgonnen terrein voor symboolstudies
dat C.G.JUNG verkent zonder de voor de hand liggende vergelijking met Christus te maken, die
later evident is.
Conclusies: (a) In de Eranos-Vortrag met de titel Über die Archetypen des kollektiven
Unbewußten [1934] geeft C.G.JUNG zelf aan hoe zich een psychologische omwenteling
voordoet op het vlak van de godsdienstbeoefening, en dat zijn psychologie daar een
cruciale rol in vervult. Zij moet dit doen in een tijd waarin de oude metafysische wereldbeschouwingen, die de rechtstreekse ervaring van het goddelijk onbewuste vervingen,
nu zelf door de materialistische levensbeschouwingen vervangen zijn. Zij zijn verwezen
naar het onbewuste, en het is daar dat zij als symbolen, als archetypen — en dat geldt
uiteraard ook voor het Christussymbool — opnieuw ontdekt moeten worden, (b) Deze
lezing is tegelijk typerend voor de ommekeer die C.G.JUNG zelf doormaakt in de verhouding tussen zijn eigen analytische psychologie en het mythologische en religieuze illustratiemateriaal dat hij van hieruit is gaan bestuderen.

5.7.

Analytical Psychology. Its Theory and Practice. The Tavistock Lectures. [1935]

In de Tavistock Lectures [19351 die de basis voor deze publicatie vormen, zijn de verschillende verwijzingen over Christus verweven met de algemeen theoretische uiteenzetting, telkens gevolgd door een discussie onder de deelnemers aan de seminaries. Dit exposé volgt het
reeds gekende verloop van de bewuste naar de onbewuste functies, tot het 'zelf' en zijn symbolen
ter sprake komen. Daarom is het beter de verwijzingen te ordenen volgens de stadia van het individuatieproces.
Ten eerste is er de bovenlaag van het autonome complex, die zich onmiddellijk in het
persoonlijke gedrag manifesteert. In deze lezingen wordt de term heiland- of verlossercomplex gebruikt om te wijzen op een psychische afwijking, die een gevolg is van de overdrachtsrelatie tussen de patiënt en de arts. Aan dit syndroom lijden nogal wat artsen zelf omdat ze zich graag met
het archetype van de heiland identificeren. 'Wenn der Patient findet, der Analytiker sei der Gipfel
seiner Träume, er sei kein gewöhnlicher Arzt sondern ein geistlicher Held und eine Art Heiland,
(...), schleicht sich der Gedanken in ihn ein: "Wenn es überhaupt Erlöser gibt, dann ist es ja vielleicht möglich, daß ich einer bin', und er fällt darauf herein, zuerst zögernd, aber dann wird es ihm
klarer, daß er tatsächlich eine Art außerordentliches Individuum ist. "·°1 Hier is duidelijk een psychiater aan het woord die vanuit zijn praktijkervaring weet welke gevaren om de hoek loeren en
zelf meer dan eens het slachtoffer is geworden van deze overdracht en van het verlossercomplex
van zijn patiënten, 'wenn einer nach dem anderen den Erlöserkomplex sowie die religiösen Erwartungen und die Hoffnung projizierte, dieser Analytiker besitze vielleicht in seinem 'Geheimwissen'
den Schlüssel, den die Kirche verloren hat, und er könnte ihm vielleicht die erlösende Wahrheit offenbaren. All dies sind sehr subtile und einschmeichelnde Versuchungen, und jene Analytiker sind
ihnen erlegen. Sie identifizieren sich mit dem Archetyp, sie entdecken eine eigene Religion, und da
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sie Junger benötigen, die daran glauben, gründen sie eine Sekte ' ю 2 Uit deze diagnose spreekt
ook С G JUNGs overtuiging dat het verlosserarchetype zelfs op dit niveau niet helemaal is uitge
werkt en nog altijd de motor van een actueel complex kan zijn In dit geval is het verlossercomplex
aanleiding tot een religieus fanatisme, dat zich met alleen manifesteert in een sektarische context,
maar zich ook binnen kerkmuren kan voordoen, telkens wanneer men de twijfel onderdrukt Het is
opmerkelijk, gezien hij zelf van sympathieën met deze ideologie verdacht wordt, dat С G JUNG de
verwijzing maakt naar het opkomende nazisme 'Eine solche Erwartung muß man ernst nehmen;
sie ist keineswegs Unsinn. Die ganze Welt hegt die Erlöserhoffnung, man findet sie überall Sehen
Sie sich zum Beispiel Italien an oder Deutschland I...I In jenen Landern herrscht der Erlöserkomplex als massenpsychologisches Symptom 'кз Dit is het zoveelste bewijs dat de Chnstusvoorstelling in een bepaald psychopathologisch kader verbonden blijft met het complexbegnp, ook al is
ZIJ niet meer aan de Christusfiguur gekoppeld Ze staat zo in het teken van de compensatonsche
reactie van het onbewuste op een extreme ik-positie Hoe verstarder of rationeler die ik-positie is,
hoe sneller iemand ten prooi valt aan zoiets als een volledig irrationeel verlossercomplex In deze
passages is echter tevens opmerkelijk dat de inhoud van het complexbegrip helemaal geannexeerd
is aan de minder pathologisch geladen term van het archetype, en de persoonlijke complexvorming
daarom als een afwijking van een algemene dispositie beschouwd mag worden Zo stelt С G JUNG
over het verlossercomplex 'Der Erlöserkomplex ist sicher kein persönliches Motiv, er ist eine weltweite Erwartung, eine Idee, die man überall auf der Welt und in /eder Epoche der Geschichte antrifft Es ist die archetypische Vorstellung von der magischen Persönlichkeit. "*°4 De verwerking
van een archetype in een complex is enkel een ziekelijke afwijking van een legitieme psychische
werkelijkheid Voor С G JUNG is het slechts een symptoom dat naar een diepere psychische wer
kelijkheid verwijst, waardoor duidelijk is dat men de verbinding tussen de Chnstusvoorstelling en
het complex niet meer reductionistisch mag opnemen
Wanneer een onbewust archetype op een met-pathologische wijze werkzaam is binnen
de bewustzijnskring, spreekt С G JUNG veeleer van een archetypisch symbool In dezelfde reeks
lezingen wordt Christus trouwens als zodanig voorgesteld De nadruk ligt hierdoor meer op de
dynamiserende brugfunctie tussen het bewustzijn en het onbewuste, tussen het complex en het
archetype Meer dan het complex, waarvan het verscheurende effect voor de psyche duidelijk is,
heeft het authentieke, individuele symbool op die psyche een heilzame invloed Het kan immers in
zijn geprojecteerde vorm verhinderen dat het onbewuste het bewustzijn overspoelt Het is door de
verbinding met een archetypisch symbool dat godsdiensten de persoonlijke problemen van mensen
veralgemenen, losmaken uit het isolement van het ik-bewustzijn, en in die zin maakt men volgens
С G JUNG in de analyse een gelijkaardige ervaring door als het lijden van Christus 'Die moderne
geistliche Therapie geht in der gleichen Weise vor. Schmerz oder Krankheit wird mit dem Leiden
Christi verglichen, und diese Vorstellung wirkt tröstlich Das Individuum wird aus seiner elenden
Einsamkeit herausgehoben und erweist sich als ein Mensch mit einem heldenhaften, sinnvollen
Schicksal, das, wie das Leiden und Sterben eines Gottes, letzten Endes der ganzen Welt zugute
kommt. " M e Sinds Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) heeft С G JUNG zijn opvat
ting over de projectie van de archetypische patronen in dogmatische symbolen zodanig veranderd
dat zij volgens hem het voorlopig enige alternatief vormen voor de psychische problemen van
NVON FLÜE (1417-1487), J BOEHME (1575-1624), en ANGELUS SILESIUS (1624-1677) Op
negatieve wijze tonen zij aan dat het dogmatische symbool ook bescherming biedt tegen de onmiddellijke godsbeleving, als de ervanng van het onbewuste
Wanneer Christus als symbool vooral verwijst naar een archetype, bewijst dit dat deze
voorstelling thans minder voor een product van het persoonlijke hennneringsleven doorgaat, maar
een verwijzing inhoudt naar een algemeen psychische structuur, naar een collectief verwachtings-

™ С G JUNG, Analytical Psychology Its Theory and Practice, vertaald in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 18/1. ρ 170
Œ

С G JUNG, Analytical Psychology Its Theory and Procace, vertaald in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18Л, ρ 177
In С G JUNG. Brief vom 26 V 1934 an J Kirsch, m С G JUNG, Briefe, Bd Ι, ρ 210, is de antichristelijke houding bin
nen het jodendom volgens С G JUNG eveneens te wijten aan een onbewust Christuscomplex, maar zijn oordeel α m dit
geval door persoonlijke ervaringen getekend "Der jüdische Chnstuskomplex ist eine sehr beachjenswene Angelegenheit
Wie Sie wissen, stimme ich Ihnen m dieser Hinsicht durchaus zu Die Existenz dieses Komplexes bedingt eine etwas hystensierte allgemeine Geisteshaltung. die mir besonders jetzt bei der gegenwärtigen annchnstltchen Hetze gegen mir deutlich
geworden ist "

ш

С G JUNG, Analytical Psychology Its Theory and Practice, vertaald m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18/1, ρ 171

m

С G JUNG, Analytical Psychology Its Theory and Pracact, vertaald m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18/1, ρ 120

118

patroon. Daarom ook dat men daarvan in andere culturen tal van parallelle symbolen vindt, vooral
in sprookjes, mythen en legenden. "Einige der bekanntesten Motive sind: der Held, der Erlöser, der
Drache {immer verbunden mit dem ihn überwindenden Helden, der Wal oder das Ungeheuer, das
den Helden verschlingt. "*M Misschien is dat ook de reden waarom in de christelijke oudheid een
mysterie verbonden was met de naam van Christus, die men niet mocht uitspreken: 'Das Mysterium war auch mit dem Namen Christi verbunden, der daher nicht erwähnt werden durfte; statt
dessen wurde er mit dem Namen Ichthys, der Rsch, bezeichnet. "*°' C.G.JUNG grijpt hier de gelegenheid aan om enkele symbolische parallellen aan te geven tussen de antieke mysteriegodsdiensten en het christendom, wat sinds de klassiek-psychoanalytische periode niet meer is gebeurd.*08 In de opvatting van C.G.JUNG is religie vanaf nu synoniem met een mystische ervaring
van de archetypen. Mystici vindt hij daarom mensen 'mit einer besonders lebhaften Erfahrung der
Vorgänge im kollektiven Unbewußten'."0* Daarom hecht hij veel waarde aan de therapeutische,
heelmakende werking van die religie en haar symbolen. Hij nuanceert nu ook zijn opvatting dat de
geïnstitutionaliseerde godsdiensten min of meer achterhaald zijn omdat zij met hun projecties verantwoordelijk zijn voor de psychische verdringing. 'Was sind Religionen? Religionen sind therapeutische Systeme. Was tun denn wir, wir Psychotherapeuten? Wir versuchen, das Leiden des
menschlichen Geistes, der menschlichen Psyche oder der menschlichen Seele zu heilen, und die
Religionen befassen sich mit dem gleichen Problem. Deshalb ist Gott selbst ein Heiler; er ist Arzt,
er heilt die Kranken, und er befaßt sich mit den Störungen der Seele. ^ 1 0
In deze lezingen wijst C.G.JUNG tenslotte ook terecht op de overeenkomsten tussen
Christus en het specifieke archetype van het 'zelf', als de totaliteit van de psyche. Dat gebeurt
naar aanleiding van de synoniemen die de totaliteit van het 'zelf' kunnen symboliseren. Daarbij
wordt gedacht aan de graal, de vereniging van sol (= zon) en luna (= maan) in de middeleeuwse
alchemistische teksten. A/on, de god uit de mithraïsche cultus met de gekruiste armen, aan de
stad met de vier poorten, en ook aan de mandala. In een koptische verhandeling uit de Codex
Brucianus vindt C.G.JUNG tevens het voorbeeld van de Anthropos, ( = de Godmens) c.q. de Monogenes ( = de Eengeborene), een beeld waarin volgens hem de kenmerken van het 'zelf' perfect
gesymboliseerd zijn.' 11 Over de genezing of heelwording die soms door middel van deze symbolen plaatsvindt, zegt hij: 'Er ist ein Individuationsprozeß, ein Identischwerden mit der Ganzheit der
Persönlichkeit, dem Selbst. In der christlichen Symbolik ist die Ganzheit Christus, und der Heilungsvorgang besteht in der imitatio Christi. Die vier Tore sind durch die vier Arme des Kreuzes ersetzt",
waarbij de vergelijking tussen Christus en het 'zelf' voor het eerst expliciet is.812 Onontbeerlijk in
het kader van de individuatie is daarbij andermaal de eis het bewustzijn los te maken van het object, van de historische figuur, en het zwaartepunt te verleggen naar de gelovige zelf. 'In den verschiedenen Religionen wird der Schatz in die heiligen Figuren projiziert, aber für den modernen,
aufgeklärten Menschen ist diese Hypostasierung nicht mehr möglich. Sehr viele Menschen sind
nicht mehr in der Lage, ihre unpersönlichen Werte in historischen Symbolen auszudrücken. "^3
Een groot bezwaar tegen een resolute gelijkstelling tussen Christus en het 'zelf' is voor
C.G.JUNG wel de traditionele voorstelling van Christus als goed en volmaakt, zoals die al in Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) verbonden is met de eenzijdigheid van het bewustzijn.
Als tijd- en plaatsgebonden dogmatisch symbool blijft deze voorstelling daarom gekoppeld aan de
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kenmerken van het bewustzijn. In die optiek staat Christus, evenals het gehele christendom,
meestal voor de eenzijdigheid van het bewustzijn tegenover de paradoxie en veelzijdigheid van de
totale psyche, van het 'zelf', dat als synthese van het bewustzijn en het onbewuste een licht en
duisternis omsluitende totaliteit vormt. Omdat ter wille van de volledigheid voor het bewustzijn de
compensatie van het onbewuste nodig is, heeft de Christusvoorstelling, in tegenstelling tot het
'zelf', vanwege zijn goedheid en volmaaktheid de aanvulling nodig van een kwaadprincipe.
C.G.JUNG vindt deze psychologische wet ook uitgedrukt in de bijbelse symboliek. 'Hierin liegt der
tiefere Sinn der Tatsache, daß Christus ais Erlöser zwischen zwei Räubern gekreuzigt wurde. Diese
Räuber waren in ihrer Art ebenfalls Erlöser der Menschen, sie waren die Sündenböcke. "·'* Aansluitend beweert C.G.JUNG dat het de mens niet gegeven is volmaakt te zijn (zoals Christus),
'sonst wären wir vollkommen wie Gott', en dat hij er beter naar kan streven volledig te zijn. 'Ich
habe keinen Vollkommenheitswahn. Mein Grundsatz ist: Seid um Gottes willen nicht vollkommen,
versucht aber mit allen Mitteln, vollständig zu sein — was immer das im Einzelfall bedeuten
mag. "°15 Het is een opvatting waar C.G.JUNG sterk aan houdt, maar wat verderop laat hij zich
een uitspraak ontvallen, waarin Christus zowel de scheidende als de verbindende factor is, en
maakt hij dus reeds een toespeling op een verdoken ambivalentie van Christus. Op een antieke
vaas treft hij immers een vroegchristelijke voorstelling aan waarop man en vrouw elkaar, verbonden door een vis, de hand reiken. 'Auf diese Weise ist das Paar im Fisch verbunden, Christus
trennt und verbindet sie; Christus ist zwischen ihnen; er vertritt die Macht, die den Menschen von
den rein natürlichen Kräften trennen soll. "*'*
Conclusies: (a) In de Tavistock-Lectures 11935], ontstaan in de context van een levendige en praktijkgerichte discussie, gebruikt C.G.JUNG verschillende Christusvoorstellingen
door elkaar. Het onderlinge verband bestaat in de globale context van de individuatie en
het stadium waarin het individu zich desgevallend bevindt. De voorstellingen spreken
elkaar daarbij niet tegen, want het is telkens de psychologische invalshoek die een
andere invulling vereist, (b) Is deze invalshoek psychiatrisch en pathologisch, dan behandelt C.G.JUNG de voorstelling als een complex, dat nu veel duidelijker omschreven
is als in de tijd dat het betreffende begrippenkader ontwikkeld is. In een analytisch-psychologische setting brengt hij een dergelijk Christuscomplex echter terug tot zijn archetypische fundament. Dit vormt ook de onderlaag van bepaalde religieuze voorstellingen,
die niet meer thuishoren in de rij van de waanvoorstellingen, maar waarvan C.G.JUNG
precies de therapeutische waarde ziet. (c) Religieuze symbolen en zeker de christelijke
verlossingssymbolen vormen zo een brug tussen de bewuste ervaring en de onbewuste
dispositie. Via de omgang met bijvoorbeeld het Christussymbool tilt men zijn individuele
beleving op tot een algemener ervaringsniveau. Tegelijk zijn symbolen als het Christussymbool bepaalder en beperkter en zijn ze in andere tradities vervangen door alternatieve symbolen. Naast die andere verwijst het Christussymbool ontegensprekelijk naar het
'zelf', het doel van de individuatie, met dat verschil dat er binnen het psychologische
kader geen projectie meer mag plaatsvinden, dat men zich met andere woorden van de
psychische herkomst van de symboliek bewust wordt. Daarmee wil C.G.JUNG tevens
de eenzijdigheid vermijden die volgens hem nog eigen is aan de dogmatische Christusvoorstelling.

C.G.JUNG. Analytical Psychology, lis Theory and Practice, vertaald in: C.G.JUNG. Gesammehe Werke, Bd. 18Л, p. 114.
CG JUNG. Analytical Psychology, lu Theory and Practice, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 18/1, p. 115.
C.G.JUNG. Analytical Psychology. Its Theory and Practice, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 18/1, p. 174.

120

5.8.

Slotbeschouwingen bij de Christusbenadering in de analytisch-psychologische jaren

(a) In de periode waarin C.G.JUNG de empirisch-therapeutische fundering voor de analytisch-psychologische theorievorming aanlegt en daarom ook een grote autonomie ten opzichte van
filosofische begrippen nastreeft, komt de studie van de Christusvoorstelling nog steeds niet op het
voorplan en gebeurt de Christusbenadering in de marge van het algemeen psychologische onderzoek, ondergeschikt aan de algemene psychologische theorievorming. Hij brengt het onderwerp ter
sprake als een losse associatie en als illustratie van algemene leerstellingen. Hoegenaamd nog niet
uitgewerkt functioneren meerdere Christusbenaderingen naast en door elkaar. Aan de reeds bestaande, die overigens gehandhaafd blijven, voegt C.G.JUNG terloops nieuwe visies toe. Toch is
het mogelijk ze te ordenen op basis van de structuur die hij in zijn theorie aangebracht heeft. Daarom is het belangrijk te volgen hoe hij de theoriebrokken in deze periode verzamelt rond de individuatie als het psychisch integratieproces van de zelfregulerende psyche. Deze individuatie kent een
totaal eigen wetmatigheid, beschreven in een eigen terminologie, die aanvankelijk niets van een
mogelijke religieuze achtergrond laat vermoeden. Dit therapeutische proces komt naar voor als een
tegendeel en alternatief van de traditionele geloofsinhouden en -houding, als compensatie van de
christelijke verlossingsweg. C.G.JUNG beveelt het aan als een proces dat voor het individu in
tegenstelling tot de traditionele godsdienstigheid wel gezond- en heelmakend kan zijn, als een
natuurlijk proces waarin alle burtenpsychische invloeden binnenpsychisch verklaarbaar zijn. Het is
een proces dat rekening houdt met de psychische geaardheid van elk individu en met zijn verankering in de collectieve natuur van zijn mens-zijn, een proces waarvan het doel C.G.JUNG tenslotte
heel wat haalbaarder lijkt dan het ongezonde volmaaktheidsstreven van de godsdienst.
(bl In het individuatieproces met zijn verschillende fasen zien wij de nieuwe verstaanshorizon waarbinnen C.G.JUNG het ontwikkelingsverloop van de psychische reactie op de Christusvoorstelling beschrijft. Vanuit deze visie komt C.G.JUNG tot de slotsom dat de Christusvoorstelling
juist vanwege haar collectieve en projectieve karakter binnen de context van het individuatieproces
overstegen moet worden in de psychologische realiteit van de psyche. Hierdoor maakt men, in
navolging van de collectief bewuste voorstellingswereld of gebonden aan de historische feitelijkheid van de Christusfiguur, op psychisch vlak een overgang van het overgeleverde geloof in de
uiterlijke voorstelling naar een rechtstreekse ervaring van het archetype dat hieraan ten grondslag
ligt. C.G.JUNG combineert in dat opzicht zijn vroegere psychologische inzichten met een nieuwe
visie op de levensopdracht van de mens en met de Lebenswende die de mens in het midden van
zijn leven dient te maken. In grote lijnen verloopt de psychische ontwikkeling via het passieve
geloof in de dogmatische Christusvoorstelling, functionerend binnen een collectief bewuste instelling, met de verstarring in de persona tot mogelijk gevolg, en langs de bewuste navolging van de
Jezusfiguur als voorbeeld voor het 'ik'. Op de achtergrond van deze imitatie dreigt het gevaar van
een inflatie, en de vorming van een verlossercomplex. Daartegen kan het bewustzijn alleen beschermd worden door de strikte scheiding tussen het 'ik' en de collectieve inhouden van het onbewuste. Vanuit die positie is een rechtstreekse confrontatie mogelijk met de archetypische inhoud
van de collectieve Christusvoorstelling. Door de beleving van de archetypen, de integratie van het
onbewuste en het bewustzijn, kan men de volledigheid van de psyche realiseren in de verwerkelijking van het 'zelf'.
(c) In de analytisch-psychologische jaren vormt de zelfverwerkelijking voor C.G.JUNG
een psychisch alternatief voor en een aanvulling op de uiterlijke verering van Christus. Toch relativeert hij deze tegenstelling in de loop van deze periode en mildert hij zijn kritiek op de traditionele
godsdienstbeleving. De godsdienst levert een weliswaar voorlopige en cultureel bepaalde uitdrukking van de archetypische patronen. Vandaar dat C.G.JUNG oog krijgt voor de raakvlakken tussen
de godsdienst en de analytische psychologie, want ook de religie staat uiteindelijk ten dienste van
de heelwording, wanneer de symbolen doorwerken tot in het onbewuste. In de twee artikels over
de relatie tussen de psychotherapie en de zielzorg verkent hij dit terrein voorzichtig zonder al te
verregaande theoretische implicaties. Eindpunt van deze verbinding is dat psychologische en theologische inhouden samenkomen in één referentiekader, en Christus en het 'zelf' op elkaar betrokken zijn.
(d) Daarnaast waagt C.G.JUNG zich opnieuw aan de eigenlijke christologische vraagstelling, al baseert hij zich daarvoor op de fenomenologie van het symbool. Hoe meer de archetypische symboliek van het 'zelf' in zijn onderzoek op de voorgrond komt, des te meer hem de over-
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eenkomsten met de Christussymboliek opvallen Parallel met die verschuiving verruimt hij zijn begnpsvorming rond dat 'zelf' Niet meer de individualiteit is het doel van de individuatie, maar het
'zelf' als snijpunt van individuele en collectieve inhouden Doordat in het objectief psychische 'zelf'
de collectieve inhouden van het onbewuste geïntegreerd zijn, kan de vroeger steeds als collectief
gekenmerkte Chnstusvoorstelling opnieuw haar plaats krijgen Zo volgt de Chnstusbenadenng
twee verschillende denksporen, overeenkomstig de twee versies van Die Beziehungen zwischen
dem Ich und dem Unbewußten (1916/1928) Er is de individuele Jezuspersoonlijkheid, het onafhankelijke individu dat zich verzet tegen de uiterlijke godsdienstbeleving en kiest voor de persoonlijke en rechtstreekse beleving van het eigen onbewuste, en er is het archetypische collectieve symbool dat zowel verwijst naar een instinctieve onbewuste basis als naar het algemeen menselijke
doel van de individuatie
(e) In deze periode zijn de doelstellingen en de verklaringen voornamelijk psychotherapeutisch, hoewel С G JUNG vooral in zijn reflecties over de religieuze symboliek merkt dat zi|n
bevindingen met alleen repercussies hebben voor de psychologie Hoewel hij elke grensoverschrij
ding wil vermijden, wordt gaandeweg het 'metafysische' gehalte van zijn psychologische begnppen duidelijk En het is op dat vlak dat zich een opvallende verschuiving voordoet en een wissel
werking m omgekeerde zin ontstaat Zijn begrippenapparaat fungeert met enkel als het objectieve
meetinstrument om metafysische en theologische voorstellingen te verduidelijken, maar het dient
ook om de psychische realiteit van zijn begrippen aan te duiden Grijpt С G JUNG bijvoorbeeld in
Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928) vooral een empirisch referentiepunt aan om de Chnstusvoorstelling te verklaren, dan blijkt echter onmiddellijk daarop in Kommentar zu: Das Geheimnis der Goldenen Blüte (1929) dat dit aanknopingspunt al even ongrijpbaar
is als de Christusvoorstelling Het punt van vergelijking, het 'zelf', is immers fenomenologisch
alleen in paradoxen uit te drukken omdat het een antinomische en complexe samenstelling van
tegenstellingen is, een complexio oppositorum ( = vereniging van tegenstellingen) Daar duikt de
voorstelling op van de innerlijke Christus, die volgens С G JUNG een perfecte illustratie vormt van
zijn psychologische leer van het 'zelf', maar tegelijk aantoont dat het met dit 'zelf' om een psycho
logisch grensbegrip gaat.*'7 In de paulinische Christus — de synoptische Jezus associeert hij
met de westerse instelling of desgevallend met de onafhankelijk bewuste ontwikkelingsgang van
de held — stelt С G JUNG een verzoening voor tussen de westerse en de oosterse attitude, tussen
het chnstendom en de analytische psychologie Zijn kenmerken bestudeert hij weliswaar vanuit het
oogpunt van de psychisch ervaarbare aspecten, maar ondertussen is hij toch niet blind voor wat
daar van overblijft nadat van de metafysische inhouden de psychologische basis is gevonden Dat
hij die inhoud bij voorbaat al interpreteert binnen een empirische kwantitatieve context en vergelijkt
met de volledigheidsopvatting van de psyche, is voor heel wat theologen een belangnjke bron van
ergernis Hun kritiek is daarbij terecht voor zover С G JUNG, vooral in deze periode, de indruk wekt
dat zijn individuatie een psychologisch alternatief biedt voor wat de theologie verlossing
noemt " e De vergelijking van Christus met het 'zelf', de bekroning van de psychische ontwikke
ling is daarom in deze periode nog zeer getekend door de empirische inslag van de omschrijvingen
Het 'zelf' vat hij vaak kwantitatief op als een verzameling van alle psychische inhouden, de bewus
te en de onbewuste, met andere woorden als de totale psyche. De paradoxie die hij aan het 'zelf'

" ' FJ KAUNE, Selbsrverwirklichung Eme Konfrontation der Psychologie С G Jungs ml der ΕΛΛ. ψ 21, 84, ontneemt
С G JUNG het recht om daar als psycholoog zmnige dingen over le vertellen 'Der Haupteinwand, der gegen die Kom
plexe Psychologie' erhoben werden muß ist gerade der daß das Selbst auf psychologische Weise nicht zureichend zu begreifen, ja auch nur zu erfahren ist ' Daarom gaat hij over tot een filosofische benadering van de ìndividuaticleer van
С G JUNG, die volgens hem alleen moor een ethische kan zijn Het 'zelf kan geen voorwerp van empirische wetenschap
zijn, omdat het ілел umfassenden überempinschen Begriff voorstelt HIJ geeft verder aan waarom "Seele ist dann das
umfassende Jenseits der Subjeki-Objekl-Spahung und kann mittels psychologischer Begriffe, die auf etwas Objektmerbares
abzielen, nicht m seinem Wesen erfaßt werden ' Dit oordcel is ο ι erg streng, gezien С G JUNG op basis van de empiri
sche feitelijkheid von zijn wetenschappelijk onderzoek tot gelijkaardige omschrijvingen komt Blijft natuurlijk het feit dat
С G JUNG vooral ui deze periode blijk geeft van een zekere krampachtigheid door zich achter een achterhaald begnp van
wetenschappelijke neutraliteit te verschuilen Dat is ook de mening van H MILLGRAM, Antwoord aan Jung Sleutel lot een
nieuwe dimensie in de psychologie, ρ 95 'Voor het niet-waameembare stond Jung trouwens ongetwijfeld open, zijn hele
werk vormt daarvan één grote getuigenis Ztjn wanhoop ontstaat doordat hij ten onrechte (volgens hel objectieve model)
meent dat er, om zijn werk dat het gebied van het met-waarneembare behelst een wetenschappelijke fundering te geven,
geen andere dan op de waarneming gebaseerde maten ztjn. *
ш

De zonet aangehaalde F J KAUNE, SelbstverwirkUchung Eine Konfrontation der Psychologie С G Jungs nul der Eduk, ρ
152, merkt op dat С G JUNG een kwantitatief begrip van de menselijke heelheid hanteert, omdat hij spreekt over Vollständigkeit Hij is ervan overtuigd dat de echte heelheid bet psychische transcendeert. 'Daher kann das Selbstsem des Menschen
memals m der Immanenz des seelisch Gegebenen aufgehen, und wenn Jung in der psychischen Ganzheit (Totalisât) das
Selbst des Menschen erblickt, es mit ihr gleichsetzt, dann erscheint das mcht als das wahre Selbst des Menschen. '
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toeschrijft, stoelt dan op een soort optelsom van met elkaar tegenstrijdige kenmerken. Oe volledigheid van de psyche staat aldus tegenover de volmaaktheid van het bewustzijn.
(f) Wat C.G.JUNG zelf in Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten [1934] in
het algemeen heeft beschreven als een proces waarin de oude metafysische voorstellingen na hun
algehele devaluatie via de archetypen opnieuw geherwaardeerd worden, is ook bij hemzelf in deze
periode gebeurd. Deze omslag of Lebenswende is ook merkbaar aan de manier waarop hij de Christusthematiek behandelt. Na de devaluatie van de Christusvoorstelling in een psychologisch reductionisme, is hij de psychologische begrippen gaan herdenken in een mimer en zelfs christelijk perspectief, en zo overgegaan tot de herwaardering van diezelfde voorstelling. De Christusthematiek
die eerst herleid werd tot de nauwe begrenzing van de persoonlijkheid, is nu verbonden met de collectieve bestemming van de mens en van de mensheid. Het is niet mogelijk een precíese datum op
deze Lebenswende te kleven, maar het is toch duidelijk dat de aandachtsverschuiving van het persoonlijk naar het collectief onbewuste de breuklijn vormt. Het onderscheid tussen het persoonlijke
en collectieve kondigt C.G.JUNG reeds aan in Die Psychologie der unbewußten Prozesse (1917)
hoewel het pas in Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten [1934] is dat de oude 'metafysische' voorstellingen in de analytische psychologie onder de vorm van de archetypen hun 'wedergeboorte' beleven. In het commentaar op Das Geheimnis der Goldenen Blüte (1929) neemt hij
zich voor de verschijnselen van hun metafysische aspect te ontdoen en er de empirische kant van
te bestuderen, totdat hij opnieuw op een metafysische rest stoot.619 Onze stelling gaat daarin
nog iets verder: dit is ook het proces van C.G.JUNGs eigen ommekeer. Zijn persoonlijke 'metafysische' opvattingen zijn tijdelijk gepsychologiseerd en nu, aan het eind van deze analytisch-psychologische periode, ontwaart hij van zijn eigen theorie opnieuw de metafysisch-theologische horizon.
Het individuatieproces, waarbij men zich tijdelijk van de onbewuste oorsprong afkeert, om er vanuit deze positie opnieuw een dialoog mee aan te gaan, staat op die manier model voor C.G.JUNGs
eigen ontwikkeling.'20 Dat hij daarmee ook de strikt objectieve beperkingen van zijn psychologisch onderzoek toegeeft, hoeft niet meteen zijn hele psychologische theorie te ondergraven; dat is
een wetenschapsmodel dat zeker in de theologie helemaal achterhaald moet zijn. Feit is dat
C.G.JUNG in deze periode een begrippenkader ontwikkelt waarmee hij naar zíjn persoonlijke geloofsbelijdenis en de tradities waarin hij deze heeft herkend, terug kan keren en die hij van daaruit
hermeneutisch kan interpreteren. Aan de andere kant is hij door de aard van dit 'illustratiemateriaal' genoodzaakt in zijn begrippenkader openingen te laten voor de 'metafysische' achtergrond en
verder te kijken dan zijn psychologische theorie. Ons interesseert vanzelfsprekend hoe C.G.JUNG
vanuit zijn psychologisch verstaanskader naar dit metafysische achterland kijkt, in hoeverre hij zijn
eigen psychologisch onderzoeksterrein verder ontgrenst en wat daarvan de inhoudelijke gevolgen
zijn voor de Christusbenadering.

Hoofdstuk 6. Christusbenadering in de complex-psychologische jaren (1935-1945)
In het biografische en bibliografische deel zijn deze jaren omschreven als een periode
van illustratie van de theorievorming rond de archetypen en de toepassing daarvan op de religieuze
en mythologische symbolen. Nu zijn psychologische theorie voldoende is uitgewerkt, verkent
C.G.JUNG het rijke domein van de symboolwereld, vooral dan van de christelijke en alchemistische
verlossingssymbolen. Vertrekkend van de individuele droomsymboliek vindt hij uitgebreid vergelijkingsmateriaal in de mythologie en in de oosterse en westerse religieuze voorstellingen, die zijn
psychologische hypothese van het collectief onbewuste en zijn archetypen bevestigen. Hij leidt de
betekenis van het woord 'religie' trouwens af van religere en niet van religare, vanwege de associatie met de bestudering van de archetypen. °21 Met het christendom voert hij therapeutische gesprekken op zoek naar het collectief verleden. Rechtstreeks en onrechtstreeks duikt in dat herinneringsmateriaal om de haverklap de Christusvoorstelling op, wat aanleiding is tot uitgebreide, voorlo-

"' Zie C.G.JUNG, Kommentar zu: Das Geheimnis der Goldenen Bluse, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 13. p. 57.
α

Dat is ongeveer hetzelfde wal M.KURTHEN, Psychologie als Individuation, p. 65, stelt: 'Mit der Entwickimg der Tiefen
psychologie und speziell der Analytischen Psychologie sind aber erstmals Mittel bereitgestellt, das Unbewußte und Irrationale systematisch zu assimilieren. Dies bedeutet, daß die Theorie der Individuation selbst an entscheidender Stelle in den
Individuationsprozeß eingreiß. '

*° Zie C.G.JUNG. Die Psychologie der Übertragung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 16, p. 208.
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pig nog vooral psychologische reflecties. Maar ondertussen plaatst hij zichzelf niet meer buiten
deze verstaanshonzon 'Das Christentum ist unsere Welt. Wir sind unweigerlich als Christen geprägt. * 2 2 In de alchemie meent hij anderziids de verbindingsschakel gevonden te hebben tussen
zijn complexe psychologie en haar eigen voorgeschiedenis °23

6.1.

TruumsymboU des Individuationsprozesses [1935] / Die Erlösungsvorstellungen in der
Alchemie [1936] / Einige Bemerkungen ш den Visionen des Zosimos [1937]°*

Het bewijs dat C.G.JUNG deze dialoog nog met rechtstreeks aangaat, maar daar slechts
toe overgaat via de droomanalyse van zijn patiënten, vinden WIJ nog in de eerste Eranos-Vorträge
waar hij de verbindingslijnen trekt tussen de symbooltaal die hij in zijn analyses hoort en in het
historische matenaal van de alchemie tegenkomt

6.1.1.

Traumsymbole des Individuotionsprozesses [1935]

In Traumsymbole des Individuationsprozesses [1935] gebeurt de ontmoeting met de
alchemie nog erg zijdelings en oppervlakkig Anderzijds blijkt dat van de spontane droomsymboliek
van het onbewuste op die manier met meer alleen het subjectieve maar ook en vooral het objektivβ2ε
psychische gehalte wordt nagegaan
Aan de hand van de manrfa/asymboliek, die verwijst naar
het 'zelf als de totale persoonlijkheid, belandt С G JUNG opnieuw bij voorbeelden uit de christelij
ke traditie: Christus in de roos, in de schoot van Maria, het lam in het midden van het hemelse
26
Jeruzalem, Christus tronend tussen de vier evangelisten.* HIJ laat daarbij niet na om in zijn be
spreking te wijzen op een tegenstelling tussen de orthodox-christelijke en de gnostisch-alchemistische benadering, waarbij de laatste volgens hem dichter bij de natuurlijke symbolen van het onbe
wuste staat Genoemde symbolen wijzen in de alchemie en de gnosis immers op een doel dat, ver
schillend van het traditioneel christelijke verlossingsgebeuren, het individu zelf moet verwezenlij
ken Kapitaal onderscheid met de kerkelijke verlossingsleer is dat "der nach antiker (und christli
cher) Auffassung dem Vater ewig innewohnende und als Gottesgeschenk der Menschheit sich of
fenbarende Sohn etwas sei, das der Mensch, allerdings mit dem Beistande Gottes ('Deo conceden
te'), selber aus seiner eigenen Natur erzeugen könne'.m Een andere reden waarom deze 'ketterse' opvatting bij C.G.JUNG zo sterk aanslaat, is het vermeend anti-ascetische en eerder prechristelijke karakter dat hij er terugvindt Daann wordt de hereniging nagestreefd van het individu
en 'dem Mutterboden der vererbten, instinktiven Disposition'."' Achter deze interpretatie staat
С G JUNGs opvatting dat het christendom in het Westen een bepalende rol heeft gespeeld in de
vervreemding van het bewustzijn ten opzichte van het instinct en het daarmee verbonden archety-

ш

С G JUNG, Basier Seminar 1934, geciteerd uit G WEHR, Jung und das Christentum, ρ 58

*° Voor een historische inleiding op de alchemie verwijzen WIJ плат de grondige studie van J VAN LENNEP, Alchemie Bij
drage lot de geschiedenis van de alchemistische kunst, waarin vooral de rijke iconografie van de alchemie aan bod komt
Recent is nog verschenen N SCHWARTZ-SALANT, Introduction to CO JUNG, Jung on Alchemy, ρ 1-43
°* Om een verdere versnippering tegen te gaan en het overzicht op de veelheid aan korte teksten te bewaren zijn deze waar
mogelijk in blokken bijeengebracht Op basis daarvan is ook duidelijk hoe С G JUNGs aandacht voortdurend verschuift
*" De term van bet objeknv-psychische wordt courant gebruikt bij Τ WOLFF, Emflhrung ui du Grundlagen der Komplexen
Psychologie, ¡в Die kulturelle Bedeutung der Komplexen Psychologie, hrsg vom PSYCHOLOGISCHEN CLUB ZURICH,
ρ Э-168, hier ρ 136, om bet collectief οΓ onpersoonlijk onbewuste aan te duiden, ш de mate dat het bewustzijn daarmee in
relatie treedt, en benadrukt daarvan zowel de realiteit ale de autonomie Hij wordt hier gedefinieerd als 'Das unbewußte
oder objekav psychische System ist erstens seinem Wesen nach und zweitens infolge semes Nicht-angeschlossenseins an das
bewußte System Natur, d h psychische Natur '
™ Zie С G JUNG, Traumsymbole des Individuationsprozesses, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 134, 242 Deze
symboliek illustreert vooral het verband tussen het 'zelf en de anima Dat is verder uitgediept in С G JUNG, über den Archetypus mit besonderer Berücksichtigung des Ammabegnffes, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 67-123, met
о a het voorbeeld van de goddelijke syzygieën, de man vrouwelijke paren en de kosmologische yin-van^begnppcn,
С G JUNG, Die psychologischen Aspekte des Munerarchetypus, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 91-123,
hier ρ 97, waar de Mariafiguur volgens hem een voorbeeld is van de paradoxe eigenschappen van de anima 'Die an uns
am nächsten hegende historische Parallele ist wohl Mana, die in der mittelalterlichen Auegonk zugleich auch das Kreuz
Chnsn ist', en zij ook de aarde verbeeldt waaruit Christus geboren is Deze paradoxie, met name tussen het moederschap
en de maagdelijkheid, is ook de belangrijkste eigenschap in de Demeter Korecultus Zie hiervoor С G JUNG, Zum psycho
logischen Aspekt der Korefigur, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 199-220
ш

С G JUNG, Traumsymbole des Indmauaaonsprozesies, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 137

™ Niet nicer vermeld m С G JUNG, Traumsymbole des Imiïviduanonsprozesses, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12,
maar genomen UK de oudste tekstvariant in Eranos-Jahrbücher, Bd ΠΙ/1935, ρ 70 Dat komt omdat С G JUNG m deze
période reeds een onderscheid maakt tussen het archetype en bet instinct
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pe."29 In reactie op de eenzijdige impuls van het christendom neemt C.G.JUNG in zijn leer een
alternatief Christusbeeld op, dat meer in functie staat van de verinnerlijking en heelwording van het
individu. Christus moet men in dat verband zien als een projectie en anticipatie van het 'zelf'. 'Der
θίός Χριστός ist als υι'άς той άνθρωπου eine Projektion des individuellen Selbst in symbolische Fi
gur, durchaus eine Antizipation der Idee des Selbst... ""° Het is dezelfde Christus die tegenover
Pilatus beweert dat zijn Rijk niet van deze wereld is (Joh 18:36), omdat dit volgens de opvatting
van C.G.JUNG niet behoort tot de bewuste voorstellingswereld, maar tot de wereld van het on
bewuste. •"
In de vergelijking tussen Christus en het 'zelf' is goed te merken dat C.G.JUNG zijn be
grip van het 'zelf' intussen verruimd heeft. Naast zijn empirische karakter stelt hij het 'zelf' ook
open voor het onkenbare en daarom spreekt hij van een soort kernatoom, "über dessen innerste
Struktur und letzte Bedeutung wir nichts wissen'.932 Hij weigert daar nog grenzen aan te stellen
omdat het onbewuste in zijn numinositeit juist onbegrensd moet zijn. Belangrijk voor de Christusbenadering is dat hij de complementaire spanning van het psychologische begrip wil behouden en
zich daarom verzet tegen zowel de eenzijdige naturalistische opvatting 'daß die 'Mitte' 'nichts sei
als' jene Stelle, wo die Psyche unerkennbar wird, weil sie dort mit dem Körper verschmelze', als
tegen de spiritualistische, 'dieses Selbst sei 'nichts als' der 'Geist', der Seele und Körper belebe
und in jenem schöpferischen Punkt in Zeit und Raum einbreche '.e"
Conclusies: (a) In Traumsymbole des Individuationsprozesses [1935] duidt C.G.JUNG
de Christusvoorstelling aan als een projectie en anticipatie van het 'zelf', dus als een
product van het archetypisch onbewuste, (b) Na te zijn losgemaakt van de traditionele
theologische context, brengt hij deze voorstelling opnieuw ter sprake binnen de taal van
de droomsymboliek die door de eigen patiënten is aangebracht en vergeleken met de
alternatieve symboliek uit de religieuze en mythologische symboolwereld, meer bepaald
met de gnostische en alchemistische, (c) Gelijklopend met de vergelijking tussen de
Christusvoorstelling en het 'zelf' sluit de empirische beschrijfbaarheid van het 'zelf' een
meta-empirische onbestemdheid niet uit, hoewel C.G.JUNG ze radicaal onderscheidt
van de klassieke metafysische opvatting van een onlichamelijke geestverschijning.

6.1.2.

Die ErlösungsvorsteUungen in der Alchemie [1936]

In Die Erlösungsvorstellungen in der Alchemie [1936] benadert C.G.JUNG de Christusthematiek opnieuw vanuit de psychische natuur van de alchemistische symboliek. Met name beroept hij zich op de gnostische verlossingsmythe van de geest die in de stof gevangen is en door
de kunst en de genade Gods bevrijd moet worden, en verder ook op de hermetische voorstelling
van de κρστήρ ( = goddelijk mengvat), gevuld met νους of rrvtOpo ( = geest), die de mens om
vormt van een toestand van άνοια (= onbewustheid) tot (worn {= hoger bewustzijn).834 De
psychologische betekenis van dit mythologeem legt hij uit als een onbewuste inhoud, die niet door
het ik-bewustzijn is uitgevonden en om die reden in de stof geprojecteerd. Dat het einddoel van het
opus, het filosofische goud of de onzichtbare steen, slechts zichtbaar is voor de оси/is mentalibus

œ

In C.G.JUNG, Traumsymbole des Individuationsprozesses, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 165, nuanceert
C.G.JUNG de antigeestelijke houding opvallend. Hij verbindt het onbewuste niet alleen meer met het inainctief-rysiologische. maar ook met het archetypisch-geestelijke. Vgl. de eerste versie in C.G.JUNG, Traumsymbole des Individuationsprozesses, in: Eranos-Jahrbucher, Bd. III/1935. p. 80.
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In de herwerkte venie van C.G.JUNG, Traumsymbole des Individiuuionsprozesses, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd.
12, p. 242, staat enkel nog: "Der Mensehensohn ist eine Antizipation der Idee des Selbst', waarschijnlijk om de scherpe
reductionistische kantjes van de uitspraak rond de vergelijking van Christus met het 'individuele zelf afte vijlen. Het citaat
in de tekst is genomen uit C.G.JUNG, Trawnsymboie des Individuationsprozesses, in: Éranos Jahrbücher, Bd. Ш/19Э5, p.
121.
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Zie C.G.JUNG, Traumsymbole des Individuationsprozesses, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 217.

01

C.GJUNG, Traumsymbole des Individuationsprozesses, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 216.

*" C.G.JUNG, Traumsymbole des Individuationsprozesses, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 257.
«" Zie C.G.JUNG, Die ErlösungsvorsteUungen in der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 340-348,
xiteerd uit W.SCOTT (ed.), Hermética, Vol. I, p. 149-157. Vgl. R.VAN DEN BROECK en G.QUISPEL (vert.). Corpus
ermeúcum, p. 69.

g

125

( = geestelijke ogen), wijst volgens hem trouwens in die richting " ° Van dat doel getuigt bovendien de aangehaalde alchemistische bron "In ähnlicher Weise ist auch Christus in uns 'imaginiert' ·""
In de daarop aansluitende theologiserende beschouwingen zegt С G JUNG over de pro
jectie van die inhoud op de Christusfiguur dat zoiets in de regel zelden op een mens van toepassing
is Meteen is ook duideli|k dat die projectie de verbinding van de grootst mogelijke tegenstellingen
inhoudt 'Als υι'ος του ανθρώπου, als Menschensohn, und als θΐου' υι'ος, als Gottessohn, verwir
klicht er den Gottmenschen, und als Inkarnation des Logos, vermittelt durch die pneumatische
Zeugung, ist er eine Erscheinung des göttlichen νους Die christliche Projektion geschieht also am
Unbekannten des Menschen oder am unbekannten Menschen, der dadurch zum Träger des
'schrecklichen und unerhörten Geheimnis' wird *3J С G JUNG let natuurlijk vooral op de psycho
logische draagwijdte van dit uitdrukkelijk theologische taalgebruik De verschijning van Jezus duidt
bovendien meer op het feit dat die projectie op een mens plaatsgrijpt dan op de historiciteit van de
figuur zelf Dat hij echter persoonlijke affiniteit voelt met dergelijke uitdrukkingen, komt omdat hij
daarbij denkt aan de verschijning van het symbool en zi|n bemiddelende functie in de psyche Dat
neemt niet weg dat hij in zijn interpretatie van de incarnatie reeds verder van de psychologische
uitleg staat Hij wekt alvast de indruk de incarnatie te ervaren als een bovenwerelds mysterie dat
zich binnen de grenzen van het tijdruimtelijke wereldgebeuren belichaamt 'Von allen diesen Er
scheinungsformen des Erlösungs- und Wandlungsmystenums unterscheidet sich die christliche
Projektion in die historisch-persönliche Gestalt des Rabbi Jesus In ihm inkarnierte sich das mythische Geschehen und betrat damit den Raum der Weltgeschichte als einmaliges historisches und
mystisches Ereignis. "*38 Helemaal nieuw is de poging dit fenomeen te verklaren m het synchronistische verband als de mystische werking van het zelfoffer van de Godmens 'Durch ein
'synchronistisches' Geschehen ist der Mensch als Träger einer m der Welt (im Fleisch) versunkenen Seele 'in potentia' mit Gott in Beziehung gesetzt in jenem Augenblick, wo dieser sich als Sohn
in Mana, die 'virgo terra', also die Vertreterin der 'materia' in höchster Form, einsenkt, und er ist
'in potentia' völlig erlöst in jenem Augenblick, wo der ewige Gottsohn nach Erleidung des Opfertodes wieder zum Vater zurückkehrt'93' Dit is de eerste keer dat С G JUNG het vermoeden heeft
dat de incarnatie zich niet enkel afspeelt in het al dan niet collectief of individueel bewustzijn, maar
ook gelijktijdig daarmee in de historische werkelijkheid
In het verdere verloop van deze gedachtegang valt С G JUNG echter terug op de bete
kenisovereenkomst tussen incarnatie en projectie, waardoor de incarnatie opnieuw slechts op een
psychische projectie duidt Daarbij heeft de alchemistische projectie volgens hem nog dat voor op
de christologische, dat ze niet meer betrokken blijft op de Godmens, 'in der christlichen Projektion
nur bis zum lebendigen Körper des Erwählten, welcher wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich
ist', maar dat de descensus spintus sancii ( = neerdaling van de H Geest) tot in de stof is doorgevoerd, waarmee hij als psycholoog de onvolmaakte mens bedoelt M 0 Achter deze visie gaat de
psychologische tegenstelling schuil tussen de inhouden van het bewustzijn en het onbewuste,
gecombineerd met zijn kritiek op de eenzijdigheid van de christelijke dogmatische voorstellingen
De christelijke voorstelling zou enkel tot het bewustzijn doordringen, de alchemistische ook tot in
het onbewuste Daarom gelooft С G JUNG dat de alchemie de christelijke verlossing voortzet tot in
de diepte van het onbewuste Het eenmalige offer van de Godszoon breidt zich hierdoor uit tot alle

01

Zie С G JUNG, Die Erldsungsvorstellungen m der Alchemie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 292, geciteerd
uit G DORNEUS, Speculaavae philosophiae, in Theatrum cheimcum. Vol Ι, ρ 275

м

С G JUNG, Die ErlusungsvorsteUungen от der Alchemie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 326, η 111,
geciteerd uit Aquanum sapienaum, in Мызаешп Hermeticum, ρ 113 "Deus antequam Christusfiliusejus, in nobis forma
tus imaginatusque fidt, nobis poaus tembtlis Deus *( — Voordel Christus, zijn Zoon, in ons gevormd en verbeeld wu,
was God voor ons allen vreesaanjagend)

"

CG JUNG, Die ErlSsungsvorstellungen m der Alchemie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 350, met verwij
zing naar M BERTHELOT (éd ), Collection des anciens alchimistes grecs, Τ Г , chap xx, ρ β "τό μυστήριοι το φρικτό*
και Tapaóoior' (—het verschrikkelijk en ongehoord geheim)

"

CG JUNG, Du Erlösiaigsvorstcltungen m der Alchemie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 3S4

"

CG JUNG, Die ErUsungsvorstellungen w der Alchemie, in С G JUNG, Gesammehe Werke, Bd 12, ρ 353-354 Het is
voor het eerst dat de term 'synchroniciteit' valt, negen jaar voordat deze in de algemene theorievorming een rol van belang
gaal spelen, met name m С G JUNG, Der Geist der Psychologie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 258 Zie
onder, Π 7 1 2, ρ 173

m

CG JUNG, Die ErUsungsvorstellungen in der Alchemie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 350

126

mensen en zelfs — dat bewijst de stoffelijke symboliek — tot de niet-menselijke schepselen.641
Dat de mens in de christelijke denkwereld verlost wordt en deze verlossing passief ondergaat,
terwijl hij in de alchemistische zelf verlosser of medeverlosser is, kenmerkt ook deze psychologische verklaring.842 C.G.JUNG toont zich een duidelijk voorstander van deze voortzetting van het
Christusoffer door en in de gelovige. Hij vindt deze het logische gevolg van een volledige navolging
Christi, die onvermijdelijk culmineert in een herstel van Christus in het individu. In de psychologische praktijk stelt hij bij de gelovige echter het tegendeel vast en schuift dat op rekening van de
kerk, die het eenmalige opus divinum ( = goddelijk verlossingswerk) in de H.Mis blijft herhalen en
enkel de priester als plaatsvervanger van Christus laat optreden. Dat hij ondertussen toch gegrepen
is door het daadwerkelijke offer- en transsubstantiatiekarakter van de eucharistie, blijkt uit zijn
verwijzing naar het offertorium ( = offerdienst). Daarin wordt niet alleen beleden dat God de mensengestalte aanneemt, maar ook dat de mens tegelijk kan deelhebben aan de goddelijke natuur en
de priester in die zin plaatsvervangend het offer mag brengen. 'Wenn Gott nämlich 'dignatus est',
menschlicher Natur teilhaftig zu werden, so vermöchte auch der Mensch sich würdig zu erachten,
an göttlicher Natur teilzunehmen. "*3
In de psychologische verklaring van het hoofdstuk over Die Lapis-Christus-Parallele
springen de overeenkomsten tussen het misoffer en het alchemistische opus nog meer in het oog,
waarbij met name de verlossing van brood en wijn in hun onvolmaakte toestand bepaald alchemistisch aandoen. Volgens C.G.JUNG verschilt hooguit het standpunt: bij de alchemist gaat het in
eerste instantie om de verlossing van de god uit de stof en slechts secundair om de heilzame gevolgen voor de adept, 'da er nicht der zu Erlösenden, sondern der Gotterlöser ist".*** In de psychologische interpretatie van deze opvatting is het onderscheid tussen het 'ik' en het 'zelf' de bepalende factor. Niet zichzelf identificeert de alchemist met Christus, maar de geheime substantie,
dit is niet zijn 'ik', maar zijn 'zelf'. Het is deze gelijkenis die de adept in staat stelt het werk te volbrengen. 'Er denkt nicht daran, sich mit Christus zu identifizieren; im Gegenteil parallelisiert die Alchemie die gesuchte Substanz, den Lapis, mit Christus. Es handelt sich nicht eigentlich um Identifikation, sondern um das hermeneutische 'sicut' (gleichwie), welches die Analogie bezeichnet."°*b Van de vergelijking van Christus met de lapis, met de vuursteen, vindt C.G.JUNG een
goed voorbeeld in de rite van de vuurwijding op paaszaterdag. 'Das Feuer ist gleichsam Christus
(imago Christi). Der Stein, aus dem der Funke geschlagen wird, ist der 'Eckstein', eine weitere
'imago', und der Funke, der aus dem Steine springt, ist wiederum eine 'imago Christi'. "*** Daaraan is ook nog het beeld vastgeknoopt van de grafsteen, wat hem doet denken aan het archetypische gebeuren van dood en opstanding: 'Darin lag Christus als Schlafender und vom Tode Gefesselter während der drei Tage der Höllenfahrt, wo er zum 'ignis Gehennalis' (= hellevuur) abgestiegen war. Von dort aufersteht er als neues Feuer. Ein nicht-kanonisches Herrenwort lautet: "Wer mir
nahe ist, ist nahe dem Feuer, und wer mir ferne ist, ist ferne vom Reich. ""' In een bronstudie
naar de eerste vindplaatsen van deze Christus-lapisar\a\og\e, komt het archetypische karakter van

*" In C.G.JUNG, Die ErlösungsvorsteUungenin der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 406, is dit nog
schaper gesteld dan in de Eranosversie en beschouwt C.G.JUNG de alchemie als de 'Fonserzimg der christlichen Mystik
mit ihrer bis zur Stigmatisation getriebenen Verwirklichung der Christusgestall".
m

Volgens K.RUDOLPH, Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spatantiken Religion, p. 141-142, wordt dit gnostische
beginsel aangeduid als hel satvator-salvandus ( « hij die verlost - bij die verlost moet worden), het myihologeem van de
Godszoon die in de wereld afdaalt om de verstrooide delen van zijn lichtwezen te verlossen en samen te voegen tot hun
oorspronkelijke eenheid. Door de consubstantialiteil tussen beide, de verlossende en te verlossen werkelijkheid, trekken ze
elkaar onderling aan als twee polen van dezelfde gegevenheid.

*" C.G.JUNG, Die ErlösungsvorsteUungen in der Alchemie, in: CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 359, met verwijzing naar de Romeinse missaaltekst: 'Deus qui humanae substantiae dignitatem ntirabititer condisti' (= O God, Gij die de
waardigheid van de menselijke substantie wonderbaar geschapen hebt) en 'Da nobis per hujus aquae et nni mysterium, ejus
divim'tatis esse consortes, qui hionanitatis nostrae fieri dignatus es particeps' ( = Verleen ons doorheen het mysterie van dit
water en deze wijn, aan diens Godheid deelachtig te worden, die zich verwaardigd heeft aan onze mensheid deelachtig te
worden).
m

C.G.JUNG, Die ErlösungsvorsteUungenin der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 404.

w

C.G.JUNG, Die ErlisungsvorsteUungen in der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 404. Dit is nog
duidelijker op p. 406: 'Mehl der Arnjex ist eine Entsprechung Qiristi; vielmehr erkennt er in seinem Wunderslein die Entsprechung zum Erlöser', wat ontbreekt in de teksteditie van 1937.

ш

C.G.JUNG, Die ErlosungsvorsteUungenin der Alchemie, m: CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 405-406.

"

C.G.JUNG, Die ErlosungsvorsteUungenin der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 406. Het citaat uit
het Thomasevangelie, logion 82, is in deze teksteditie weggelaten, omdat het reeds eerder vermeld staat op p. 230, n. 136.
Het is genomen uit Eranos-Jahrbücher, Bd. IV/1936, p. 73.
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het Christussymbool nog meer tot uiting.·*• Al in de oudste tekst uit het aan HERMES TRISMEGISTOS toegeschreven Tractatus Aureus (2de-3de eeuw), over de waardevolle steen die op de
mesthoop is terechtgekomen en over de wedergeboorte van de zoon van koninklijke afkomst, gaat
het om 'eine Variante des mythischen Gottmenschen und seiner Todüberwindung und damit auch
als eine Analogie des christlichen Dramas', al houdt C.G.JUNG vol dat de vroegste teksten niet
christelijk beïnvloed zijn.*4' Dat is wel het geval in de latere traktaten die hij aanhaalt, zoals in
Margerita pretiosa (1330) van PETRUS BONUS (1ste helft 14de eeuw). Deze behandelt de deels
natuurlijke deels bovennatuurlijke kunst van de aanmaak van de geheime steen, als een geschenk
Gods en als symbool voor het subtiele opstandingslichaam."60 De conclusie die C.G.JUNG daaruit trekt is dat 'schon damals die Beziehung zwischen dem Mysterium Christi und dem des Lapis
dermaßen auf der Hand lag, daß das philosophische 'opus' als eine Parallele, als Nachahmung und
vielleicht als Fortsetzung des göttlichen Erlösungswerkes erschien'.**'' Dat is eveneens zo in
Aurora Consurgens (begin 15de eeuw), lang toegeschreven aan THOMAS VAN AQUINO (12251274), en in een handschrift uit de 15de eeuw, ingekort omdat de oorspronkelijke auteur de
H.Schrift te uitdrukkelijk als een loflied op de alchemie zou beschouwd hebben, volgens de kopiist
een ongeoorloofde profanatie van het mysterie van de incarnatie en de dood van Christus tot het
mysterie van de steen."" De bewuste auteur stelt het opus divinum van de H.Mis immers gelijk
met dat van de alchemie, aanroept de steen daarbij met bijbelse aansprekingen en vergelijkt in een
duidelijke verwijzing naar Christus de filius philosophorum ( = zoon der wijzen) met de bruidegom
uit het Hooglied. Als de zesde parabel van hetzelfde Aurora Consurgens toont hoe het sterfelijke in
het onsterfelijke overgaat, zoals 'allen in Adam sterven en in Christus levend gemaakt worden',
een verwijzing naar de paulinische theologie (1 Kor 15:53-55), waarna de tweede Adam de oproep
doet om zijn brood te eten en wijn te drinken, citeert C.G.JUNG: 'Christus aber ist der zweite
Adam, der aus einfacher und reiner Essenz in Ewigkeit besteht, wie Senior sagt: 'Er ist der Wein,
der niemals stirbt, da er durch immerwährende Vermehrung bestehen bleibt", en concludeert
daaruit dat Christus hier met de aloude Anthroposieer verbonden \s.№3 Dan is het de beurt aan
MELCHIOR CIBENSIS (begin 16de eeuw) met een alchemistische parafrase op de H.Mis, waarin
men Christus aanroept als de gezegende steen, die door de bouwlieden is verworpen, doch de
hoeksteen is geworden (Mt 21:42 e.p.). C.G.JUNG voegt daar volgende conclusie aan toe: "Obschon Christus als Lapis oder 'medicina' nirgends erwähnt ist, so geht doch aus dem Sinn des
Melchiorschen Textes, diese Identität mit überwältigender Deutlichkeit hervor. ""* Verder haart
C.G.JUNG nog een legende aan uit de Cantilena Georg» rVplaei van G.RIPLAEUS (1415-1490),
waarin de vanwege een defectus originalis ( = erfzonde) kinderloze en steriele koning verneemt dat
hij door de boom Christi wedergeboren kan worden en op die wijze vader van een koningszoon
zijn. De tekst profeteert over deze zoon: 'Der König wurde ein höchster Triumphator, ein großer

ш

Zie C.G.JUNG, Die Erlösungsvorstellungen in der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 12, p. 407-491. In
tegenstelling tot A.E.WATTE, The Secret Tradition in Alchemy, die deze analogie het eerste aantreft bij H.KHUNRATH
(1560-1605), dateen C.G.JUNG de eerste voorbeelden van deze analogie veel vroeger, nl. reeds in de 14de eeuw bij de
Spaanse mysticus R.LULLUS (1232 a 35-1315). Onrechtstreekse toespelingen vindt hij reeds in het Tractaius aureus (vóór
300 na Chr. volgens hem mogelijk zelfs in de 1ste eeuw na Chr.) Zie Tractatus aureus, in Ars Chemica, p. 7-31, in:
M.BERTHELOT (éd.), Collection des anciens alchimistes grecs, T. Г , chap, u ; verder nog bij ZOSIMOS (4de eeuw),
in: M.BERTHELOT (od.). Coll. des alch. grecs, Τ. ΠΙ, chap. XLn, p. 4-12; in: J.RUSKA (Hrsg.), Tabula Smaragdina, p.
24-31. Vgl. W.SCOTT (ed.), Hermética, Vol. Г , p. 104.

*" C.G.JUNG, Die ErldsungsvorsleUungen in der Alchemie, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werte, Bd. 12, p. 410, met verwij
zing naar Tractatus Aureus, in: Ars Chemica, p. 7-31.
** Zie C.G.JUNG. Die ErlSsungsvorsteltungen in der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 12, p. 427-429. met
verwijzing naar P.BONUS, Margerita pretiosa, novella correttissima, in: J.J.MANGETUS (od.), Bibtiotheca Chemica
Curiosa, vol. D, Trakt. DC, p. 1-80.
*" CG JUNG, Die ErlBsungsvorsteUungen in der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 429.
Œ

In maauscriptvorm in Codex Rhenovacensis (Zürich) en Coda Parisinus Lot. Nr. 14 006 (delen I en Π), Aurora consur
gens, quae dicilur aureo hora, in: J.RHENANUS, Harmoniae imperscrutabilis chymico-philosophicae Decades auae, in:
Artis Aurijcrae, Vol. I, Trakt. V, p. 185-246(enkel deel U).

*" In C.G.JUNG, Die Erlösungsvorsullungenin der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 448, ix de tekst
vollediger weergegeven; bet citaat in de tekst is genomen uit de tekstvariant uit Eranos-Jahrbucher, Bd. Г /1937, p. 87,
geciteerd uit SENIOR, De chemia, p. 71 f.
ш

C.G.JUNG, Die ErlSsungsvorstellungen in der Alchemie, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 464, geciteerd uh
MELCHIOR CIBENSIS, Addam et procession sub forma misar, a Nicolao Melchior! Cibensi, in: Theatrum Chemicum,
Voi. Ш, Trakt. Я, p. 853-860.
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Heiler aller Kranken, ein Erlöser (reformator! von allen Sünden. "*" Deze vernieuwing vindt in de
alchemie haar toepassing in de steen der wijzen, bijvoorbeeld in een tekst van dezelfde auteur
waarin hij Joh 12:32 parafraseert: 'Christus sprach: 'Wenn ich erhöht sein werde, so werde ich
alle zu mir ziehen. ' Von jener Zeit an, wo beide Teile, welche gekreuzigt und entseelt sind, miteinander verlobt sind, werden Mann und Frau zugleich begraben und nachher durch den Geist des
Lebens wieder belebt. "β6β Typisch voor die tijd is volgens C.G.JUNG, dat men het verlossingsgebeuren, vanwege de nog onbewuste identificatie met de stof, op alle zijnsniveaus doortrekt. Die
stelling staaft hij verder nog door een rijke symboliek, met opnieuw talrijke verwijzingen naar de
Christusfiguur. Dat de Cantilena Riplaei de jonkvrouw aan het einde verheerlijkt en de zoon-koning
roemt als heiland van zieken en verlosser van zonden, doet C.G.JUNG trouwens denken aan het
slotbeeld uit het Rosarium Philosophorum (1550), waarop de opgestane Christus is voorge
№7
steld. Uit al deze gegevens onthoudt hij dat het de alchemie duidelijk te doen is om een op
standingslichaam dat tegelijk geest en lichaam is, en hij herkent er de westerse tegenhanger in van
het diamantlichaam uit Das Geheimnis der Goldenen Blüte 11929). Dit lichaam zet volgens ORTHELIUS (17de eeuw) als verbum dictum et factum ( = gesproken en gerealiseerd woord) daadwerkelijk in concrete schepselen om wat in het verbum scriptum (= geschreven woord) in Christus embryonaal aanwezig is.968 Dit onderscheid grijpt C.G.JUNG aan als de symbolische uitdrukking
voor het verschil tussen een onbewuste en een bewuste realisatie, tussen een collectieve en een
individuele interpretatie. Deze laatste vindt plaats bij de psychische individuatie, die volgens hem
ook de sleutel is om het mysterie van de steen te ontsluiten. Toch geeft hij ook toe: 'Es ist nicht
ganz klar geworden, was die Alten mit dem Lapis meinten ", omdat het moeilijk in te schatten is
welke inhoud zij daarin geprojecteerd hebben.'"
Conclusies: (a) C.G.JUNGs Christusbenadering kadert in Die Erlösungsvorstellungen in
der Alchemie [1936] helemaal binnen de tegenstelling tussen de christelijke en alchemistische verlossingsvoorstellingen, waarbij hij de laatste meer dan de eerste als voorloper van de analytische individuatie beschouwt, (b) Tussen de christelijke en alchemistische verlosserfiguur bestaat volgens hem weliswaar een gelijkenis maar zeker geen
gelijkheid. Dit onderscheid tekent ook zijn opvatting over de individuatie als een vorm
van voortgezette incarnatie. Onderstreept hij in de regel het archetypische karakter van
de Christusvoorstelling, zoals dit in prefiguraties en symboliseringen tot uiting komt, dan
zijn in deze tekst ook passages te lezen waarin hij de uniciteit van de verschijning of
projectie niet ontkent. Ie) Maar als psycholoog wil C.G.JUNG deze werkelijkheid toch
betrokken zien op de individueel psychische en collectief psychische realiteit, meer bepaald op het individuatieproces. Hij beschouwt deze invalshoek als de meest geschikte
voor de studie van de alchemistische verlossingsvoorstellingen.

6.1.3.

Einige Bemerkungen zu den Visionen des Tosimos [1937]"°

De hermeneutische sleutel die C.G.JUNG hanteert bij de ontsluiting van de visionaire
beelden van ZOSIMOS VAN PANOPOLIS (4de eeuw na Chr.), een overgangsfiguur tussen de christelijke gnosis en de alchemie, is de psychologische opvatting dat de alchemisten onbewust achterliggende psychische processen in de chemische stof hebben geprojecteerd. Dat geldt niet in het

"* C.GJUNG, Die ErlösungsvorStellungen in der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 467, geciteerd uit
G.RIPLAEUS, Opera omnia chenúca, p. 421 ff.
"· C.G.JUNG, Die Erlösungsvorstellungen in der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammehe Werke, Bd. 12, p. 468, geciteerd uit
G.RIPLAEUS, Opera omnia cheirúca, p. 81.
67

C.G.JUNG, Die ErtösungsvorStellungen in der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 481. Afbeelding
uit Rosarium philosophorum, in: Anis Aurijerae, Vol. Π, Trakt- ΧΠ, p. 204-384. Bij de afbeelding hoon het onderschrift:
'Nach meinem viel unnd manches Leiden unnd marter gross/ Bin ich erstanden, clarifiziert, unnd aller mackel bloss'. ( =
Na mijn vele en veelvuldige lijden en ontberingen, ben ik opgestaan, verheerlijkt en van alle smet gereinigd).

*" C.G.JUNG, Die ErlösungsvorStellungen in der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 488-490, geciteerd
uit ORTHELIUS, Epilogus et recapitulatio Orthelii in Novum lumen chymicum Sendivogii, in: BibUotheca Chemica Curiosa, Vol. II, Trakt, xv, p. 526-530.
*" C.G.JUNG, Die ErlösungsvorStellungen in der Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 541.
*" Voor de tekstweergave van de in deze lezingen besproken visioenen, zie C.G.JUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen
des Zosimos, in: C.G.JUNG, Gesammehe Werke, Bd. 13, p. 67-73, geciteerd uit G.GOLDSCHMIDT (Übers.), Codex
Marcianus; vgl. M.BERTHELOT (éd.), Collection des anciens alchimistes grecs, T. Ill, chap. XUX, 108 ff; 117 ff.
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minst voor al de kwellingen en torturen waaraan hij de oerstof onderwerpt, maar is ook het geval
bij de visionaire water- en vuurriten die hij uitvoert. Diezelfde sleutel past ook om duidelijke parallellen te trekken tussen deze riten en om de kerkelijke waterdoop te verklaren, 'so ist auch das
göttliche Wasser heidnischen und vorchristlichen Ursprungs'."" Verder verwijst het schaalvormige altaar waarop de riten plaatsvinden zowel naar de christelijke doopvont als naar het hermetische mengvat. In beide gevallen duidt het beeld op een geestelijke wedergeboorte, die voor
C.G.JUNG uiteraard nog altijd een verandering is van een onbewust tot een bewust wezen. In de
schaal bevindt zich immers een geestelijk water dat tegelijk vuur is. Ook dit strookt zowel met Gen
1:2 als met het Corpus Hermeticum (2de-3de eeuw), waarvan de psychologische betekenis is dat
er een onbewuste geest in woont.**2 Dezelfde bedenkingen vinden wij bij de offerhandelingen in
de tekst van ZOSIMOS, waarin zij volgens C.G.JUNG ongetwijfeld via christelijke bronnen zijn
binnengeslopen. Immers, wat in heidense mysteriecultussen zoals de dionysische en de attische,
gevonden wordt, komt ook terug in de geloofsbelijdenis. 'Christus war ein Gott, der sich selbst
geopfert hatte. "*" Ook andere metaforen, de meeste ons reeds vertrouwd uit Wandlungen und
Symbole der Libido (1911/1912) en vaak op Christus toegepast, ontbreken in deze tekst niet: het
zonne- en gouöarcanum, het ei en de slangendraak of de ouroboros. de panacee, en het tweesnijdende ¿oooszwaard, alle onderling verwisselbaar en toepasselijk op het psychische proces van de
individuatie. De psychologische verklaring is al even kenmerkend als de ontdekte analogie zelf:
volgens C.G.JUNG wijzen deze beelden steeds op bewustwording en reflectie.
Het spreekt vanzelf dat C.G.JUNG ook dieper ingaat op de personificaties binnen de ritus, en dit naar aanleiding van een persoonsverandering van de priester in een homunculus
( = mannetje), dat zijn eigen vlees eet. In de eerste versie in de Eranos-Jahrbücher [1937] worden
deze aanvankelijk nog verklaard als voorbeelden van een onbewuste psychische identiteit, van een
participation mystique van de adept met de stof.**4 Dat is ook het geval met de voorstelling van
de macrokosmos als een mens, en zijn gelijkstelling met de lapis, waarvan de onvergankelijkheid
een goddelijke eigenschap wordt genoemd. Voorzichtig zegt C.G.JUNG van die verbinding: 'Dies
ist wohl die Brücke гиг Christusparallele, die sich schon bei Zosimos findet, (wenn es sich hier
nicht um eine spätere Interpolation handelt). "*** Zoekt hij de oorsprong van de Christus-tóp/sparallel eerst in de richting van een hellenistisch syncretisme, zo kan het volgens hem zijn dat de alchemisten zich bijvoorbeeld geïnspireerd hebben op een uitspraak van PRISCILLIANUS (4de eeuw)
en is het evengoed mogelijk dat dergelijke metaforen via het Johannesevangelie in de kerkelijke
taal beland zijn.*** Verder is deze alchemistische steensymboliek voor hem uitermate interessant
wegens de verbinding tussen het geestelijke en het stoffelijke, en omdat dit de volledigheid van het
'zelf' kan onderstrepen. Deze gnostische verbinding c.q. tegenstelling tussen de geestelijke en de
lichamelijke mens heeft volgens hem ook verbindingslijnen met de Christusvoorstelling, maar ook
daar heeft hij wel bedenkingen bij. De voorstelling van de deus absconditus in materia (= in de
materie verborgen god) vindt haar weerklank eveneens in de lichamelijkheid van Christus in de
mens Jezus, maar is volgens C.G.JUNG niet te rijmen met de kerkelijke, omdat daarin de uniciteit
van Christus voor de mens Jezus gereserveerd blijft. 'Insofern Christus sich mit einem leidensfähigen menschlichen Körper, d.h. mit Materie bekleidet hat, ist er eine unmittelbare Analogie zum
lapis, der sich aber 'überall' findet d.h. bei allen Menschen. Daher könnte der lapis als Symbol für
den 'Christus' in Jedem, d.h. für den 'geistigen' Menschen schlechthin, aufgefaßt werden. "*"
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C.G.JUNG. Einige Bemerkungen zu den Vifionen des Zosimos, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 76, n. 28.
Zie W.SCOTT (ed.), Hermética, Vol. I, Lib. Ш, lb, p. 146-147; vgl. R.VAN DEN BROECK - G.QUISPEL (vert.), Cor
pus Hermeticum, boek IV, p. 69-71.

™ C.G.JUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 78.
"* Zie C.G.JUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, in: Eranos-Jahrbücher, Bd. V/1937, p. 39; vgl.
C.G.JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 13, p. »9.
"* C.G.JUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 13, p. 106.
*" Zie C.GJUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 113,
met verwijzing nur PRISCILLIANUS, Opera Priscütiani quae supersunt. Tract. I, in: Corp. Script. Eccl. Lat., Vol. XVTJI, p. 24: 'Unicomus est Deus, nobis petra Christus, nobis lapis angularis Jesus, nobis hominum homo Christus. ' f« Eenhoomig is God, onze steen Christus, onze hoeksteen Jezus, onze mens der mensen Christus).
m

C.G.JUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 106, stelt in
de tekst von de lapis nog nadrukkelijker: "dessen Körperlichkeit immer wieder betont wird. Die Ubiquität des letzteren
entspricht der Allgegenwart resp. Voüpräsenz Christi '. Verder gaat hij daar ook dieper in op de complementaire verhouding
tussen Christus en de lapis. Bovenstaande zin uit Eranos-Jahrbücher, Bd. V/1937, p. 44-45, wordt licht gewijzigd tot: "Der
Lapis darf daher in gewissem Sinne ais ein Symbol des 'inneren ' Christus, des Deus in nomine, aufgefaßt werden ", opnieuw
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De betekenis van de lapis als de άνθρωπος πνευματικό'ς (- geestelijke mens) brengt C.G.JUNG
nog op een ander spoor: de geestelijke mens is hij die over zelf- en godskennis beschikt. In dit
verband haart hij opnieuw het Nicodemusgesprek (Joh 3:1-21) aan: 'Jesus wundert sich über die
Unwissenheit des Nikodemus und bemerkt: 'Bist du ein Meister in Israel, und weißt das nicht?'
Womit er offenbar voraussetzt, daß ein 'Meister' das Geheimnis von "Wasser und Geist', nämlich
von Tod und Wiedergeburt, kenne. * " Alsof hij het evenwicht in de tekstkeuze wil verzekeren,
laat C.G.JUNG onmiddellijk op de verwijzing naar een christelijke bron een referentie volgen naar
het hermetische Tabula Smaragdina (2de-3de eeuw) en haalt zelfs twee perfecte 'alchemistische
Parallele гит christlichen Mysterium' aan."* Het beeld van de tegenstelling tussen de aardse en
hemelse dingen, tussen het opstijgen naar en afdalen uit de hemel, past trouwens wonderwel in de
stoffelijke procedures van het alchemistische opus. Deze vertaalt de analytische psychologie als
het opstijgen tot het bewustzijn en terugkeren tot het onbewuste. En de beide denkwerelden lopen
nog steeds door elkaar: een gelijkaardig beeld is dat van de gekruisigde Christus als een aan de
paal verhoogde slang bij de Naässenen. Dit symbool doet denken aan de zich dodende en herlevende ouroboros, aan het motief van het eeuwig leven en de panacee van het geloof in Christus, van
het φόρμακον αθανασίας (« geneesmiddel tegen de dood), het medicina catholica ( = universeel
geneesmiddel) en het a/exipharmakon ( = tegengif). Opnieuw is het gnostische beeld van de Mono
genes overigens ook als slang voorgesteld, verbonden met de christelijke Godszoon, een verwijzing
die C.G.JUNG illustreert met aanhalingen uit het gesprek met de Samaritaanse vrouw (Joh 4:530). Ook de kerkvaders formuleren volgens C.G.JUNG over Christus' opstijgen ten hemel en over
de gelijkenis van zijn menselijkheid met het water allerlei gedachten die merkwaardig dicht aanleu
nen bij de Tabula Smaragdina."0 Zo neemt hij ook de psychische natuur aan van de symbolen in
de christelijke mysterietaai; het gaat om een 'konkretisierte (projizierte) Symbolik des psychischen
Individua tionsprozesses'', en hij ziet hierin geen tegenstrijdigheid met de alchemistische symboliek
zodat hij tenslotte concludeert: 'Die 'Qualen' der Materie werden in der mittelalterlichen Alchemie
als Abbild der Passion Christi aufgefaßt. "*"
Conclusies: (a) In Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos [1937] peilt
C.G.JUNG naar de achtergrond van daarin voorkomende beelden en weeft in het verlengde daarvan de gnostisch-hermetische en bijbels-christelijke verlossingssymboliek
door elkaar, waarbij deze keer de nadruk meer op de gelijkenissen dan op de verschillen
ligt. (b) Opnieuw vallen de talrijke Christusparallellen op. De stelling van C.G.JUNG is
dat men in de alchemie de Christusvoorstelling, zoals in zijn eigen psychologie, zeer
concreet toegepast heeft, (c) Hij verstaat de gemeenschappelijke geestelijke achtergrond van deze tradities trouwens steeds vanuit zijn eigen psychologische invalshoek.
Het is de symboliek van de geïncarneerde Christus die zich goed leent tot vergelijkingen
met de stoffelijke alchemie, en het is haar archetypische symboliek die wijst op een
corresponderende innerlijke Chrístuswerkelijkheid die voor hem samenvalt met het psychologische 'zelf'.

aanwijzingen voor ecu minder reductionistische interpretatie van de Christusvoorstelling.
"" C.G.JUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 13, p. 105, werkt
de tegenstelling tussen de oâfiuroç ( = lichamelijk) en τκυμαηιος (• geestelijk) verder uit. De passage in de tekst is
genomen uit Eranos-Jahrbueher, Bd. V/1937, p. 46.
·* C.G.JUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, in: C.GJUNG. Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 114-1 IS, n.
209. Het gaat om teksten die een goed beeld geven van de alchemistische voorstellingen rond de archetypische thematiek
van de wedergeboorte en frappante parallellen vertonen met bet christelijke mysterie, maar waarvoor de tegenovergestelde
beweging gelai. In Tabula Smaragdina Hermetis Trismegisti, in: De Alchemia, р. 363 ГГ., wordt over het arcanum gezegd:
'Ascendi! a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et injèriorum. " (= hij stijgt op van de
aarde naar de hemel, en keert dan terug naar de aarde, en ontvangt de krachten van boven en beneden). Deze aan de christelijke verlossing tegengestelde beweging vormt een belangrijk argument in C.GJUNGs opvatting over de complementariteit
tussen de alchemistische en christelijke verloaserfiguren, die elk een tegenovergestelde verlossingsbeweging maken: de
alchemistische van beneden naar boven en terug, de christelijke van boven naar beneden en terug. De bewuste teksten zijn
geciteerd uit Consilium Coniugii Ars Cnemica, p. 128, en uit Arti* Aurijèrae, Vol. 1, p. 612 IT. In de laatste tekst is de
verwijzing naar de hemelvaart en wederkomst van Christus nog veel duidelijker.
"° Zie C.G.JUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 13, p. 116, n.
212. Het gaat om passages van JUSTINUS MARTYR, geciteerd uit E.PREUSCHEN (Hrsg.), Antilegomena, p. 129; GAUDENTTUS. Sermo XIX, col. 983: EUCHERIUS, Über Jormularum spirituaas imelligentiae, col. 734.
*" C.G.JUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 118; 117, n.
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6.2.

Psychologie und Religion [1937](1938/1940)

In deze drie lezingen krijgen wij een samenvatting van bijna alle thema's die C.G.JUNG
rond de studie van de westers-christelijke godsdienst reeds heeft aangesneden en die hij in de volgende periode nog verder uitwerkt. Omwille van de vergelijkingsmogelijkheden behandelen wij de
twee versies na elkaar.

6.2.1.

Psychology and Religion (1938)

In de Terry Lectures [1937], eerst als Psychology and Religion (1938) gepubliceerd,
licht C.G.JUNG, bij de bestudering van de religieuze symboliek, eerst zijn empirisch-fenomenologische standpunt toe en pleit daarbij voor de autonomie van het onbewuste ten opzichte van de georganiseerde godsdienstigheid. Deze symboliek bevindt zich volgens hem in een spanningsveld tussen een rechtstreekse ervaring van het numinosum en een reflexie daarop in een consensus gentium.'72 De gecodificeerde belijdenissen van de dogma's en de innerlijke ervaring van de natuurlijke symbolen worden zo complementair tegenover elkaar geplaatst. Religieuze ervaring is daarom
in de Konfession ( = collectieve godsdienstigheid) verstard tot institutionele godsdienstigheid. Dat
wil niet zeggen dat C.G.JUNG daar niet de psychologische waarde van ziet, want veel beter dan
de rationalistische theorie die enkel bewust is uitgedacht, drukt het dogma nog de irrationaliteit
van de psyche uit. Toch is er volgens hem ook geen weg terug naar het kritiekloze geloof in de
objectieve waarheid van de dogma's. Dat tekent C.G.JUNGs ambivalente waardering van de christelijke dogma's. Hij koppelt hun bemiddelende en beschermende functie aan de autoritaire belemmering van de rechtstreekse ervaring van het onbewuste. De huidige psychologische situatie is dat
deze functie grotendeels uitgewerkt is en de gevolgen daarvan vooral in het protestantisme aan de
oppervlakte komen. Het dogma kan de mens niet meer behoeden tegen de uitwassen van het
rationalisme en het mysticisme en er blijft hem geen andere uitweg dan de rechtstreekse ervaring
van het onbewuste.873 Daarin krijgt de mens te maken met de archetypische voedingsbodem
waarvan de godsdienstige voorstellingen hun universele betekenis afgeleid hebben: 'Überdies
verdankt das Dogma sein Bestehen und seine Form einerseits sogenannten geoffenbarten, unmittelbaren Erfahrungen der 'Gnosis', wie z.B. der Gottmensch, das Kreuz, die jungfräuliche Geburt,
die unbefleckte Empfängnis, die Trinität usw. und andererseits der unaufhörlichen Zusammenarbeit
vieler Geister und vieler Jahrhunderte. Es ist vielleicht nicht ganz klar, warum ich gewisse Dogmen
'unmittelbare' Erfahrungen nenne, da ein Dogma in sich selbst ja gerade das ist, was 'unmittelbare
Erfahrungen' ausschließt. Jedoch sind die christlichen Bilder, die ich erwähnte, nicht dem Christentum allein eigentümlich. (...) Sie begegnen uns ebenso oft in heidnischen Religionen, und außerdem
können sie spontan in allen möglichen Variationen wieder erscheinen als psychische Phänomene... ·"*
Van die psychische fenomenen zijn de archetypische symbolen, zoals die zich bijvoorbeeld in de dromen manifesteren, volgens C.G.JUNG de zuiverste uitingsvormen. Daarin komen de
oude waarheden van de dogmata opnieuw tot leven en in dat verband vraagt hij speciale aandacht
voor het archetype van de geestelijke wedergeboorte. 'Der moderne Geist hat jene alten Wahrheiten vergessen, welche von dem Tod des alten Adams, von der Erschaffung eines neuen Menschen, von der geistigen Wiedergeburt und ähnlichen altmodischen 'mystischen Absurditäten' re-

Zie C.G.JUNG, Psychology and Religion, vertaald in: C.G.JUNG, Gesanunelle Werke, Bd. II, p. 3. Deze term ontleent
C.G.JUNG αω de theoloog R.OTTO, Das Heilige, die er dezelfde paradoxale lading aan geeft en daarom spreekt van een
mysterium tremendum sed fascinons (• angstwekkend en toch aangrijpend mysterie). Zie verder onder, Ш.1.6.3, p. 291.
Vgl. C.G.JUNG, Seminar of 5 April 1939 in the Guild of Pastoral Psychology, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelte Wer
ke, Bd. IS/I, p. 289-304, hier p. 298-299. Daar is C.G.JUNG ved persoonlijker, als hij de reden opgeeft waarom het oude
dogma voor bem niet meer werict, het voor hem geen waarheid meer bevat en hij vanuit zijn psychologische visie zoekt naar
een alternatief. Anderzijds ziet hij zelf het gevaar in van zijn buitenkerkelijke positie: 'Ich brauche eine Situation, wo das
Ganze noch einmal wahr wird ich brauche eine neue Form. Wenn man das Pech gehabt hat, aus einer Kirche geworfen zu
werden, oder zu sagen 'Das ist alles Unsinn ' und auszutreten - darin liegt überhaupt kein Verdienst. Aber Mitglied zu sein
und sich gezwungen zu fühlen, sagen wir, von Gott, sie zu verlassen - nun, dann ist man rechtmäßig extra ecclesiam. Aber
'extra ecclesiam nulla Salus '; dann wird es wirklich fürchterlich, denn dann ist man nicht mehr geschützt, man gehört nicht
mehr zum consensus gentium, man ruht nicht mehr im Schoß der Allbarmherzigen Mutter. Man ist allein, und alle Hdllengeister sind losgelassen. " Wie zieh de biografische achtergrond herinnert, merkt dat deze schets van de 'protestantse' mens
geladen is met de eigen ervaring. Dat betekent ook dat C.G.JUNG begonnen ¡s aan het persoonlijke verwerkingsproces van
zijn godsdienstige verleden ca er een nieuwe verhouding mee wil aangaan.
C.G.JUNG, Psychology and Religion, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 49.
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den "*7S In zyn gekende associatieve stijl somt hij een aantal bekende symbolen op, zo zorgvuldig gekozen dat de meeste het 'zelf' verbeelden het vuur, de tetraktys, het punt, de ronde vis in
de zee, het ei, het rotundum, de slapende demiurg, de hermafrodiet, de triniteit en de quaternrteit
Opnieuw merkt hij op hoe de christelijke iconologie en mystiek hand in hand gaan met de gnostische speculatie Via de verbindingsschakel van het Anthroposaichetype stoot hij dan ook onvermijdelijk op de gekende Chnstusanalogieën Het is op die archetypische basis dat het Christussymbool
op één lijn komt met andere archetypen. 'Aus den lateinischen Traktaten geht ebenfalls hervor,
daß der latente, in der Materie schlafende und verborgene Demiurg identisch ist mit dem sogenannten homo philosophicus, dem zweiten Adam. Dieser letztere ist der höhere, geistige Mensch,
der Adam Kadmon, der oft mit Christus identifiziert wird. "*™ Daaruit valt opnieuw op te maken
dat de symboliek rond Christus voor alles een uitdrukking is van een innerlijk psychische werkzaamheid Zoals reeds in Traumsymbole des Individuationsprozesses [1935] aangehaald, hebben
dergelijke symbolen, ook toepasbaar op de figuur van Christus, uiteindelijk tot doel de vereniging
tussen God en de mens door te trekken naar elk individu, en niet zoals in het orthodoxe standpunt,
buiten de mens te plaatsen Opmerkelijk is dat С G JUNG in dit verband beweert dat hij reeds in
1914 op de hypothese van de innerlijke God, van de essentiële identiteit van de mens en God, gekomen is, maar vanwege haar mystieke karakter veertien jaar heeft gewacht om die publiek te maken, vermoedelijk dus pas in Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928) HÍJ
moet toen gedacht hebben daarmee radicaal tegen de kerkelijke leer in te gaan "Und sogar, wenn
sie einen gewissen Glauben an Gott hegen, würden sie von der Idee des 'inneren Gottes' durch die
religiöse Erziehung, welche diese Idee, immer als 'mystisch' entwertet hat, abgeschreckt " · "
Niettegenstaande de dogmatische moeilijkheden die hierdoor kunnen rijzen, voelt hij zich gesteund
door het Jezus woord. "Obschon wir das Herrenwort haben. 'Ich und der Vater sind eins. Wer mich
stehet, stehet den Vater', würde es als Blasphemie oder als Irrsinn betrachtet, die dogmatische
Menschlichkeit Christi bis zu einem solchen Grade zu betonen, daß der Mensch selber sich mit
Christus und seiner homoousia (Wesensgleichheit) identifizieren könnte' (Joh 14·11) β 7 β Dat niet
alleen de mogelijke kerkelijke weerstand maar ook de psychische problemen die deze opvatting kan
teweegbrengen en die hij zelf in de genoemde penode rond 1914 gekend heeft, daarin een rol ge
speeld hebben, is hier niet vermeld ·'·
In de bestudering van historische voorbeelden van de natuurlijke symboliek zijn voor de
eerste maal de triniteit en quaterniteit psychologisch gethematiseerd en daarin toont С G JUNG de
plaats aan van Christus, de Heilige Geest en de Maagd-Moeder Hier overheerst de psychologische
uitleg dat in de eenzijdige, mannelijke en geestelijke triniteitsopvatting de inferieure mens, de scha
duw en de vrouwelijkheid, miskend zijn Van die opvatting vindt С G JUNG een aanzet in de school
van de neoplatoonse KARPOKRATES (2de eeuw na Chr ), waar conform Lc 12 58-59 en Mt 5 25
gezegd wordt dat men eerst tot een volledige vervulling van de eisen van het leven moet gekomen
zijn voordat men zijn ziel daaruit kan vrijkopen en de 'andere' met wie men zich moet verzoenen,
vertaald wordt als de 'andere in mij' De houding tegenover de schaduw moet overeenkomstig het
advies van Mt 5 2 en het apocnefe Jezuswoord zijn 'Zo gij weet, wat gij doet zijt gij zalig, indien
gij echter met weet wat gij doet zijt gij vervloekt', en zoals bij de onrechtvaardige rentmeester die
Lc 16 1-15 prijst omdat hij met overleg gehandeld heeft en vrienden maakt met de hulp van de
onrechtvaardige mammon ""

*" С G JUNG, Psychology and Religion, vertaald m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 36-37
n

С G JUNG, Psychology and Religion, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 60, met verwijzing naar Aurora ave
Aurea hora, ш J RHENANUS, Harmoniae imperscrutabUis chytmco-philosoprucae sive philosophorum anaquorum cansen
aenùum decas /7, ρ 175 fF

·" С O JUNG, Psychology and Religion, vertaald m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 63-64
" C G JUNG, Psychology and Religion, vertaald in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 66
*" Een tussenvorm vindt С G JUNG m de spirituele oefeningen van IGNATIUS VAN LOYOLA, waarover bij in het zomerse
mester van 19Э9 een reeks seminaries heeft gegeven Die zijn ons in typoscript als С G JUNG, Process of Individuation
Exerario of St Ignatius of Loyola, in С G JUNG, Modem Psychology, Vol 4, ρ 153-263, door de Erbengemeinschaft van
С G JUNG ter beschikking gesteld op voorwaarde dat hieruit niet wordt geciteerd С G JUNG toont in deze lezingen hoe
deze de mwaartse meditatie-oefeningen van de devono moderna beeft omgebogen tol een uiterlijke en militaire methode Het
is dan maar normaal dat de ervaring van de innerlijke Christus in de westerse mystiek moeilijk wortel heeft geschoten
m

Zie С G JUNG, Psychology and Religion, vertaald in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 83 85. geciteerd uit
E PREUSCHEN (Hrsg ), Analegomena, ρ 44 Verder wordt ook verwezen naar IRENAEUS, Adversas haereses, I 26, 4
Zie verder onder, III 1 10 Ι, ρ 309
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In deze lezingen waagt C.G.JUNG zich tenslotte voor het eerst aan een cultuurpsychologische visie op de westerse geschiedenis van het bewustzijn, met de incarnatie als belangrijkste
scharnierpunt. Het perspectief van zijn leer over de individuatie verbreedt zich op die manier zelfs
tot de individuatie van de mensheid."1 In deze ontwikkeling is het monotheïsme geleidelijk aan
uit het veelgodendom voortgekomen, 'und dann wurde dieser Gott Mensch"."1 Voor C.G.JUNG
is dit proces met de menswording van Christus echter niet afgesloten. De idee daarvan is in de
westerse cultuur dermate doorgedrongen, dat deze Godmens volledig 'geïncarneerd' is in de bewustzijns/iyons van de moderne mens.**3 Volgens C.G.JUNG beleven wij daarom thans in de
verdwijning van alle metafysische projecties de dood van God. Dit is reeds met de komst van het
protestantisme voorbereid en in het materialisme het meest flagrant tot uiting gekomen, doch de
incarnatie is daar al een eerste voorteken van. De inflatie van het 'ik' in de menselijke hybris is het
uiterste punt van deze 'incarnerende' beweging, 'der historische Prozeß der Weltentseelung, eben
der Zurücknahme der Projektionen ", waardoor God niet meer buiten het 'ik' geprojecteerd is maar
'in das Innere des unbekannten Menschen-.*** Het psychologische gevaar bestaat echter dat
God, die bij C.G.JUNG voorlopig niets anders betekent dan het irrationele en het overstijgende,
weliswaar in het bewustzijn openlijk wordt geloochend en in verdoken vormen de persoonlijkheid
nog meer gaat overheersen, wat zich volgens hem in systemen als het atheïsme, het materialisme
en ook in het psychologisme voordoet. Daardoor dreigt een volledige dissociatie van de persoonlijkheid. De symboliek van de mandala (= magische cirkel) kan het gevaar van deze evenwichtsstoornis bezweren door de concentratie op het 'zelf'. Alleen is het volgens C.G.JUNG nu zo dat de godheid in de moderne mandala zoals in andere archetypische symbolen vervangen is door de volledige mens. 'Das Unbewußte schafft die Idee eines deifizierten oder göttlichen Menschen, der
eingekerkert, verborgen, geschützt, meist entpersönlicht und durch ein abstraktes Symbol dargestellt ist. "*"* Omdat deze symboliek aanleunt bij de middeleeuwse natuurfilosofie, geeft hij daar
opnieuw enkele voorbeelden van. Heidense en joods-christelijke invloeden hebben zich volgens
C.G.JUNG in deze symboliek vermengd en daarom gaat deze terug op een gnostische denktrant,
die door de strijd om de christelijke identiteit verdrongen is, maar nu terug met de huidige psychologische conditie overeenkomt. Samengevat komt de bedoeling van deze symboliek hierop neer:
'Die Absicht der Philosophen war, die unvollkommene Materie chemisch in Gold zu verwandeln, in
die Panacee, oder das elixir vitae, aber philosophisch oder mystisch in den göttlichen Hermaphroditen, den zweiten Adam, den glorifizierten, unsterblichen Auferstehungsleib, oder das lumen lumiпит ( = licht der lichten), die Erleuchtung des menschlichen Geistes oder die sapientia. "*** Dat
deze voorstellingen terug aan de oppervlakte van het bewustzijn komen, wijt C.G.JUNG — hij wil
mogelijke kritiek ontkrachten door kost wat kost zijn intellectuele eerlijkheid te bewijzen — niet aan
een directe of indirecte overlevering, maar aan de spontane werking van de archetypen, die de
veranderde bewustzijnstoestand compenseren.
Conclusies: (a) In Psychology and Religion (1938) situeert C.G.JUNG de Christusvoor
stelling binnen de complementaire spanningsrelatie tussen de dogmatische en de natuur
lijke verlossingssymbolen. Zo komt de Christuswerkelijkheid los van de eenzijdige vorm
die zij in de geïnstitutionaliseerde godsdiensten gekregen heeft, en is ze opnieuw verbonden met haar archetypische fundamenten. Dat gebeurt in deze lezingen via de nodige aanknopingspunten met andere analoge verlossingssymbolen, (b) Deze symbolen
dringen de traditionele dogmatische Christusvoorstelling terug omdat ze uiteindelijk

*" Dat werk is in 1949 grondiger gedaan door E.NEUMANN, Ursprungsgeschichte des Bewußtseins, waarover CG JUNG in
bet voorwoord, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18/11, p. 556, aelt: 'Es ist ihm geglückt. Zusammenhange herzustellen und auf diese Weise ein Ganzes zu schaffen, was dem Pionier nie gelungen wäre und an das er sich auch nie hätte
wagen können."
β

C.G.IUSG, Psychology and Religion, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 11, p. 91.

*" Deze idee hebben wij reeds aangetroffen in C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.G.JUNG, Gesammelte
Werke, Bd. 4, p. 104, waar ze van de theoloog A.KALTHOFF (1850-1906) is overgenomen. Zie boven, II.3.2.2, p. 67.
"* C.G.JUNG, Psychology and Religion, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 11, p. 93.
m

"

C.G.JUNG, Psychology and Religion, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 11, p. 105. Vgl. C.G.JUNG, Zur
Psychologie östlicher Meditation, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, p. 621, waar hij nog over de moderne mandala
beweert: 'Aber unsere modernen Mandolas, deren spontane Entstehung wir bei zahlreichen Individuen ohne äußere Voraussetzung oder Einmischung beobachten, enthalten kerne Chrisiusfigur und noch weniger einen Buddha im Lotussia. '
CG JUNG, Psychology and Religion, vertaald in: CG JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 11. p. 113.
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eenzijdig en verstard is en enkel nog het bewustzijn weerspiegelt. Bovendien zijn deze
symbolen niet meer op God geprojecteerd, maar op het individu zelf betrokken. De
symbolen voor en kenmerken van Christus zijn daardoor veralgemeend tot het 'zelf' van
de mens. (c) De deprojectie is derhalve een cultuurpsychologisch ¡rtcarnatieproces,
waarin God zodanig mens wordt dat Hij als projectie verdwijnt. De hernieuwde confrontatie met de schaduw is de keerzijde van dit proces waarin de mens zichzelf in zijn
hybris tot de hoogte van het goddelijke verheft. Volgens C.G.JUNG is met dit proces
reeds een begin gemaakt bij de incarnatie in Jezus Christus. Deze aandachtverschuiving
meent hij immers ook te horen in enkele nieuwtestamentische Jezuswoorden, die oproepen tot een juiste verhouding met de schaduw en de lichamelijke mens.

6.2.2.

Psychologie und Religion (1940)

In de nieuwe, in het Duits gepubliceerde tekst Psychologie und Religion (1940) is de Engelse uitgave op een aantal punten uitgebreid. In de toegevoegde passages gaat het regelmatig
over de Christusthematiek en dat kan erop wijzen dat C.G.JUNG de uitbreiding nodig vond om
misverstanden te voorkomen. In de aanloop naar de volgende lezing, die specifiek handelt over de
triniteit, komt C.G.JUNG tot de opvatting 'daß die Quatemitât als eine conditio sine qua non der
Gottesgeburt und somit auch des innertrinitarischen Lebens schlechthin erscheint".'" De conclusie dat precies de overgang van de triniteit naar de quaterniteit wijst op een volledigere verwerkelijking, vinden wij nog niet in Psychology and Religion (1938), maar vloeit wel voort uit de vaststelling dat symbolen als de rosa mystica ( = mystieke roos), het vas devotionis ( = vat van godvruchtigheid), de fons signatus ( - getekende bron) en de hortus conclusus (= gesloten tuin) niet alleen
slaan op de Mater Dei. maar ook op de vergeestelijkte aarde. Dat C.G.JUNG in 1940 in die zin
overgaat tot scherpere formuleringen heeft ook daarmee te maken dat hij zich aangemoedigd weet
door de verschijning van G.KOEPGENs Die Gnosis des Christentums (1939), dat aanvankelijk nog
op een kerkelijk imprimatur heeft kunnen rekenen maar naderhand veroordeeld is."*
In de eerste versie lijkt de traditionele Christusfiguur het nog helemaal te moeten afleggen tegen de abstracte en onpersoonlijke symboliek van het 'zelf'. Daar komt C.G.JUNG in de
Duitse versie enigszins op terug, niet door een herstel van de oude metafysische projectie, maar
door de psychologische realiteit van die projectie te beklemtonen. 'Der 'Hen', den wir gewählt haben, ist nicht identisch mit dem Bild, das wir in Zeit und Raum von ihm entworfen haben. Er wirkt
nach wie vor als unerkennbare Größe in der Seelentiefe. ""* Hij lijkt hiermee te bedoelen dat
Christus terugkeert in een heel andere gedaante dan in de uiterlijkheid van de christelijke beeldenwereld, namelijk als archetype in het onbewuste. Maar dat daar in dezelfde dogmatische voorstellingen aanknopingspunten voor te vinden zijn, blijkt uit de passages die aan de bestaande tekst zijn
toegevoegd.
In de laatste bladzijden van dit boek toont de tweevoudigheid van het symbool grote
overeenkomsten met de christologische problematiek van de twee naturen, geformuleerd op het
Concilie van Chalcedon (451)."° Het concrete en eenmalige van Jezus Christus' persoonlijke leven bevat tegelijk een archetypisch gehalte: 'Christus lebte ein konkretes, persönliches und einmaliges Leben, das aber zugleich in allen wesentlichen Zügen archetypischen Charakter hat. "°" Bij
de argumentatie voor deze interpretatie van de tweenaturenleer beroept C.G.JUNG zich op de
kerkelijk leer, die in het Christusleven naast het historische ook het eeuwige mysterie erkent, maar
blijft zich daarnaast ook de mislukking van de Leben-Jesu-Forschung herinneren. Kenmerkend voor
zijn psychologische interpretatie is wel dat ze niet exclusief gereserveerd blijft voor het leven van
Jezus Christus, maar ook opgaat voor dat van vele andere grote figuren en zelfs voor het leven
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C.G.JUNG, Psychologie und ReUgion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 79.
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Zie C.G.JUNG, Psychologie end Religion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 80, geciteerd uh G.KOEPGEN,
Die Gnosis des Christentums, p. 194: 'So ist die Trinität nicht nur eine Offenbarung Gottes, sondern zugleich auch des
Menschen.'
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CG JUNG, Psychologie und Religion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. II, p. 95.

— Zie verder K.-H.OHUG (Beert). Christologie I, p. 26-27; 53-56; J.N.D.KELLY, Early Christian Doctrines, p. 339-343;
J.LTEBART, Christologie. Von der Apostolischen Zeil bis zum Konzil von Chalcedon, in: M.SCHMAUS - A.GRILLMEIER-L.SCHEFFCZYK (Hrsg.), Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. III, I/o, p. 19-127: Die zwei Naturen Christi.
m

C.GJUNG, Psychologie und Religion, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. l l , p . 96.
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van de gewone mens. Tweede luik van de redenering is dat het leven van Christus niet alleen
archetypisch is, maar daardoor juist ook het leven van het archetype verbeeldt. 'Insofern nun das
Christusleben in hohem Maße archetypisch ist, stellt es in ebensolchem Maße das Leben des Archetypus dar. ~°'2 En zo maakt het leven van Christus ook de onbewuste grondslag van het leven
van de enkeling openbaar omdat het deze met andere woorden symbolisch voorstelt. Met de uitspraak dat Christus het type van de stervende en veranderende God is, keert de visie uit Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) en Psychologische Typen (1921) terug. In die werken
is de stelling reeds geopperd dat het symbool van de dood van God niet enkel een christelijk symbool is. Sterven en opstaan zegt C.G.JUNG iets over de relatie tussen symbool en archetype. Het
lichaam, de uiterlijke en zichtbare vorm, het symbool, sterft — het wordt trouwens niet meer gevonden waar het neergelegd is (Mc 16:6) — maar het archetype zelf is tijdloos. 'Archetypisch' betekent automatisch dat dit gebeuren niet eenmalig kan zijn. 'Dieser Vorgang is ein typisches, d.h.
sich häufig wiederholendes Erlebnis, deshalb ist es auch an zentraler Stelle im christlichen Mysterium ausgedrückt. Dieser Tod oder Verlust muß sich immer wiederholen; Christus stirbt immer, wie
er immer geboren wird; denn das psychische Leben des Archetypus ist unzeitlich im Vergleich zu
unserer individuellen Zeitgebundenheit. "*" Deze verklaring brengt de genoemde werken uit de
vorige periode in herinnering: de hellevaart is daar nog beschreven als het verzinken van een verdwenen waarde in het onbewuste, terwijl de opstanding wijst op de hoogste helderheid van het
bewustzijn. Op dezelfde archetypische basis steunen de alchemistische symbolen, die weliswaar
verwijzen naar Christus, doch zelf niet uit de spirituele maar uit de materiële wereld stammen zoals
bijvoorbeeld dat van de lapis philosophorum ( = steen der wijzen), die ook Deus terrenus ( = aardse
god) wordt genoemd zoals in een citaat van ORTHELIUS (17de eeuw), waaruit C.G.JUNG opmaakt
dat de twee verlosserfiguren elkaar aanvullen. 'Es handelt sich hier um einen 'salvator', der nicht
vom Himmel kommt, sondern aus der Tiefe der Erde stammt, d.h. aus dem was unter dem Bewußtsein liegt. " eM Dit denkbeeld correspondeert volgens C.G.JUNG met de gnostische opvatting van de goddelijke vonk die in elk wezen te vinden is en die men kan opwekken door een proces, dat analoog met de opstanding van Christus verloopt. Alchemistische voorstellingen, zoals de
anima mundi (= wereldziel), de lapis, Mercurius, de quintessence en andere, komen volgens
C.G.JUNG daarin met de kenmerken van het 'zelf' overeen dat ze, aanvankelijk nog onbewust,
doorheen een psychologische ontwikkeling bewust moeten worden. 'Dieses 'Selbst' ist offenbar
nie als mit dem Ich schlechthin identische Wesenheit gedacht worden, deshalb wurde es zunächst
als eine sogar im unbelebten Stoff 'verborgene Natur', als ein Geist, Dämon, oder Feuerfunke beschrieben. Durch die philosophische Operation, die großenteils als ein mentale gedacht war, wurde
dieses Wesen aus der Dunkelheit und Gefangenschaft befreit, und es feierte schließlich eine Auferstehung, die öfters in Apotheosenform dargestellt und in Analogie zu Christi Auferstehung gesetzt
wurde. * e K Dat is de psychologische betekenis die C.G.JUNG geeft aan zowel net alchemistische
als het mystieke of bijbelse taalgebruik.

Conclusies: (a) In Psychologie und Religion (1940) toetst C.G.JUNG de verhouding
tussen de dogmatische en de natuurlijke symboliek, die in de tekst van The Terry Lectures [1937] tot uiting komt, aan de tweenaturenleer zodat in Jezus Christus menselijk en
goddelijk zich verhouden als symbool en archetype, (b) Tegelijk stelt hij in een meer
theologiserende beschouwing de unieke incarnatie van de verlosserfiguur in Jezus Christus en in zijn leven voor als de symbolische verschijning van het onaanschouwelijke

"" C.G.JUNG, Psychologic und Religion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 97.
*" CG JUNG, Psychologie und Religion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 11, p. 98.
"* C.G.JUNG, Psychologie und Religion, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 99, geciteerd uh Theatrum Chenáсшт, Vol. VI, p. 431: 'Ita quoque terrenus iste salvator ex duabus parábus constat, sci. coelesti et terrestri, quibus nobis
Sanitätern restituii, et a morbis coelistibus et terreras, spirìlualibus et corporalibus, visibilibus et invisibilibus nos liberai. '
(« Zo bestaat ook die aardse heiland uit twee delen, namelijk een hemels en een aards, waardoor hij ons gezondheid brengt
en van alle hemelse en aardse, geestelijke en lichamelijke, zichtbare en onzichtbare ziekten bevrijdt).
*" C.G.JUNG, Psychologie und Religion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 103. In voetnoot worden enkele
sprekende voorbeelden gegeven van de opstanding in onverdcrfelijkheid van de steen, zoals bv. bij J.D.MYUUS, Philosophic reformata, p. 106, waar de mannelijke en vrouwelijke componenten van de steen eerst gedood moeten worden 'ut resusciientur resurrectione nova incorruptibili, ita quod postea sint immortales' (— omdat zij in een nieuwe onverderfelijke
opstanding opnieuw tot leven komen, zodat zij onsterfelijk zijn). Aurora Consurgens, quae tScitur Aurea Hora, in: Artis
Aurijerae, p. 185-246, beschouwt de steen trouwens als een opstandingslichaam: 'Simile carpari, quod in die judicii glorificano·' (" gelijk het lichaam, dat op de dag van bet oordeel verheerlijkt wordt).
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archetype (с) Zo wordt de Christusfiguur begrepen als model voor het individuatiepro
ces, en zijn sterven en opstanding worden analoog met de ontijdelijkheid van het arche
type die doorheen de verandenngen van de symbolen dezelfde blijft
6.3.

Psychological Commentary to: W.Y.Evans-Wentz (ed.), The Tibetan Book of the
Great Liberation (1939) — Vorwort zu: D.T.Suzuki, Die Große Befreiung. Einfüh-

rung in den Zen-Buddhismus (1939)
Commentaren en inleidingen als deze DIJ het Tibetaanse Dodenboek en bij uiteenzettingen van de praktijk van het zenboeddhisme, tonen aan dat С G JUNG in deze periode diepgaand
op zoek is naar een dialoog met de oosterse levenshouding zonder de verschillen met de westerse
over het hoofd te zien HIJ deed dat reeds in Psychologische Typen (1921), maar nu gebeurt het
meer vanuit een onafhankelijke positie, los van de persoonlijke typologie In deze dialoog wil hij de
ββθ
westerse cultuur en godsdienst beter begrijpen en van hun eenzijdigheid 'genezen'
Omdat hij
zijn studie vooral opvat met het oog op een beter begrip van het christelijke gedachtegoed, volgen
WIJ hem ook even langs deze 'omweg' ""
6.3.1.

Psychological Commentary to: W.Y.Evans-Wentz (ed.), The Tibetan Book of the
Great Liberation (1939)

In dit psychologische commentaar op het Tibetaanse Dodenboek begint С G JUNG met
de uiteenzetting van de verschilpunten tussen de oosterse, meer introverte en wereldvreemde
geesteshouding en de westerse, meer extraverte en wereldse gerichtheid Deze verschillen zijn
vooral merkbaar in de waardering voor de psyche β9β De westerse materialistische wetenschap
herleidt het begrip van de 'geest' tot een subjectieve psychologische functie, tot 'mijn' geest. In
het Oosten is de persoonlijke geest altijd verbonden met de ΑΙ-geest, als een metafysische groot
heid. Die metafysica is in het Westen steeds gelieerd aan de godsidee en het voorwerp van een
voorkntisch geloof dat alle wetenschappelijkheid ontbeert 'Im Widerspruch zu Christi Wort versu
chen die Gläubigen, Kinder zu bleiben anstatt zu werden wie Kinder "··· De gevolgen daarvan
zijn psychologisch merkbaar in de manier waarop het christelijke Westen afhankelijk is van de genade van God, die alleen maar van buitenaf komt, en van de kerk als het zichtbare instrument van
de verlossing Daardoor is in het Westen de menselijke waarde tot bijna niets teruggebracht en
God als de totaal Andere ver buiten de mens geplaatst "Der eine Geist, die Einheit, Unbestimmbarkeit und Ewigkeit blieben dem Einen Gott vorbehalten Der Mensch wurde klein, nichtig und war
grundsätzlich im Unrecht "70°
Hoewel С G JUNGs psychologische visie meer aanleunt bij de oosterse identiteitsgedachte, waann het innerlijk psychische een tegenwicht vormt tegen de uiterlijk zintuiglijke wereld,
oefent hij tevens kntiek uit op de oosterse opvatting van het 'zelf'. Die komt erop neer dat het
'zelf' als een kosmisch zijnspnncipe de verbinding vormt tussen de individuele en de 'Al-geest',

** J J CLARKE, Jung and Eastern Thought, ρ 4, bestudeert deze belangstelling van С G JUNG zeer genuanceerd en gaat na
wat zijn bijdrage kan zijn voor de vergelijkende godsdienstwetenschap De auteur zet zich af tegen het oppervlakkige voor
oordeel dat het bij hem slechts zou gaan om 'a nusmash of oriental philosophy and bowlenshcd psycho biology', zoals wel
eens beweerd wordt Hoewel С G JUNGs studie tijdsgebonden en niet vreemd is aan een zekere mode, is hij nooit blind
geweest voor de verschillen tussen Oost en West, en bovendien veel beter gedocumenteerd dan algemeen vermoed wordt
Zijn geschriften kunnen in dit verband bij een serene dialoog tussen de godsdiensten nog altijd hun diensten bewijzen Zie
ook J J CLARKE, Introducami to С G JUNG, Jung on the East (ed by J J CLARKE), ρ 1-29
*" Deze doelstelling is ook vooropgesteld in de seminaries die С G JUNG in het wintersemester 1938-1939 gehouden heeft
over enkele teksten uit het tantnsch boeddhisme, de Armtâyur Dhyâna-Sutra en de Shrf-Chakra-Sambhara Tantra, en die
opgenomen zijn in С G JUNG, Modem Psychology, Vol 3 Het gaat ook hierin vooral om het verschil tussen de westerse
en oosterse spirituele attitude Vgl M MULLER (ed ), Sacred Books of the East, Vol XXI en XLIX Omdat hij daarin een
brug vindt tussen Oost en West, verwijst hij tevens vaak naar de grote westerse mystici, zoals MEISTER ECKHARDT
(ca 1260-1328) en ANGELUS SILESIUS (1624-1677) Vgl С G JUNG, Zur Psychologie östlicher Meditation, in
С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd II, ρ 603 621, waar de Amtäyur-Dhyäna-Sutra eveneens wordt besproken
·" Dit boek is het werk van PADMA-SAMBHAVA, de monnik die het tantfiscb boeddhisme in 747 na Chr naar Tibet heeft
gebracht ZieJJ CLARKE, Jung and Eastern Thought, ρ 126-129
*" С G JUNG, Psychological Commentary to W Y EVANS-WENTZ (ed ), The Tibetan Book of the Great Liberation, ver
taald in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 11, ρ 513
"• С G JUNG, Psychological Commentary to W Y EVANS-WENTZ (ed ), The Tibetan Book of the Great Liberation, ver
taald in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 530-531
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verheven tot een metafysische hoogte en dus een zuiver geestelijke idee. Deze geest is ongeschapen, tijdloos en niet-dualistisch en daarom ontbreekt in die opvatting de waardering voor het 'ik',
waarvan de positie volgens C.G.JUNG onontbeerlijk is voor het bewustzijn. Daarom heeft men in
het Oosten geen oog voor de donkere achtergrond van het onbewuste. Tegelijk is hij het ook niet
eens met de zuiver geestelijke opvatting van het 'zelf' omdat die niet strookt met zijn totaliteitsopvatting van de psyche. Hoewel dus van de oosterse opvatting heel wat kenmerken terug te vinden
zijn in zijn eigen omschrijvingen van het onbewuste en het 'zelf', is het belangrijkste verschilpunt
dat de absolute identiteit van dat 'zelf' een spanning opheft die eigen is aan het psychische leven
en die in de analytische psychologie bestaat tussen het 'ik' en het 'zelf'. Door de verabsolutering
van het 'zelf' blijft voor de oosterling enkel de zelfverlossing over als uitweg tot bevrijding en lost
zich de tegenstelling tussen God en mens bij hem voortijdig op. Daarom vindt C.G.JUNGs psychologische aanvoelen wat dat betreft toch eerder aansluiting bij de joods-christelijke geloofsbelijdenis:
de westerse soteriologie stelt voorop dat de mens met zijn 'ik' de eigen bevrijding niet in de hand
heeft en deze vanuit het onbewuste moet ontvangen. Zijn psychologie wil deze tegenstellingen
verzoenen en de eenzijdigheid van beide psychische instellingen overstijgen: 'Man kann nicht ein
guter Christ sein und sieh selbst erlösen, auch kann man nicht ein Buddha sein und Gott verehren.
Es ist viel besser, den Konflikt anzunehmen; denn wenn es überhaupt eine Lösung gibt, dann nur
eine irrationale. '70i In plaats van een klakkeloze imitatie van de oosterse instelling op dezelfde
wijze als men vroeger Christus zou navolgen, is het doorleven van deze spanning psychologisch
heel wat zinvoller. 'Wir müssen von Innen zu den östlichen Werten gelangen, nicht von Außen, wir
müssen sie in uns, im Unbewußten, suchen. '702
Conclusies: (a) In het artikel Psychological Commentary to: The Tibetan Book of the
Great Liberation (1939) plaatst C.G.JUNG de christelijke verlossingssymboliek in het
spanningsveld van de oosterse en westerse levensinstelling, waarvan hij eerst een psychologische typologie maakt, maar die voor hem ook aan de basis ligt van verschillende
theologische opvattingen, (b) Is de oosterse opvatting opgebouwd rond een innerlijk
subjectief zelfconcept en de westerse rond een uiterlijk objectieve Christusvoorstelling,
dan kiest C.G.JUNG met behulp van de analytische begrippen, meer bepaald met dat
van het 'zelf', eerder voor een middenweg tussen beide.

6.3.2.

Vorwort zu: D.T.Suzuki, Die Große Befreiung. Einführung in den Zen-Buddhismus
(1939)

De tegenstelling die de analytische psychologie tussen de oosterse en westerse instelling wil overbruggen, is in Vorwort zu: D.T.SUZUKI, Die Große Befreiung (1939) meer genuanceerd. Dat kan deels te wijten zijn aan de sfeer van het zenboeddhisme dat met zijn praktische
geest dichter bij de westerse mens staat dan het meer filosofische werk dat zonet is besproken. 703 In de westerse christelijke traditie treffen wij immers heel wat analoge denkbeelden van
de oosterse aan. Die beschouwt C.G.JUNG meteen ook als een soort voorlopers van zijn eigen
benadering.704 Tegelijk neemt hij verder afstand van het oosterse begrip van het 'zelf', met het
argument dat de oosterse verlichtingsidee psychologisch geïnterpreteerd moet worden als een
verwarring tussen het 'ik' en het 'zelf', in Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewuß-
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C.G.JUNG, Psychological Commentary to: W.Y.EVANS-WENTZ (ed.). The Tibetan Book ofthe Great Liberation, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 520.
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C.G.JUNG, Psychological Commentary to: W.Y.EVANS-WENTZ (ed.), 7Л* Tibetan Book of the Great Liberation, ver
taald in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 521.

™ Het gaat trouwens niet om een klassieke tekst, maar om een inleidend werkje van D.T.SUZUKI (1870-1966), die het zen
boeddhisme in het Westen bekend heeft gemaakt. Zijn uiteenzetting maakt de vooral in Japan toegepaste zenpraktijk voor de
westerling toegankelipc. Zie J.J.CLARKE, Jung and Eastern Thought, p. 129-134.
*" Zie voor een juiste begripsomschrijving L.A.DE SILVA, The Problem of the Self in Buddhism and Christianity; M.SHTMIZU, Das 'Selbst' im Mahayana-Buddhismus und die Person im Christentum im Licht des Neuen Testaments, p. 145, waar
deze de goede raad geeft om de dialoog te voeren op het veld van de religieuze praktijk: 'Für Buddhisten und Christen ist
das theoretische Ringen um die Auslegung der Begriffe nur zukunßsrruchtig, wenn es zusammengeht mix einem 'Sich-Öflncn '
für die möglichen Erfahrungen jenes grenzenlosen Horizontes, in dem alle Worte und Begriffe (...) erst ihren Sinn erhalten. '
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ten (1928) reeds als inflatie bestempeld 70S Van bepaalde mystieke ervaringen, zowel uit de oosterse als uit de westerse sfeer, grenzen de begeleidende visioenen om die reden ook aan de rand
van het groteske "und hören sich an wie blühender Unsinn '.70e Toch verkondigen beide tradities
dit inzicht; het zou niet alleen in zenverhalen worden overgedragen, maar ook te vinden zijn in het
anonieme Theologie Deutsch (15de eeuw), bij MEISTER ECKHARDT (ca 1260-ca 1328) en bij
J VAN RUUSBROEC (1293-1381) Deze westerse mystici houden de christen voor het bewustzijn
van zijn egocentrisme te ontdoen en de ik-wil aan de wil van God over te geven Langs deze weg
kan de mens zich vnjmaken van alle geschapenheid en door inkering in zijn eigen hart het innerlijke
woord van God verstaan en voelen. С G JUNG bevestigt dit vanuit zijn psychologische ervaring,
maar wenst daar verder geen bindende metafysische uitspraken over te doen. In de religieuze
ervaring, die hij zich nog herinnert van Paulus in Gal 2 20, neemt het subjectkarakter van het 'zelf'
dat van het 'ik' over Niet het object van het bewustzijn is daarbij veranderd, maar het bewustzijn
zelf.707 Dit oordeel laat een heel andere zijde van het christendom zien dan in het vorige artikel is
naar voor gebracht als de extraverte westerse godsdienstigheid, ook al gaat het om een afwijkende
interpretatie 'Damit beschränkt sich die Analogie von Satori mit westlichem Erleben auf/ene wenigen christlichen Mystiker, deren Aussage um ihrer Paradoxie willen die Grenze der Heterodoxie
berühren oder bereits überschritten haben."70* Daarom is ze volgens hem ook door de kerkelijke
leer altijd heftig bestreden.709
Conclusies' (a) In dit artikel vindt С G JUNG de reeds aangekondigde middenweg nu
ook in de westerse mystieke tradities Verschillend van de traditioneel kerkelijke wordt
daar een Christusvoorstelling voorgehouden, die minder correspondeert met de uiterlijk
objectieve instelling van het Westen Zoals reeds in Das Geheimnis der Goldenen Blüte
(1929) sluit deze voorstelling aan bij de accentverschuiving van het 'ik' naar het 'zelf'
en met bij een verwisseling van beide, waartoe volgens hem het oosterse begrip van het
'zelf' aanleiding geeft, (b) In zijn eigen visie op het 'zelf' probeert С G.JUNG de para
doxe verhouding tussen oosterse en westerse zelfervaring te vertalen, maar in dit artikel
geeft hij nog niet aan wat dit voor de Chnstusbenadenng kan inhouden.

6.4.

Die verschiedenen Aspekte der Wiedergeburt (1939) — Zur Psychologie des Kind-Ar
chetypus (1940)

In de volgende twee artikels verlaat С G JUNG het terrein van de vergelijkende gods
dienstwetenschap en maakt een godsdienstfenomenologische studie van twee met elkaar verband
houdende archetypen: dat van het kind en dat van de wedergeboorte Ondanks de neutrale we
tenschappelijke invalshoek blijven de verwijzingen naar de Christusfiguur ook hier niet uit

m

"

In С G JUNG, Zur Psychologie östlicher Meditation, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 11, ρ 621, scherpt hij dit
inzicht aan "Der Christ wird m der Kontemplation nie sagen Ich bin Christus sondern mit Paulus bekennen Ich lebe,
aber nicht mehr ich sondern Christus lebet in nur' (Gal 2 20) Unser Sütra aber sagt Du wirst erkennen, daß du Buddha
bist. Im Grunde ist das Bekenntnis identisch, insofern der Buddhist diese Erkenntnis nur erreicht, wenn er 'anâtman ', d h
ohne Selbst ut, aber m der Formulierung besteht ein grenzenloser Unterschied der Christ erreicht sem Ende in Christo, der
Buddhist erkennt daß er Buddha ist '
CG JUNG, Vorwort zu D Τ SUZUKI, Die Große Befreiung, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11. ρ 584

*" Deze opvatting is ook te vinden in С G JUNG, Einführung za H ZIMMER, Der Weg zum Selbst, in С G JUNG, Gesam
melte Werke, Bd 11, ρ 627 'Der Schwerpunkt wird vom Ich zum Selbst, vom Menschen zu Gott verschoben, was bedeuten
will, daß das Ich im Selbst, der Mensch in Gott verschwindet "
n

С G ¡VUG, Vorwort zu D Τ SUZUKI, Die Große Befreiung, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 592

*" In de reeds vermelde С G JUNG, Seminar of S April 1939 m the Guild of Pastoral Psychology, vertaald in С G JUNG,
Gesammelte Werke, Bd 18/1, ρ 302-303, spreekt С G JUNG voor het eerst voluit over de esoterische onderstroom binnen
het christendom, waarin de voorstelling van de 'innerlijke Christus' levendig is gehouden "Christus ist der zweite Adam,
was m den orientalischen Religionen auch die Idee des Atman oder des vollständigen Menschen, des ursprünglichen Menschen, des 'ganz runden ' Menschen Piatons, der durch einen Kreis oder eine Zeichnung nut runden Motiven symbolisten
wird. Alle diese Ideen findet man in der mittelalterlichen Mysak ( ) Aber es ist eine absolut folgerichtige Entwicklung der
Idee des Christus m uns nicht des historischen Chnstus außer uns, sondern des Christus in uns " Het is deze spirituele
stroming die С G JUNG vooral via de alchemie gaat bestuderen
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6.4.1.

Die verschiedenen Aspekte der Wiedergeburt (1939)

In het artikel Die verschiedenen Aspekte der Wiedergeburt (1939) wil hij eerst aantonen
dat het met behulp van zijn archetypische benadering mogelijk is de verschillende betekenissen van
wedergeboorte op grond van hun fenomenologie te classificeren. Uit de bespreking van de verschillende voorstellingen is ook op te maken welke psychologische betekenis hij daar zelf aan geeft
en bovendien hoe hij zelf de 'wedergeboorte in Christus' verstaat. Zonder dat hij daar een metafysisch verschil mee wil aanduiden, maakt C.G.JUNG in de betekenis van wedergeboorte een onderscheid tussen de beleving van de transcendentie van het leven en van de eigen verandering. In dat
onderscheid herkennen wij het eerder gemaakte betekenisverschil tussen het verlossende en het
verenigende symbool. In de eerste zin beleeft de mens, meestal door deelname aan de ritus, de
continuïteit en onvergankelijkheid van het leven en put hieruit zijn hoop op onsterfelijkheid. Van
een dergelijk mysteriedrama is de H.Mis volgens C.G.JUNG een goed voorbeeld waarin het al naargelang de betrokkenheid, kan gaan van het stellen van mechanische handelingen tot een diepe persoonlijke gegrepenheid. Uiteraard legt hij de nadruk op het archetypische karakter van deze ritus,
en daarin is de herinnering aan het offer van Jezus Christus zeker niet primordiaal: 'In der Messe
wird als ein außerweltlicher und unzeitlicher Akt Christus geopfert, und er ersteht wieder in den
gewandelt») Substanzen. Der rituelle Opfertod ist keine Wiederholung des historischen Geschehens, sondern der erst- und einmalige, ewige Vorgang. Das Erlebnis der Messe ist daher eine Anteilnahme an einer alle Schranken von Raum und Zeit überwindenden Transzendenz des Lebens. Es
ist ein Ewigkeitsmoment in der Zeit. "71C Van die transcendentie acht C.G.JUNG dus een onmiddellijke, mystische beleving mogelijk, zonder dat er bij het individu een verandering van zijn wezen
plaatsvindt. En als die verandering in de tweede vorm van wedergeboorte wel gebeurt, kan dat een
vermindering of vermeerdering van persoonlijkheid zijn, een bewustzijnsverlaging of -verhoging.
Bewustzijnsverlagend is de pathologische structuurverandering van de persoonlijkheid in het geval
van een bezetenheid. Mogelijk is dat de identiteit met een voorstellingscomplex, met de persona of
met een minderwaardige functie, zoals de schaduw of de anima/animus. Als voorbeeld van de
bewustzijnsverhoging haalt hij opnieuw de Damascusbeleving van Paulus aan (Hnd 9:1-9) en die
krijgt nu de volgende uitleg: 'Wennschon dieser Christus des Paulus ohne den historischen Jesus
wohl kaum möglich gewesen wäre, so ist die Christuserscheinung dem Paulus doch nicht aus dem
historischen Jesus, sondern aus ihm, Paulus selber, zu ihm getreten."7" C.G.JUNG sluit de historiciteit van Jezus dus niet meer uit, maar maakt ze zelfs tot uitgangspunt van de verschijning.
Het accent ligt nog altijd op de archetypische en dus op de innerlijke verandering, waarin het grotere zich binnen het kleinere openbaart, en waaraan Paulus, zonder Jezus te kennen, alleen maar de
grootste naam heeft gegeven die hij kent: 'Christus selber ist das höchste Symbol des im sterblichen Menschen verhüllten Unsterblichen. "712
Niettegenstaande de risico's verbonden aan een dergelijke persoonlijke wedergeboorte,
beschouwt C.G.JUNG de meer sociaal aanvaarde identificatie met een groep toch eerder als een
regressieverschijnsel. In diezelfde hoek plaatst hij trouwens de identificatie met de cultuurheid en
ook daarvan vindt hij in het christelijk verleden genoeg voorbeelden. Een gelijkaardige omslag zou
zich immers ook binnen het christendom hebben voorgedaan. C.G.JUNG geeft aan hoe die verandering in het christendom eerst is geradicaliseerd en aan elke gelovige in Christus het onmiddellijke
aandeel in de Godheid is beloofd. Daarna is dit in de kerkelijke interpretatie teruggeschroefd en gebeurt de wedergeboorte opnieuw indirect, bij de katholieken door de deelname aan de rituele vorm,
bij de protestanten door het deelachtig worden aan het verkondigde woord. Maar volgens
C.G.JUNG wijst de eigenlijke dynamiek toch in de richting van een innerlijke wedergeboorte, 'lm
Christentum setzte sich die Entwicklung auch insofern fort, als der äußere Gott oder Christus allmählich zum inneren Christus des Einzelnen wird und, obschon in vielen, immer einer und derselbe
bleibt. " 7 " In dit licht begrijpt hij de paulinische tegenstelling tussen de vrijheid van de kinderen

C.G.JUNG, Die verschiedenen Aspekte der Wedergebun. in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/1, p. 132.
C.G.JUNG, Die verschiedenen Aspekte der Wedergeburt, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/1, p. 135-136, waar
echter de meer technische uitleg wordt gegeven: "aus seinem Unbewußten hervorgegangen... ". Het citaat in de tekst komt
uh Eranos-lahrbucher, Bd. П/1939, p. 411-412.
C.G.JUNG, Die verschiedenen Aspekte der Wedergeburt, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 9/1, p. 136.
C.G.JUNG, Die verschiedenen Aspekte der Wedergeburt, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/1, p. 142.
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Gods en de gehoorzaamheid van de wetsgetrouwen, het onderscheid tussen de sarkikos (= de
vleesmens) en de pneumatikos (= de geestmens) (Rom 8:5-9). 714 Het onsterfelijkheidsgevoel dat
optreedt bij de verandering van de ene bestaansvorm in de andere, hangt volgens C.G.JUNG psychologisch samen met de natuur van het onbewuste. Archetypisch-psychologisch betekent de
verandering van het sterfelijke in het onsterfelijke, in de 'andere in ons', niets anders dan een opgaan in de grotere persoonlijkheid, en daarom kan deze onsterfelijkheid niet als een persoonlijke
verandering worden ervaren.
Conclusies: (a) In Die verschiedenen Aspekte der Wiedergeburt (1939) is er in de context van deze fenomenologische beschrijving van de wedergeboorte een onderscheid
tussen de onrechtstreekse en de rechtstreekse wedergeboorte en een verschil tussen
een collectieve en individuele interpretatie van de christelijke verlossingswerkzaamheid
en dito houding ten opzichte van de Christusfiguur, (b) Niettegenstaande de praktijk
vaak het tegendeel laat zien, is volgens C.G.JUNG de individuele en persoonlijke beleving van de innerlijke Christus het uiteindelijke doel van het christendom, (c) Deze wedergeboorte in Christus beschouwt hij wel vanuit het gezichtspunt van een psychologische structuurverandering als een vorm van individuatie.

6.4.2.

Zur Psychologie des Kind-Archetypus (1940)

Een volgend artikel Zur Psychologie des Kind-Archetypus (1940) verstrekt meer informatie over de plaats van de Christussymboliek binnen de genoemde wedergeboortethematiek.
C.G.JUNG begint met de bewering dat een archetype in elke cultuurperiode opnieuw moet worden
geduid om de band met het verleden levend te houden, anders degradeert het in psychologisch
opzicht tot iets onaanzienlijke en waardeloos. In die omstandigheden treden dan typische symbolen
op waaronder dat van de heilbrenger, die vaak van lagere afkomst is. Deze symbolen — wij kennen
ze nog uit Psychologische Typen (1921) als verenigende symbolen — zijn geen drager van een bepaalde traditie, maar wijzen rechtstreeks op een inwerking van het onbewuste. Dat verklaart ook
waarom die verlosserfiguur meestal onverwacht opstaat op een onwaarschijnlijke plaats en in een
dubbelzinnige gestalte, zoals die van een dwerg, een dier of een kind. Dat is de psychische uitgangspositie van het archetype van de kindgod, dat bijvoorbeeld in onze cultuur bekend is als het
levende Jezuskind in de Christoforuslegende. 'Dieser Archetypus des 'Kindgottes' ist von größter
Verbreitung und in innigster Vermischung mit allen anderen mythologischen Aspekten des Kindmotives. Es ist wohl kaum nötig, auf das noch lebendige 'Jesuskind' hinzuweisen, welches in der
Christophoruslegende auch jenen typischen Aspekt des 'kleiner als klein und größer als groß'
zeigt. '"*.
Zijn waardevermindering is er de oorzaak van dat het symbool zich heden ten dage in
een spontane inbreuk van het onbewuste aan het bewustzijn opdringt zoals in de literatuur, bijvoorbeeld in de Faust (1808) of zoals binnen het gebied van de psychopathologie bij het meestal in
christelijke zin geduide waankind bij geesteszieke vrouwen, waarnaar reeds in Die psychologischen
Grundlagen des Geisterglaubens [1919] verwezen is. C.G.JUNG komt het kindarchetype echter het
meest tegen bij de behandeling van neurosen. Dikwijls leunt het dan aan bij het christelijke voorbeeld, hoewel het nog vaker ontleend is aan zijn onchristelijke voorstadia. Al naargelang het kindmotief in veel- of enkelvoud optreedt, wijst het voor C.G.JUNG op een toestand van psychische
dissociatie of persoonlijkheidssynthese. De onaanzienlijkheid, de wonderlijke geboorte en de gevaarlijke lotgevallen van het heldenkind zijn er aanwijzingen voor hoe delicaat het proces van de
zelfverwerkelijking wel is. Zijn verlatenheid verklaart C.G.JUNG als gevolg van de psychische conflictsituatie, waarin het de irrationele oplossing van het verenigend symbool voorstelt, die niet
alleen uit het bewustzijn voortkomt. Dit symbool anticipeert op een toekomstig bewustzijn dat
men, zolang dit geen werkelijkheid is, moet projecteren. 'Das Jesuskind zum Beispiel ist so lange
eine kultische Notwendigkeit, als die Mehrzahl der Menschen noch unfähig ¡st, den Satz 'So ihr
nicht werdet wie die Kinder' psychologisch zu realisieren. ' 71S De kindhelden zijn vaak cultuur- en

Zie C.G.JUNG, Die verschiedenen Aspehe der Wiedergeburt, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 9/1. p. 151.
C.GJUNG, Zur Psychologie des Kind-Archetypus, io: C G JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 9/1, p. 172.
C.GJUNG, Zur Psychologie des Kind-Archetypus, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/1, p. 183.
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lichtbrengers die, verlaten door de wereld, de duisternis van het onbewuste met een hoger bewustzijn bestrijden, concreet met nieuwe cultuurfactoren zoals bijvoorbeeld het vuur. De vurige natuur
van Christus en de Heilige Geest is daarvoor een aanwijzing: 'Sogar Christus ist noch von feuriger
Natur.-1" Anderzijds zijn kindgoden onoverwinnelijk en beschikken niettegenstaande hun tengere gestalte over bovenmenselijke krachten. Ook dat vindt bij C.G.JUNG een psychologische uitleg:
de zelfverwerkelijking is door de kosmische betekenis van het 'zelf' natuurwetmatig onafwendbaar.
De wonderdaden van tal van kindhelden onderstrepen dat. Het hermafroditisme van de mythische
kindgestalte, terug te vinden in uiteenlopende tradities — 'Und ¡η der alleriüngsten Zeit noch hören
wird von der Androgynie Christi in der katholischen Mystik' — is voor C.G.JUNG een andere aanduiding dat het een symbool is voor de eenheid van de persoonlijkheid.7,e Het kind verbeeldt niet
voor niets beter dan welk ander symbool de coniunctio ( = vereniging) van het mannelijke en vrouwelijke, zoals in het godshuwelijk in Hos 1:2-3 en het Thomas-logion 22, dat C.G.JUNG in de
tweede Clemensbrief vindt.71*
Uit de psychologische interpretatie is tussen de regels C.G.JUNGs visie op het Jezuskind en de Jezuskindheidsdevotie af te leiden. Hiervoor is de dubbele werking van het archetype
opnieuw richtinggevend. Het archetype stelt in eerste instantie een voorbije toestand voor, i.e. het
voorbewuste, kinderlijke stadium van de collectieve ziel. Maar bij de hedendaagse mens wijst het
op een natuurlijk primitieve reactie tegen het eenzijdige cultuurstandpunt van het bewustzijn. "Er
schlägt eine Brücke zwischen dem von Entwurzelung bedrohten Gegenwartbewußtsein und der naturhaften, unbewußt-instinktiven Ganzheit der Vorzeit. "72° Tegelijk verwijst het naar de potentiële toekomst van de individuele en bewuste realisatie. Daarom is het kind niet alleen een aanvangs- maar ook een eindwezen, duidt het zowel op het infantiel voorbewuste als op het nabewuste, en daarom dus ook op het 'zelf' van de mens als renatus in novam infantiam ( = wedergeboren in een nieuwe jeugd).721 In die zin drukt de beeldspraak van het 'eeuwige kind' op paradoxale wijze de volledigheid van de mens uit en de daarvoor nodige verschuiving van het 'ik' naar
het 'zelf'. 'Das 'ewige Kind' im Menschen ist eine unbeschreibliche Erfahrung, eine Unangepaßtheit, ein Nachteil und eine göttliche Prärogative, ein Imponderabile, das den letzten Wert und Unwert einer Persönlichkeit ausmacht. *722 Het verwondert C.G.JUNG dan ook niet dat mythische
heilbrengers vaak kindgoden zijn. Zij anticiperen immers op de synthese van bewuste en onbewuste persoonlijkneidselementen, op het toekomstige doel van de individuatie, en laten zien dat de
heelheid van het 'zelf' reeds a priori in de psyche aanwezig en werkzaam is.
Conclusies: (a) Aan de hand van de symboliek van het goddelijk kind toont C.G.JUNG
aan dat een archetype ondanks zijn verwaarlozing actief blijft, zij het dan op een verwrongen wijze, een stelling die heel wat implicaties inhoudt voor de psychologische
interpretatie van de Christusvoorstelling, waarvan hij reeds in zijn psychiatrische studies
het bewijs heeft gegeven, (b) Tegelijk schuilt achter de fenomenologisch-psycfiologische
beschrijving van het kindarchetype een dubbele interpretatie van de Christusvoorstelling: die wijst enerzijds terug naar een minder bewust stadium uit het verleden, zodat
het geloof in Christus bewustzijnsremmend kan werken. Anderzijds wijst ze ook vooruit
naar de toekomstige volledigheid van het 'zelf' en bevordert aldus de bewustwording.
Opnieuw verbindt C.G.JUNG een archetypische voorstelling met het psychologische
veranderingsproces van de individuatie.
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C.GJUNG, Zur Psychologie des Kind-Archetypus, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke. Bd. 9/1. p. 183.

™ C.GJUNG, Zur Psychologie des Kind-Archetypes, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 9/1, p. 188.
™ Zie C.G.JUNG, Zur Psychologie des Kind-Archetypus, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 9/1, p. 189-190. Het Thomas-logion is geciteerd uit E.HENNECKE (Hrsg.), Neuestamentische Apokryphen, p. 176, vertaald in: J.SLAVENBURG W.G.GAUDEMANS (fed.). Nag Hammadi-geschrifien, dl. I, p. 140.
™ C.G.JUNG, Zur Psychologie des Kind-Archetypus, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/1, p. 188.
™ C.G.JUNG, Zur Psychologie des Kind-Archetypus, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/1, p. 192. Zie voor een recente eudie rond dit onderwerp P.SCHWARZÉNAU, Das göttliche Kind. Der Mythos vom Neubeginn, waarin bet archetypische motief van het kind, en naast de mythische belden ook de Jczusfiguur, behandeld worden.
m

C.GJUNG, Zur Psychologie des Kind-Archetypus, in: C.GJUNG. Gesammelle Werke, Bd. 9/1, p. 193.
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6.5.

Zur Psychologie der Trinitätsidee [1940] — Das Wandlungssymbol in der Messe [1941]

De Eranos-Vortrëge die tijdens de oorlogsjaren plaatsvinden behandelen voor het eerst
en zonder veel omwegen specifiek theologische onderwerpen. C.G.JUNG gaat in deze lezingen een
zeer directe dialoog aan met de kern van het christelijke erfgoed in een ernstige poging te begrijpen
wat daar de psychologische equivalenten van kunnen zijn Uit deze wisselwerking komen vanzelfsprekend nieuwe inzichten voort die ook hun weerslag zullen hebben op zijn eigen theorievorming.

6.5.1.

Zur Psychologie der Trinitätsidee [1940]

In Zur Psychologie der Trinitätsidee [1940] gaat C.G.JUNG door met de empirische verankering van zijn leer rond het collectief onbewuste en zijn archetypen en neemt hiervoor een
thema op dat hem reeds van in zijn jeugd bezighoudt.723 De trimtaire symboliek is niet alleen interessant omwille van zijn duidelijke verbinding met de Chnstusthematiek, maar ook omdat in de
drievuldigheidsvoorstelling een archetypische structuur te herkennen valt. Die volgt C.G.JUNG niet
in zijn theologische betekenis, maar vindt hij in het leven op verschillende ontwikkelingsniveaus.
Het gaat daarbij altijd om een energetisch patroon dat alle chemische en biologische processen,
alle fylogenetische en ontogenetische groeiprocessen en tenslotte ook het bewuste individuatieproces van individu en mensheid, gemeenschappelijk hebben. In zijn geheel is deze ontwikkelingsgang ook terug te vinden in de geschiedenis van de joods-chnstelijke cultuur en soms zelfs geëxtrapoleerd tot een alomvattend theogonisch verwerkelijkingsgebeuren, tot de zelfopenbaring van de
ene en absolute God. 'Die Drei erscheint daher in der Tat als ein passendes Synonym für einen
Entwicklungsprozeß in der Zeit und bildet somit eine Parallele zur Selbstoffenbarung Gottes als des
absoluten Einen in der Entfaltung der Drei. "724 Belangrijk in verband met dat hele ontwikkelingsverloop is de cruciale rd die Christus daarin vervult.726 Die betekent voor C.G.JUNG zoveel als
het scharnierpunt waarmee het tweede luik van het individuatieproces een aanvang neemt.
In de cultuurpsychologische betekenis die С G JUNG aan de triniteitsformule geeft,
komt de Vader als schepperfiguur overeen met het nog ongedifferentieerde en niet bereflecteerde
onbewuste, waaruit de tegenstellingen voortkomen. HIJ duidt op een periode en een wereld waarin
de psyche nog niet van de natuur te onderscheiden is. Die is volgens hem gevolgd door de bewustzijnswereld van de Zoon, waarin de tegenstellingen door psychologische differentiatie onvermijde
lijk aan het licht komen. De Zoon symboliseert een veranderde bewustzijnsinstelling waarin de
oorspronkelijke eenheid en onschuld verloren gaan. Deze fase kleurt C.G.JUNG in met zijn psy
chologische omschrijving van de ik-bewustwording als de bewustwording van de morele tegenstel
lingen. Tegelijk krijgt deze daardoor eveneens een meer incarnatorisch geladen betekenis omdat ze
eerder samengaat met de bewustwording van de lichamelijkheid en de indeling in het lichaam dan
met het uitstijgen boven de lichamelijkheid, zoals nog vooral in Wandlungen und Symbole der
Libido (1911/1912) wordt gedacht. C.G.JUNG komt daarin ook dichter bij de betekenis van de
gnostische valmythe. 'Der Abstieg in den menschlichen Körper bedeutet an sich ein Anderswerden, ein Sich-in-Gegensatz-Setzen zu sich selber. Von diesem Augenblicke an gibt es zwei, das
'Eine' und das 'Andere', was eine gewisse Spannung bedeutet. Sie wirkt sich aus im leidensvollen
Schicksal des Sohnes und zuletzt im Bekenntnis der Gottverlassenheit (Matth. 27,46). "72e In deze zoonfase verschijnt voorts ook het archetype van de verlossergod, in wiens incarnatie de vader
bepaald en tegelijk geopenbaard wordt, wat C.G.JUNG psychologisch uitlegt als symbolen van bewustwording. 'Das Leben des Gottmenschen enthüllt nun Dinge, die im Vater als dem Einen unmöglich erkannt werden konnten. Denn der Vater als das ursprünglich Eine war kein Bestimmtes
oder Bestimmbares und konnte im eigentlichen Sinne noch nicht 'Vater' heißen oder sein. Durch
seine Inkarnation im Sohne aber wird er 'Vater' und damit Bestimmtes und Bestimmbares. Durch
sein Vater- und Menschwerden offenbart er im menschlichen Bereich das Geheimnis seiner Gott-

m

Zie AJAFFÉ, Erinnerungen, Traume, Gedanken von CG Jung, ρ 58 Zie boven, M 2, ρ 5

™ C.C JUNG, Zur Psychologie der TnnUätadee, in' С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 132
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heit. *727 Nu is volgens C.G.JUNG de grote vooruitgang van het christendom het feit dat het met
die voorstelling van de incarnatie een concreet psychologische dimensie toevoegt aan de logische
en abstracte dimensie van de pythagorese formule, waaraan de existentiële spanning ontbreekt. In
de overgang van de eerste naar de tweede fase is de incarnatie bovendien bepalend voor de benadering van de verhouding tussen het kwaad en de dualiteit, tussen de schepping en de verlossing.
C.G.JUNG verbindt die overgang dan ook direct met de principiële vraag naar de oorsprong van het
kwaad. Het ontstaan van het christendom valt volgens hem samen met het stellen van die zinvraag en dus met het probleem van de tegenstellingen.
De derde goddelijke persoon, de H.Geest, krijgt bij C.G.JUNG zijn plaats in de derde
fase van deze psychologische ontwikkeling. Net als het 'zelf' is de Geest voorwereldlijk en in alle
eeuwigheid aanwezig, doch Hij kan in de wereld maar empirisch verschijnen 'wenn Christus den irdischen Schauplatz verlassen hat. Er wird den Jungem sozusagen das sein, was ihnen Christus
zuvor war. Er wird ihnen Machtvollkommenheit verleihen, Werke zu tun, die vielleicht noch größer
sind als diejenigen des Sohnes {Joh. 14,12). 'ln Als derde persoon gaat hij van de eerste en de
tweede uit en heft de tegengesteldheid tussen beide op; dat is C.G.JUNGs uitleg van het homoousios in het symbolum. Het spreekt voor zich dat hij hiermee de functie van het 'zelf' bedoelt, dat
het bewustzijn en het onbewuste verenigt, maar ais archetype in het onbewuste reeds aanwezig is
als motor van de bewustwording. 'Der Heilige Geist ist zwar der Erzeuger des Sohnes (Mt. 1:18),
aber als Paraklet zugleich dessen Hinterlassenschaft. " ,2a Zo zien wij tevens dat C.G.JUNG bij
deze geestfase de bestemming van zijn eigen psychologie voor ogen staat. Die stijgt boven het
christocentrisme uit, op dezelfde manier als de Parakleet het verlossings- en openbaringswerk
voortzet en het binnengoddelijk drama tot voltooiing brengt. Zo wil ook de analytische psychologie
de mens heel- en bewustmaken, en daarom de eenzijdigheid van het christendom overstijgen. Dat
is, aldus C.G.JUNG, een onlosmakelijk deel van de Selbstverwirklichung Gottes.730 Dit betekent
dat goddelijke en menselijke zelfverwerkelijking in elkaar schuiven en dat de concrete, individuele
mens bij het godsdrama betrokken raakt. Deze mens begint, als een soort tegengod, zijn rol te
spelen in de tweede fase, de fase van bewustwording en reflectie: 'Der Mensch wird dadurch zum
zweiten Gott, zum dunkeln Gegengott, der dem 'lieben' Gott das Spiel verdirbt. ""' Maar het
proces wordt maar helemaal volkomen als de derde fase die mens terug in de goddelijke eenheid
opneemt en de Heilige Geest tegelijk uit God en de mens ademt. "Damit ist der Mensch in die
Gottessohnschaft gerückt und das Wort Christi: 'Ihr seid Götter' erscheint in bedeutsamem Lichte
(Joh. 10,34). *732 Dit Jezuswoord roept volgens C.G.JUNG op tot een psychische transformatie
en daarom is de H.Geest meer de hypostase van een godmenselijk bewustwordingsproces dan een
goddelijke persoon. Opmerkelijk in dat hele proces is dat de incarnatie van Jezus Christus model
staat voor de verbinding van de goddelijke en de menselijke verwerkelijking. In navolging van Jezus
Christus moet de mens zelf de goddelijke en menselijke natuur, en dat is in C.G.JUNGs uitleg het
bewustzijn en het onbewuste, verenigen. 'Wie Christus die Natur des körperlichen Menschen
angenommen hat, so schließt der Heilige Geist unbemerkt den Menschen als geistige Potenz in das
trinitarische Geheimnis ein...'133 Alleen wordt in de individuatie een met de goddelijke incarnatie
corresponderende tegenbeweging van de incarnatie gemaakt, want "im Gegensatz dazu hat Christus die Fleischnatur des Menschen angenommen'.13* Tot zover C.G.JUNGs toelichting van de
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symboliek van de triniteit. Van het verheven theologische taalgebruik moet duidelijk zijn dat het als
symbool overeenkomt met een psychologisch proces. Doet hij over de theologische geldigheid ervan geen uitspraak, de psychologische geldigheid van het symbool is voor hem overduidelijk, want
zij is inherent aan de archetypische structuur van de psyche zelf. Het verlossingsgebeuren ziet hij
vóór alles plaatsvinden in de menselijke psyche, of dat nu individueel of collectief is. 'Daß es nun
gerade ein menschlicher Reflexionsvorgang ist der irrationalerweise das vereinigende Dritte
schafft, beruht auf der Natur des Erlösungsdramas, in welchem die Gottheit in den menschlichen
Bereich hinuntersteigt, wodurch der Mensch seinerseits in den Bereich der Gottheit gelangt. "™s
Het psychologische patroon ervan heeft hij altijd uitgelegd als de afdaling van het bewustzijn in de
diepten van het onbewuste, zodat uit die vereniging van bewustzijn en onbewuste het 'zelf' kan
voortkomen.
Maar nu acht C.G.JUNG het tevens tijd om zijn stelling toe te lichten dat de triniteit als
symbool — net als het conventionele christendom trouwens — onvolledig is. Daardoor immers is
het kwaad verdrongen en in de figuur van de duivel geprojecteerd. In de goddelijke triniteit ontbreekt het kwaad, het mist absolute realiteit en is in de christelijke theologie daarom privatio boni
( = afwezigheid van het goede), temeer daar God in de scholastieke formulering ook opgevat wordt
als summum bonum ( = hoogste goed).73' Hierbij sluit de gnostische opvatting aan dat Christus
de schaduw waarmee hij geboren is, zou hebben afgesneden en daarom zondeloos gebleven is:
Christus natus non sine quadam umbra 1= Christus is niet geboren zonder een zekere schaduw).737 Dit komt volgens C.G.JUNG overeen met de psychologische realiteit dat het kwaad ook
al vormt het met het goede een tegenstellingspaar, als een inferieure functie wordt verdrongen.
Daarnaast merkt hij toch op dat in diezelfde theologie de duivel Lucifer naast Christus een reële
plaats als Godszoon krijgt, wat voor hem het bewijs is dat het probleem van het kwaad misschien
wel filosofisch op te lossen is maar zijn empirische realiteit blijft behouden. Met het verschijnen
van het bewustzijn keert de tegenpool zich af om een eigen psychisch leven te leiden. 'Der eigentliche Teufel erscheint aber erst als Widerpart Christi, und damit wird einerseits die Lichtwelt Gottes
und andererseits der Höllenabgrund offenbar.-''3' Voor C.G.JUNG als psycholoog is het duidelijk
dat enkel de erkenning van de schaduw de psyche volledig kan maken. De duivel speelt in dit
verlossingsplan dan ook een bepalende rol. Hoewel in de theologische visie Christus het antwoord
is op deze princeps huius mundi < = heer van deze wereld) (Joh 12:31; 14:30) — 'Er stellte die
Macht der Finsternis dar, von welcher die Menschheit zu erlösen Christus gekommen war' —, is in
het psychologische denkmodel ook het omgekeerde mogelijk. Daar is het eveneens de duivel (het
onbewuste) die Christus (het bewustzijn) als de compensatie van zijn eenzijdigheid verlost.73* De
komst van de Parakleet brengt het antwoord op en de verzoening van de psychologische tegenstellingen 'und damit die Antwort auf jenes Leiden in der Gottheit, das Christus personifiziert".1*0 De strijd tussen beide ziet C.G.JUNG gesymboliseerd in het kruis dat opgericht staat
midden tussen hemel en hel, en dat symbool is van de quatemiteit. Het symboliseert enerzijds de
strijd die de ontplooiing van de eenheid van de Vader in de veelheid van de H.Geest doorkruist,
maar anderzijds ook de noodzakelijke eenwording tussen God en de mens, die zich met de incarnatie voltrekt. 'Wenn aber Gott als Mensch geboren werden und die Menschheit in der Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sich vereinigen will, so leidet er die furchtbare Qual, die Welt in ihrer Realität
tragen zu müssen. Es ¡st eine Crux, ja er ist sich selber ein Kreuz. Die Welt ist das Leiden Gottes,
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und jeder einzelne Mensch, der auch nur annähernd seine eigene Ganzheit sein möchte, weiß genau, daß sie eine Kreuztragung bedeutet. "'41
Vanwege de eenzijdigheid c.q. onvolledigheid die de bewustwording kenmerkt, is de
tweede of de zoonfase volgens C.G.JUNG ambivalent omdat zijn psychologische scheppingsidee
zowel een zondeval als een verlossing inhoudt. 'Der Sohn, der geoffenbarte Gott, der als Mensch
freiwillig oder unfreiwillig zum Opfer wird, damit eine Welt entstehen kann, oder damit die Welt
vom Bösen erlöst werde, (...), als ein Sohn des lichten Gottes, fällt der Finsternis zum Opfer, und
aus der Finsternis muß er wieder befreit werden zur Erlösung der Welt. Das ist das Vorbild für die
gnostischen Erlöserfiguren und für die Lehre vom menschheitserlösenden Christus. " ,4a Deze verklaring geeft C.G.JUNG aan de docetische opvatting dat Christus niet volledig mens geworden is
en dat heeft alles te maken met de verbinding die hij zelf maakt tussen Christus en het bewustzijn,
als kenmerkend voor die tweede ambigue fase: 'Christus dagegen lebt vermöge seiner Sündlosigkeit im platonischen Reiche der reinen Idee, wohin nur das Denken des Menschen gelangen kann,
nicht aber er selber in seiner Ganzheit. Der Mensch ist recht eigentlich die Brücke, welche den
Abgrund zwischen 'dieser Welt', dem Reiche des dunkeln Tricephalus und der himmlischen Trinität
überspannt. "74Э Dat de concrete mens, bij wie het bewustzijn en het onbewuste samenkomen,
psychologisch veelzijdiger is dan Christus, verklaart waarom een voortgezette incarnatie nodig is,
waarin de verbinding 'mit der Dunkelwelt des naturgebundenen Menschen" mogelijk is.744 Het
zijn vooral zijn psychologische gezichtspunten rond de volledigheid van het 'zelf', en de eenzijdig
heid van het bewustzijn versus de onbewuste compenserende schaduw, die bepalend zijn voor
C.G.JUNGs ideeën over de oppositie tussen Christus en de Antichrist, en over de goddelijke vierheid.
Het gaat bij hem om de psychologische noodzaak van een volledigheid, die enkel via de
assimilatie van het onbewuste te bereiken is. Dit is alleen mogelijk als de individuele mens het
voorbeeld van Christus navolgt en zelf de verbindingsfiguur wordt tussen God en de mens, tussen
bewustzijn en onbewuste: 'lm Parakleten nähert sich Gott daher, noch mehr als im Sohne, dem
'wirklichen' Menschen und seiner Finsternis an. Der lichte Gott beschreitet die Brücke Mensch von
der Tagseite, der Schatten Gottes aber von der Nachtseite. ' 746 De voortzetting van die incarnatie bestaat hierin dat het onbewuste als de menselijke natuur, als de vierde goddelijke persoon,
toegevoegd wordt aan het bewustzijn, dat dan staat voor de goddelijke triniteit. Deze zal volgens
hem ook de eenzijdigheid compenseren waaraan het conventionele christendom zich in het verleden bezondigd heeft.
Conclusies: (a) In de tekst Zur Psychologie der Trinitatsidee [1940) komt naar voor hoe
C.G.JUNG vanuit zijn psychologisch inzicht dezelfde structurele wetmatigheden ontdekt
in de theologische formules en begrippen zoals triniteit, schepping, zondeval, incarnatie
en verlossing, als in het psychologische individuatieproces. Hij gebruikt de sleutel van
de archetypische structuur van dit proces om deze voor hem vreemde theologische
wereld op een nieuwe manier te begrijpen en indien nodig te bekritiseren. Vanwege die
analogie en het inzicht in de psychologische waarheid van deze symboolwereld slaagt
hij er tevens in zijn psychologische theorie in belangrijke mate te ondersteunen en te
verrijken, (b) Zo situeert hij ook de fenomenologie van de Christusvoorstelling binnen
het drievoudige dynamische verlossingsperspectief van de individuatie. Dat proces moet
zich volgens hem trouwens voltrekken in een voortgezette incarnatie en de vervulling
van de incarnatie in Jezus Christus brengen, (c) In dat perspectief bekleedt de incarnatie
in de Christusfiguur een voorbeeldfunctie, weliswaar een zeer voorlopige. Door de verbinding die hij ziet tussen het bewustzijn en de Christusvoorstelling merkt hij op dat
deze nog onvolledig is en Christus dus vanuit een psychologisch gezichtspunt niet volledig mens en eenzijdig goed is, zoals ook het conventionele christendom een aanvulling
nodig heeft in de analytische psychologie.
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6.5.2.

Ais Wandlungssymbol in der Messe [1941]

Ook in het verloop van de misviering is er een onderliggende structuur die vergelijkbaar
is met de dynamiek van de individuatie. Die analogie vormt voor C.G.JUNG tevens in Das Wandlungssymbol in der Messe 11941] de aanleiding tot een psychologische benadering van het misoffer en de transsubstantiatie.746 In deze benadering komt de reeds in Die Erlösungsvorstellungen
in der Alchemie [1936] geschetste verhouding tussen het eucharistische en alchemistische opus
opnieuw aan de orde. Ook in dit verband krijgen wij een typische psychologische interpretatie van
de Christusvoorstelling en de aanverwante symbolen.
Reeds de exegese van de instellingswoorden in 1 Kor 11:23-25 en Heb 13:10-12
brengt voor C.G.JUNG de ambivalentie van het maaltijd- en offerkarakter aan het licht. In Heb
7:3.15-17 vindt hij onrechtstreeks het derde kenmerk: de transsubstantiatie. Bij de opsomming van
de parallelhandelingen van de misritus in diverse culturen, gaande van het Aztekische Teoqualo
( = godenvoedsel), de offersymboliek in de mithrascultus tot de alchemistische visioenen van ZOSIMOS (4de eeuw), komen elementen uit vroegere studies aan bod, waarvan vele terugkeren in
het lijden en sterven van Christus: de kruisdraging, de scalpering, de onthoofding of villing, het
mensenoffer, de draken- en leeuwendoding, de moord op het godslichaam, de doorboring met de
speer, de rituele verdeling en verorbering of zelfverorbering, en vooral de stofomzetting. Voor
C.G.JUNG zijn dit allemaal archetypische symbolen van het konings- of zoonoffer, een offer dat als
een straf wordt voltrokken. Daarom steri hij zich de vraag vanwaar die straf dan wel komt. Hij
neemt geen vrede met de kerkelijke juridische opvatting dat Christus gestorven is om onze zonden
te vergeven. Die schuld legt hij immers niet bij de mens, maar bij God zelf, maar anders dan in
ANSELMUS VAN CANTERBURY'S 11033-1109) justificatieleer verbindt hij deze schuld met de
ambivalentie van het onbewuste.
In de psychologische bespreking van de misonderdelen valt vervolgens op hoe
C.G.JUNG, om de symbolische handelingen te verklaren, voortdurend een beroep doet op zijn kennis van de alchemie. Opnieuw zijn de archetypische overeenkomsten de sleutel om de betekenis te
achterhalen. De verschillende voorbereidende rituele handelingen duiden op de vergeestelijking van
het corpus imperfectum (= onvolmaakt lichaam) tot een corpus perfectum (= volmaakt lichaam),
een corpus glorifmationis ( = verheerlijkt lichaam). Dit gebeurt onder meer door middel van wijdingen en wassingen, het branden van wierook, de zuivering met water en wijn, met een Geistwasser
waarvan Christus, volgens de aanwijzingen in Joh 4:13-14; 7:37-38; 15:5 de bron moet zijn. Dit
verband komt eveneens ter sprake in de bekende tekst uit het Corpus Hermeticum over de krater
en in de zesde van de Oden van Salomo.7" C.G.JUNG beschouwt het tot leven brengen en vergeestelijken van de dode stof als de tegenbeweging van een verstoffelijking van de geest, 'entsprechend der ursprünglichen Anschauung des Pneuma als einer feinstofflichen Substanz'.7*'
Ook in andere symboolhandelingen herkent hij archetypische elementen zoals bijvoorbeeld in het
breken van het brood, dat vanzelfsprekend refereert aan de dood van Christus, maar hem in de
specifieke vorm van de vierendeling bij de Byzantijnse ritus doet denken aan de quaterniteit, die hij
in verband brengt met de verheerlijkte Christus. "Diese Vierheit bezieht sich, wie die Bezeichnung
zeigt, auf den glorifizierten Christus, den rex gloriae und Pantokrator. * 74 ' De vermenging van
brood en wijn is in vergelijking daarmee meer het symbool van de inwoning van de Geest in het
lichaam en dus een typisch opstandingssymbool. De mystische eenheid tussen alle delen, het samenvoegen van de gaven in één mystiek lichaam van Christus 'in der konkreten Anteilnahme am
Leibe und Blute Christi in der Kommunion ' duidt verder ook op Christus' androgynie: de wijn stelt
de mannelijke zijde voor, het brood de vrouwelijke.760
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Alhoewel men volgens C.G.JUNG de chrístocentrische gerichtheid van de misritus dus
niet los mag zien van het Wandlungsmysterium dat ook in andere vergelijkbare riten centraal staat
en dat eigenlijk reeds in Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) heel wat aandacht
heeft gekregen, worden in de mis toch vooral het leven en lijden van Christus 'in verdichteter
Form' voorgesteld.'61 Hierdoor loopt het misrrtueel eveneens vooruit op de wederkomst van
Christus, zodat geboorte, lijden, dood, hellevaart, verrijzenis en wederkomst samen in één symboolhandeling worden opgevoerd. C.G.JUNGs psychologische uitleg hangt samen met de tijdruimtelijke alomtegenwoordigheid van het archetype. Over de tegenwoordigheid van Christus in de
eucharistie stelt hij voorop: 'Aber seine Gegenwart ist nicht ein Wiedererscheinen, und darum ist
sinngemäß die Consecratio keine Wiederholung eines historisch-einmaligen Aktes, sondern vielmehr das Sichtbarwerden einer in Ewigkeit bestehenden Tatsache, eine Zerreißung des Vorhanges
von zeitlicher und räumlicher Bedingtheit, welcher den menschlichen Geist von der Schau des
Ewigen trennt. "762 De aandachtverschuiving van de historische persoonlijkheid naar het boventijdelijke archetypische heeft reeds zijn vroegste wortels in de Zofingia-Vorträge [1896-1899], maar
nu legt C.G.JUNG voor het eerst zoveel nadruk op de incarnerende beweging, waarin dat boventijdelijke zich in het tijdelijke belichaamt en het archetypische in het symbolische verschijnt: 'In diesem Augenblick tritt die Ewigkeit des einzigen Gottesopfer zutage, d.h. sie wird erlebbar an bestimmtem Ort und zu bestimmter Zeit, wie wenn ein Fenster aufgetan oder eine Türe geöffnet
worden wäre nach dem Unräumlichen und Unzeitlichen. "7БЭ De mis richt ons daarbij niet primair
op een voorbij gebeuren, op de gevolgen van unieke historische feiten. De aandacht voor het let
terlijke en historische verhindert het juiste begrip voor wat in de mis precies de bedoeling is, name
lijk dat het individu dit gebeuren beleeft. Toch vindt C.G.JUNG het historische element daarin niet
zonder belang, zij het in een bijzondere zin. 'Vielmehr erscheint es, als ob der historische Werde
gang der Messe allmählich zu einer Konkretion der Hauptaspekte des Christuslebens geführt hätte.
Wir haben zunächst (...) eine Antizipation und Préfiguration des Kommens Christi. " 7 M
Daarom is Christus — maar in C.G.JUNGs optiek is deze steeds te vervangen door het
'zelf' — de centrale actor van het misoffer en neemt de mens d.w.z. het 'ik', slechts deel aan dit
offer: deze theologische verklaring kan hij begrijpen omdat volgens hem het 'zelf' zich doorheen
het 'ik' bewust wordt en het 'ik' in die transformatie, in de godsverandering opneemt. Zoals het
'ik' en het 'zelf' in de complexe psychologie in elkaar overgaan, ziet C.G.JUNG de archetypische
verwantschap tussen wat God voltrekt en wat daarin het aandeel van de individuele mens is. "Die
Messe enthält somit als wesentlichen Кет das Mysterium und Wunder der im menschlichen Be
reich stattfindenden 'Wandlung Gottes', seiner Menschwerdung und seiner Rückkehr in sein Anund-für-sich-Sein. Ja, der Mensch selber ist durch seine Hingabe und sein Selbstopfer als dienendes Werkzeug in den geheimnisvollen Vorgang einbezogen. " 7 K Zonder twijfel moet ook aan die
ik-zelfrelatie gedacht worden om volgend theologeem over de verhouding tussen liefdes- en lijdensoffer te begrijpen: 'Die Selbstdarbringung Gottes ist ein freiwilliger Liebesakt, das Opfer selber hingegen ein qualvoller, durch Menschen instrumentaliter et ministerialiter herbeigeführter blutiger
Leidenstod."7*' In het 'zelf' komen de tegenstellingen samen waartussen het 'ik' wordt opgehangen.
Het is vanwege dezelfde ik-zelfinteractie dat C.G.JUNG in de eucharistie vooral geboeid
is door de betrokkenheid, ja zelfs verwisselbaarheid van de priester en Christus: Christus is zowel
offeraar als geofferde, de priester zowel bedienaar als instrument van het sacrament. De aanwezigheid van Christus wordt men niet gewaar langs de weg van de herinnering, zoals hem dat reeds in
de uitleg van A.RITSCHL (1822-1889) gestoord heeft, maar is een daadwerkelijke en actuele psychische werkzaamheid. Dat het de priester toegelaten is het tafelgebed in de ¡k-vorm uit te spreken, wijst er volgens C.G.JUNG bovendien op dat deze zich na purificatie en spiritualisatie in een
mystische eenheid met Christus bevindt en zich hierin een vernieuwde incarnatie voordoet. Het
verschil met de ordinaire magische handelingen ligt hierin dat niet de priester, maar Christus zelf de

™ C.G.JUNG, Dos Wandlmgssymbol in der Messe, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 241.
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causa effìciens ( = werkzame oorzaak) is. Van de orthodoxe leer over de werkelijke aanwezigheid
van Christus in de consecratie is de psychologische uitleg gebaseerd op het feit dat de verandering
zich niet enkel op het niveau van het bewustzijn voordoet, maar 'psychologisch reëel' is: 'Das
tatsächlich Bewirkende ist die lebendige Gegenwart Christi, die sua sponte stattfindet, aus freiem
Gnadeentschluß der Gottheit. ' 7Б7 Dat is ook de reden waarom de misritus meer is dan een louter
herhalen van het historische offer en het geloof veronderstelt dat Christus zichzelf offert. ' ω
Maar nog eens: deze uitleg is voor C.G.JUNG psychologisch slechts plausibel omdat de vereniging
van het 'ik' en het 'zelf' bedoeld is, een vereniging waarvoor het initiatief niet van het 'ik' maar
van het 'zelf' uitgaat. Het misoffer onttrekt zich volgens C.G.JUNG daarom ook aan het magische
karakter van de egoïstische machtshandelingen.
Het is opnieuw de psychologische achtergrond die C.G.JUNG in staat stelt iets te begrijpen van theologische uitspraken als deze: 'Das 'δώρον' (Gabel stellt auch den Geber dar, d.h.
Christus ¡st der Opferer und das Geopferte'.7*' Hierbij denkt hij uiteraard aan de nauwe relatie
tussen het symbool en het archetype dat als werkzame factor aan de uiterlijk stoffelijke werkelijkheid is verbonden. Deze omkering van het letterlijke in het symbolische offer is volgens C.G.JUNG
voorbereid in het plaatsvervangende lamoffer van Abraham (Gn 22:1-19) en in het geestelijk priesterschap van Melchisedek (Gn 14:18). 'Damit rückt das symbolische Opfer an eine noch höhere
Stelle als das Sohnesopfer, welches immer noch die Opferung eines anderen ist. Die Darbringung
Melchisedeks bedeutet eben das Selbstopfer Christi in der Form der Präfiguration. " 7M Met de
voorkennis van C.G.JUNGs symboolopvatting — het archetype als de innerlijke kern van het uiterlijke beeld — is het ook begrijpelijk waarom hij theologisch geladen uitspraken doet als deze: 'Für
einen Augenblick wird das in der Zeitlosigkeit ewig gegenwärtige Leben Christi sichtbar und verläuft in zeitlicher Abfolge, wenn auch in der konzentrierten Forni der heiligen Handlung: Christus
inkamiert sich als Mensch sub specie der dargebrachten Substanzen; er leidet, wird getötet, ist im
Grab, bricht die Macht der Unterwelt und aufersteht in Glorie. "7β1 In zijn psychologische context
betekent dit dat het archetype, het 'zelf' incarneert in de smalle behuizing van het symbool, van
het 'ik', en zichzelf daarin vernieuwt. De misritus drukt dus psychologisch eveneens uit hoe het
autonome en bewustzijnstranscendente 'zelf' zich met het ik-bewustzijn verbindt. Een dergelijke
interpretatie wordt reductionistisch als het hier alleen maar zou gaan om een projectie van onbe
wuste inhouden in de stoffelijke werkelijkheid. Deze psychologische invalshoek stelt C.G.JUNG
zelfs in staat om in de misritus het dubbelaspect van het menselijke en het goddelijke te begrijpen,
dat verbeeld wordt in de goddelijke aanwezigheid van Christus en de menselijke deelname van de
priester.
In de mis viert men de paradoxale ontmoeting tussen het goddelijke c.q. bovennatuurlij
ke en het menselijke, het natuurlijke, tussen het offer en de offeraar, wat voor C.G.JUNG ook de
aanleiding is om zich opnieuw over de tweenaturenleer van Christus te buigen: 'Obschon Gott als
Vater und Sohn von einerlei Natur ist, so erscheint er doch in der Zeit einerseits als ewiger Vater
und andererseits als Mensch von beschränkter irdischer Lebensdauer. " ' " Dat hij dit mysterie
vanuit een psychologische hoek belicht, is ondertussen bekend, maar dat neemt niet weg dat dit
moeilijk toegankelijke christelijke dogma dan toch al op dit niveau begrijpelijk is en de psychische
feitelijkheid alvast niet tegenspreekt. De eenheid van de twee naturen is in C.G.JUNGs interpretatie
even spanningsvol als die tussen het 'ik' en het 'zelf'. De uiterste consequentie van de incarnatie
blijkt als hij zich (als mens), ondanks de eenheid die de johanneïsche Christus met de Vader ervaart
(Joh 10:30; 14:9), op het kruis door Hem verlaten voelt en de menselijke en goddelijke natuur uit
elkaar dreigen te vallen: 'Dieser Widerspruch muß sein, wenn die Forme/ 'wahrer Gott und wahrer

™ CG JUNG, Dos Wandimgssymbol in der Messe, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11. p. 233. Vgl. p. 234, n. 20,
waar o.a verwezen wordt naar J.DAMASCENUS, in: J.BRlNhVnNE, Di« heilige Messe, p. 192: "Haec verba virtuiem
consecrativam sunt consecuta, a quocumque dicantur, oc si Christus ea praesentialiier prqferret. ' (=* Deze woorden hebben
consecralieve kracht, door welke priester zij ook uitgesproken worden, omdat zij in Christus' aanwezigheid zijn voortgebracht).
™ Zie Tridenlum, Sessio ХХП, in: H.DENZ1NGER, Enchiridion, p. 312, waar op dat punt zelfs gezegd wordt: "idem Ule
Christus contìneiur et incruente immolatur' ( » ... daarin is Christus zelf vervat en zonder bloedvergieten geofferd).
"* C.G.JUNG, Das Wandlungssymbol in der Messe, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 235.
*" C.G.JUNG, Das Wandlungssymbol in der Messe, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 237.
*• CG JUNG, Das Wandlungssymbol in der Messe, in: CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 271.
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Mensch' psychologischrichtigist. (...) Wahres Menschsein ist ein äußerstes Entfernt- und von
Gott Verschiedensein. 'De profundis clamavi ad te. Domine-', dieses Bekenntnis zeigt beides, das
Fern- und das Nahsein, die äußerste Verfinsterung und zugleich das Aufblitzen des Gottesfunken... " ' " Diezelfde spanningsverhouding, waarin het 'ik' zich zowel tegenover het 'zelf' stelt als
erin begrepen is en het 'zelf' het subject van alle handelingen is, verklaart dat er in het hele verlossingsgebeuren uiteindelijk slechts één eigenlijke actor is: 'Da nun das Verhältnis des Ich zum
Selbst demjenigen des Sohnes zum Vater entspricht, kann gesagt werden, daß das Selbst, indem
es uns zum Selbstopfer zwingt, an sich selber den Opferakt vollzieht. " 7M
Hetzelfde geldt voor de trinitaire dynamiek, die C.G.JUNG vanuit de fasering van het
individuatieproces in de binnengoddelijke verhoudingen aan het werk ziet. De heelheid van God
brengt mee dat Hij als de 'heel andere' uit zichzelf kan treden en tot zichzelf terugkeren: "Die Entzweiung Gottes in Gottheit und Menschheit und seine Rückkehr zu sich selber im Opferakt enthält
für den Menschen die trostreiche Lehre, daß in seiner Rnsternis ein Licht verborgen sei, das wieder
zu seiner Quelle zurückkehren werde, ja daß dieses Licht auch in die Rnsternis hinuntersteigen
wollte, um das im Dunkeln Gebundene zu befreien und dem ewigen Lichte zuzuführen. " ' " Als
men deze gnosticerende denkbeelden vergelijkt met de psychologische voorstelling, wordt heel
wat duidelijk. Maar omgekeerd valt ons ook op dat C.G.JUNGs begrip van het 'zelf' beïnvloed is
door de dialoog met de religieuze symbooltaal. Naast de opvatting dat het 'zelf' een samenstelling
is van vele eenheden, komt nu, duidelijk onder invloed van het christelijke incarnatorische denken,
een andere naar voor over een 'zelf' dat als een 'goddelijke' eenheid 'Mensch, ja uns selber geworden ist'.™" Zo functioneren twee omschrijvingen van het 'zelf' naast elkaar: de ene meer vanuit
de bewustwording als een act van het 'ik' dat de afgespleten inhouden van het onbewuste samenbrengt. De andere wordt eerder theologiserend voorgesteld vanuit het 'zelf' dat, als geheel van die
inhouden, reeds onbewust voorafbestaand, zich in de loop van dit proces 'openbaart', eerst incarneert, in het 'ik' sterft en daaruit tenslotte opstaat. "Einerseits erscheint die Individuation als Synthese einer neuen Einheit die zuvor aus zerstreuten Teilen bestand, andererseits aber als das Offenbarwerden eines Wesens, das dem Ich präexistent, ja dessen Vater oder Schöpfer und dessen
Ganzheit es ist. "'" Deze paradoxale opvatting vindt C.G.JUNG theologisch verwoord in de geloofsbelijdenis dat God, terwijl Hij in zichzelf eeuwig is, het lot van mensen deelt en zelf een lijdende en stervende mens wordt om de mens in zijn goddelijkheid mee op te nemen. Op metaforische wijze kan men het 'zelf' daarom zowel vader als zoon van het 'ik' noemen. Vandaar naar de
tweevoudige natuur in de persoon van Christus is maar een kleine stap en die voert meteen ook tot
de psychologische slotconclusie dat Christus als Logos het principium individuationis bij uitstek is:
'Christus ist als Logos von Ewigkeit, und als Mensch ist er der 'Sohn des Menschen '. Christus als
der Logos ist das weltschöpferische Prinzip. Dem entspricht das Verhältnis des Selbst zum Bewußtsein, ohne welches die Welt als existierend gar nicht wahrgenommen würde. Der Logos ist
recht eigentlich das principium individuationis, denn aus ihm ist alles hervorgegangen, und alles,
was ist, existiert in individueller Form vom Kristalle bis zum Menschen. "7" Christus' wezen is zo
vervat in de psychische dialectiek tussen het 'zelf' en het 'ik', en als symbool omvat hij ze allebei.
De incarnatie houdt juist in dat het universele zich individualiseert, niet alleen tot in de mens, maar
tot in elke stoffelijke vorm.
Deze lezing is een nieuwe mijlpaal in de wijze waarop C.G.JUNG de dialoog beschrijft
tussen zijn psychologische denkmodel en het christelijke gedachtegoed. Zij is minder dan de vorige
een kritiek op de eenzijdigheid van het conventionele christendom en zijn theologische voorstellingen. Het tekort dat daarin vooral lag in de onvoldoende verbinding met het concrete, het individuele, is in de studie van de missymboliek helemaal opgevangen omdat de aanvulling hier symbolisch
sterk aanwezig is. Het is de godmenselijke verankering, de intense wisselwerking tussen de tegenstellingen die in het beeld van de incarnatie is neergelegd. Wat C.G.JUNG met zijn psychologi-

™ C.G.JUNG, Dos Wandlimgssymbolin der Messe, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 11, p. 274-275.
"* C.G.JUNG, Das Waadlungssymbol in der Messe, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werte, Bd. 11, p. 286.
"" C.G.JUNG, Dat Wandlmgssymbol in der Messe, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 275.
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sehe leer van het 'ik' en het 'zelf' wil zeggen, vindt hij in deze symboliek verbeeld, en het lijkt alsof
zijn leer met deze vergelijking ook meer 'handen en voeten' heeft gekregen
Conclusies (a) In Das Wandlungssymbol in der Messe [1941] belicht С G JUNG op
nieuw het Christusgebeuren en dan vooral de incarnatie vanuit het psychische verande
ringsproces van het individu, in de vorm van de individuatie De misritus vormt daar vol
gens hem een symbolische verbindingsschakel tussen omdat dit proces zich reeds op
meer dan een plaatsvervangende wijze voltrekt (b) С G JUNG beschouwt deze ritus als
een voortzetting en rituele concretisering van de incarnatie in het Christusleven en an
derzijds als de prefiguratie van de wederkomst van Christus De archetypische vergelij
king met het alchemistische opus stelt hem in staat om er de psychologische betekenis
van te ontsluiten (c) De verhouding tussen de pnester en Christus kan hij maar begrij
pen en verklaren door naar de psychologische spanningsverhouding tussen het 'ik' en
het 'zelf' te verwijzen Verder komt hij zo tot een originele visie op de tweenaturenleer,
waarbij zijn eigen Christusbenadenng meer incarneert De menswording van het godde
lijke krijgt door de analogie met de individuatie van het 'zelf' in het 'ik' een veel groter
gewicht, (d) Komt in deze lezing tot uiting hoe de psychologische begrippen С G JUNGs
hulpmiddel zijn in de interpretatie van het christelijke dogma, dan is ook het omgekeerde
gebleken, namelijk dat zijn eigen begrippen in deze studie ook theologisch 'geladen' zijn
Naast zijn vroegere, strikt psychotherapeutische individuatieopvatting staat een nieuwe
opvatting, die door de incamatiegedachte is geïnspireerd

6.6.

Paracelsus als geistige Erscheinung [1941] — Der Geut Mercurius [1942]

Na zijn studie van de meer aanvaarde voorstellingen uit de chnstelijke traditie, het collectief bewustzijn van de westerse mens, keert С G JUNG terug naar haar heterodoxe schaduwzij
de, het verdrongen onbewuste van het christendom. Maar opnieuw zal het gesprek tussen beide
varianten gevoerd worden met de complexe psychologie als gespreksmoderator omdat hij gelooft
dat dit gesprek en de opheldering van dit verleden een bijdrage kunnen leveren aan het collectieve
individuatieproces van de westerse mens

6.6.1.

Paracelsus als geütige Erscheinung [1941]

Voor een eerste poging tot deze dialoog, wendt С G JUNG zich in de lezing Paracelsus
als geistige Erscheinung (1942), tot de arts-natuurfilosoof Τ В VON HOHENHEIM, de genaamde
PARACELSUS (1493-1541), naar aanleiding van de vierhonderdste verjaardag van diens ster
ven ""* Het interessante aan deze figuur is dat met hem de alchemie een meer spirituele weg in
slaat en van de bruut materiële symboliek afstapt. Tegenover deze evolutie staat С G JUNG zelf
met gemengde gevoelens omdat het psychologische karakter van de alchemie meer naar boven
komt, maar de vermenging met bewuste voorstellingen ook aanleiding geeft tot allerlei wilde spe
culaties
Als blijkt dat PARACELSUS het wekken van het licht in de gestalte van de filius philosophorum tot doel van zijn filosofische alchemie stelt en deze in één adem met Christus noemt —
"schon lange vor Paracelsus ist, wie schon erwähnt, dieser filius mit Christus in Parallele gesetzt
worden' — is dat voor С G.JUNG een nieuwe gelegenheid om op de complementaire relatie tussen
Christus en de alchemistische verlosser in te gaan "° HIJ haalt in dit verband een cruciale tekst
aan van diens leerling H.KHUNRATH (1560-1605), waarin hij zijn eigen opvatting over de verhou-

*" De identificatie met deze figuur is zo groot dat J TENZLER. Selbstfindung und Gotteserfahrung, ρ 145, С G JUNG, 'als
modemer Exponent des paracelsischen Typus* noemt, vanwege zijn vreemde vermenging tussen heidens en christelijk den
ken als een poging om de eenzijdigheden van de technisch wetenschappelijke tijd te compenseren Over de verhouding
tussen PARACELSUS en J BOEHME (1575-1624), een andere belangrijke invloedspool van С G JUNG, zie С GILLY,
Das Bekenntnis zur Gnosis von Paracelsus auf dte Schüler Jacob Böhmes, in G QulSPEL (red ), De Hermensche Gnosis
и de loop der eeuwen, ρ 401-442 Zie verder R J VAN HELSDINGEN, С G Jung, ρ 120-129 Jung en Paracelsus Voor
een inleiding op deze mysterieuze figuur, zie G WEHR, Paracelsus, ρ S 6 "Wir sind einfach fasziniert von einem Phänomen das zwischen den Zeiten des Mittelalters und der Moderne steht, zwischen den Fakultäten der allen Scholastik aber
auch zwischen den Weltanschauungskämpfen des Humanismus, von einem Phänomen, das uns zum Schlüssel werden könnte
für Vergangenheiten wie für Künftiges"
™ C O JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 143
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ding tussen Christus en het 'zelf' herkent. Zoals Christus de zoon is van de microcosmos. God en
mens is, ziet H.KHUNRATH in de filius philosophorum de zoon van de macrocosmos, God en tegelijk schepsel.771 C.G.JUNG, die in de alchemie de voorgeschiedenis van de complexe psychologie
ontdekt heeft, sluit zich bij deze visie graag aan en concludeert daaruit dat de mens in het alchemistische opus in de plaats van God komt. Maar hij behoudt tegenover de alchemistische exaltatie
enige reserve, want al gebeurt dat onder de vleugels van het christelijk bewustzijn, toch blijft dit
streven vaak aanmatigend en gevaarlijk. De alchemisten waren zich daar ook zelf soms bewust
van en verscholen zich daarom onder de vleugels van het christelijk bewustzijn. C.G.JUNG roept in
dit verband nogmaals de voorbeelden in herinnering van J.W.VON GOETHE (1749-1832) en
F.NIETZSCHE (1844-1900), die in het spoor van de alchemie de Übermensch hebben willen voortbrengen. Het verwondert hem dan ook niet dat PARACELSUS en zijn leerlingen vanuit kerkelijke
hoek zwaar zijn aangevallen, als zij er volgens een tegenstander vanuit zijn gegaan 'daß Christus
ein ganz gewöhnlicher Mensch fomnino nudum hominem fuisse) und in ihm kein anderer Geist als
in uns gewesen sei'.772
In PARACELSUS' hoofdwerk De vita longa (1562) merkt C.G.JUNG op dat de filius
philosophorum typische neologische en bijna onvertaalbare namen krijgt, zoals Adech of Archeus,
Idechtrum, lliaster of Protothoma, termen die alle min of meer duiden op de levensgeest die de
mens onsterfelijkheid kan verlenen.773 Andere namen zoals Enochdiani en Heliezati zouden verwijzen naar de figuren van Elia en Henoch, algemeen erkend als oudtestamentische voorlopers van
Christus. Al die begrippen zijn volgens C.G.JUNG onder de noemer van het individuatieprincipe
samen te brengen: "Es scheint daher eine Art von (allgemeinem) Gestaltungs- und Individuationsprinzip zu sein. '71* Daarin komen tal van tradities samen, die volgens hem alle teruggaan op de
voorchristelijke leer van de 'oermens' en waarin hij reeds meermaals de prefiguratie van Christus
heeft gezien. Bij de terminologie van de Aquaster, eerder toepasselijk voor de waterige, meer lichaamsgebonden psychische toestand van de lliaster, die zelf geestelijker en onzichtbaarder is,
denkt hij zelfs aan het Leib Christi et Mariae als symbolen van het 'zelf' in een meer onbewuste
dan wel bewuste toestand.776 Dat is volgens hem ook de psychologische betekenis van de filius
regius ( = koningszoon), die bij PARACELSUS' andere belangrijke leerling M.MAIER (1568-1622)
de eengeboren mens is die op de zeebodem gevangen ligt en wacht op een regeneratie. Deze personificatie van de veranderingssubstantie, die uit den hoge in de diepte is neergedaald om van
daaruit opnieuw verlost te worden, is uitgedrukt in beelden die C.G.JUNG op meerdere plaatsen terugvindt, onder andere bij de Naässenen in de beschrijvingen van HIPPOLYTUS' (ca. 170-235) Philosophumena, zodat de bijbelse en christelijke achtergrond in deze late alchemie onloochenbaar
zijn.776
In de beschrijving van de verschillende fasen van het veranderingsproces vindt
C.G.JUNG tevens belangrijke verwijzingen naar diverse christelijke rituele handelingen. Dat begint
met een destillatie ex medio centri ( = uitgaand van het midden) door middel van de extractie van
de meer geestelijke substantie uit de onreine lichamen, waardoor deze tevens verfijnd worden. Het
'hemelse' punt of het punctum solis ( = zonnepunt) is daarbij een bekend symbool voor het innerlijke geestelijke licht. Dit middelpunt, dat bewaard is gebleven bij de afdaling in de aardse natuur,
speelt kennelijk een grote rol en staat daarom symbool voor God. Deze spagyrica foetura (= spa-

Zie C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, io: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 143, in verwijzing
naar H.KHUNRATH, Amphitkeatrum sapientiae aetemae, p. 197: 'Christi crucifixi. Salvatori* totius generis humara, id est
Mundi minoris ... typus est, Lapis Philosophorum, Servaior Mundi rruûoris. Ex lapide, Christum, naiuraiiter cognoscito et
ex Christo, Lapidan. ' ( = De steen der wijzen, verlosser van de macrokosmos, is een beeld van de gekruisigde, de verlosser van de mensheid of de microkosmos. (...) Uit de steen zult gij natuurlijkerwijs Christus kennen en uit Christus de
steen).
C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 146, geciteerd uit
C.GESSNER, Epistotarum medicinalium Conradi Gesneri, Vol. I, fol. 2 fT.
Zie C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. ISO-161, geciteerd uit
PARACELSUS, De vita longa, in: K.SUDHOFF - W.MATTHIESEN (Hrsg.), Paracelsus· sämtliche Werke. Bd. III, p.
247-292.
C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 155.
Zie C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 158.
Zie C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 164-165, verwijzend
naar M.MAIER, Symbola aureae mensae duodecim nationum. De klaagzang van de koningszoon verwijst trouwens naar
bijbelse en voor het merendeel psalmteksten, achtereenvolgens Ps 130:1; Ps 29:10.3; Ps 22:22; Ps 35:17; Js 42:1-2; Ps
24:7-8.10.
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gyrische vrucht) ¡s, naar het aloude gnostische beginsel, 'der innere, ewige, in der Hülle des äußeren, sterblichen Menschen".7" Nadat hij deze symboliek in enkele alchemistische bronnen onderzocht heeft, besluit C.G.JUNG dat dit proces de opwekking betekent van het psychische centrum,
dat hij als het 'zelf' kent. Om de psychologische basis ervan te belichten, merkt hij op dat dit proces niet wordt geleid door lichamelijke krachten, maar door de Aniada, de eeuwigheidskrachten die
in het Lexicon alchemiae (1612) 'Früchte und Kräfte des Paradieses und des Himmels, und auch
die Sakramente des Christen' genoemd worden, of nog de 'Substanzen der heiligen Kommunion'.17* Daar heet die Aniadus trouwens homo spiritualis in nobis regeneratus: "der regenerierte
geistige Mensch in uns, der himmlische Körper, der in uns Christen vom heiligen Geist durch die
allerheiligsten Sakramente gepflanzt wird", wat volgens C.G.JUNG precies overeenkomt met de
paracelsische betekenis.77' Het zou echter niet gaan om een opwekking in de christelijke zin,
maar veeleer om een natuurwetenschappelijke vereniging van de natuurlijke en de geestelijke
mens. Toch moet C.G.JUNG erbij zeggen dat de alchemisten zich daar meestal niet bewust van
zijn geweest en gedacht hebben een God welgevallig — deo concedente — werk te verrichten.
Maar hij merkt tevens op dat "das natürliche Wandlungsmysterium" uitgaat van een ander licht
dan het grote licht van de geopenbaarde waarheid. Het lumen naturae (= natuurlijk licht) is als een
scintilla ( = zielenvonk) verborgen in de duisternis van de natuur, namelijk in de donkere natuur van
de mens.'80 Het is in de natuur dat de tegenstellingen verenigd worden die het 'licht van boven'
gescheiden heeft. Dit gaat volgens C.G.JUNG uit van een heidens natuurgevoel waar het christendom de mens van vervreemd heeft. 'Es ist dies kein Rückgriff auf die Antike, sondern ein Weiterbestehen jenes, dem zeitgenössischen Christentum so fremden religiösen Naturgefühls... "7β1 Dat
PARACELSUS niet beseft heeft dat zijn oplossing meer aansluit bij de natuur van het onbewuste
dan bij de christelijke, is volgens C.G.JUNG tevens de reden waarom hij zich niet van christelijke
beelden bediend heeft. 'Er war zwar ein gutwilliger, demütiger Christ. Seine ethische Form und
sein Glaubenbekenntnis waren christlich, aber seine geheimste und tiefste Leidenschaft, seine
schöpferische Sehnsucht gehörte dem lumen naturae, dem in der Finsternis begrabenen Gottesfunken, dessen Todesschlaf auch selbst die Offenbarung des Gottessohnes nicht zu überwinden vermochte. "7" Volgens hem is de alternatieve weg van PARACELSUS echter net zo verschillend
van de christelijke als de weg van de psychologie van het onbewuste het is. "Auch hat diese geheime Lehre vom Anthropos in gefährlicher Weise mit der Kirchenlehre nichts zu tun, insofern von
ersterem Standpunkt aus Christus ein Abbild — nur ein Abbild — des inneren Anthropos ist. '7'3
Conclusies: (a) Na Die Erlösungsvorstellungen in der Alchemie [1936] en Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos [1937] is de alchemistische verlossingssymboliek
in Paracelsus als geistige Erscheinung [1941] opnieuw, ditmaal in de beeldspraak van
PARACELSUS (1493-1541), een bron van meerdere Christusanalogieën. De verlossing
door Christus is voor het alchemistische werk het referentiepunt bij uitstek, (b) Maar
opnieuw benadrukt C.G.JUNG — in contrast met de vergelijking tussen de misritus en
het alchemistische opus — de complementaire verhouding tussen de christelijke en
alchemistische verlosser, en dat ondanks de overduidelijke bijbels-christelijke inspiratiebronnen. De vita longa (1562) zet C.G.JUNG er opnieuw toe aan het natuurlijke psy-
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C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 170. De alchemie wordt
de spagyrischc kunst genoemd, naar de etymologische betekenis van отатідеіг, een Griekse term bestaande uit de delen
ottaytiv ( » scheiden) en Apar ( » verbinden), dît volgens het Latijnse motto "Solve et coagula": scheid en verbind, de
twee belangrijkste scheikundige handelingen in de alchemistische praktijk. C.G.JUNG vindt deze activiteiten terug in de
twee belangrijke fasen van de psychologische individuatie. Vgl. de omschrijving bij W.L.WILMSHURST, Introduction to:
M.A.ATWOOD, Λ Suggestive Inquiry into Hermetic Mystery, p. 39: "The Art ivas called 'spagyric' (separative) because it
entailed separating the subtle from the gross nature; first of the mind from the sense-nature, and later of that principle 'nous ' or pure intellect - which is higher than mind,frommind itself. '

™ C.GJUNG. Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 174-175, geciteerd uit
M.RULANDUS, Lexicon alchemiae ave diclionarum alchemlsticum, p. 42. De etymologische betekenis van aniada is
mogelijk 'naar boven toe voleinden' naar het Gr. amar.
™ C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 176-177, geciteerd uit
M.RULANDUS, Lexicon alchemiae sive dictionarum alchemisticum, p. 41 ff.
"° C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 177.
™ C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.GJUNG, Gesammelle Werke, Bd. 13, p. 181.
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C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 180.

** C.G.JUNG, Paracelsus als geistige Erscheinung, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 192.
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chologische karakter van de alternatieve alchemistische verlosser tegenover de boven
natuurlijk christelijke te stellen, omdat de symboliek aantoont dat deze meer bij de psy
chologische interpretatie past, die in de alchemie met haar compenserende symboolvor
ming de voorloper herkent van meer bepaald de individuatie en het 'zelf' als het doel
van dit psychologische veranderingsproces.
6.6.2.

Der Geist Mereunus [1942]

Der Geist Mereunus [1942) zet op het praktijkveld van de symboolparallellen, de discus
sie over de complementariteit tussen christendom en alchemie verder Vertrekpunt vormt het beeld
van de boom uit W GRIMMs (1786-1859) sprookje van de geest in de fles Die zou duiden op het
individuatiepnncipe en de christelijke verlossing waarbij de aanvankelijk onschuldige menselijke na
tuur met de erfzonde beladen is en als een verbannen boze geest door het zelfoffer van Christus
verlost moet worden.™ С G JUNG denkt verder dat het christendom de heidense geest gediaboliseerd en naar de donkere onderwereld verdreven heeft, precies zoals het onbewuste in de aan
vang indifferent was en door bewustwording is verlaagd "Unser Märchen deutet damit den bösen
Geist als einen heidnischen Gott, welcher unter dem Einfluß des Christentums den Abstieg in die
dunkle Unterwelt unternehmen und damit zugleich die moralische Disqualifikation auf sich nehmen
7Ю
mußte "
De zeer paradoxe kenmerken van de Mercuriussymboliek en aanverwante beelden zijn
desondanks de directe aanleiding voor een vergelijking met Christus In de alchemie draagt Mer
eunus de stoffelijke betekenis van kwikzilver, dat is de mereunus crudus ( = de vulgaire mereunus)
en duidt anderzijds als mereunus philosophicus ( = de filosofische mereunus) op de arcaansubstantie of de geestelijke oermaterie van het alchemistische werk Dit onderscheid is volgens С G JUNG
op dezelfde manier te maken tussen het onbewuste en het 'zelf', die eveneens in dezelfde psyche
in een andere bewustzijnstoestand naast elkaar bestaan Het is dus fout om Christus en Mereunus
helemaal tegenover elkaar te stellen Hoewel meestal gezien als onderaardse levensgeest kent men
aan Mereunus net zoals aan de H Geest metafysische eigenschappen toe, onder andere zijn onverderfelijkheid Verbonden met het hemelse licht wordt Mereunus gelijkgesteld met God Deze dub
belnatuur waarvan С G JUNG nog meer voorbeelden geeft — 'Als 'vulgaris' ist er ein toter mannli
cher Körper, als 'unser' Mereunus dagegen weiblich, geistig, lebendig und lebenspendend" — heeft
Mereunus volgens hem gemeen met de Adam Kadmon, de hermafrodiete Anthropos, de Atman en
Purusha. figuren die hij reeds langer kent en sinds het begin van deze periode heeft samengebracht
rond zijn concept van het 'zelf' In dit gezelschap ontbreekt misschien niet toevallig de Christusfiguur 7 "
De tnnitaire kwaliteiten die men aan Mereunus toeschrijft, geven volgens С G JUNG
heel goed de verschillende fasen weer van het veranderingsproces begintoestand, proces en doel
van de mystieke verandering, die volgens hem een projectie is van het individuatieproces Omdat
Mereunus zowel het einde vormt als het hele proces, is hij niet alleen met Christus te vergelijken
maar ook en vooral met de H Geest 'Aus dieser Erfahrung stammt die Identifikation des Mereunus
mit der Sapientia und dem Heiligen Geiste. *7*7 Bijgevolg wordt Mereunus tevens de mediator
(= middelaar), servator ( = dienaar) en de hermeneut genoemd, naar de mysteriegod Hermes Hier
kan С G JUNG niet meer om de vele verwijzingen naar Christus heen, wat hem tenslotte tot een
psychologische vergelijking aanzet Mereunus wordt immers net als Christus gezien als wereldgeworden Logos en dikwijls als filius aangeduid Maar deze Mereunus vertoont dan ook meer over
eenkomsten met het basilidiaanse derde zoonschap, waarop С G JUNG in Aion (1951) uitgebreid
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In 1948 is in de herwerkte versie ш С G JUNG, Symbolik des Gaues, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ
216, η 10, geciteerd uit Aurelia occulta philosophorum, in Theatrum Chemeum, Vol IV, ρ 568, een citaat toegevoegd,
waann die boom als symbool van de zelfwording niets anders is dan de paradijsboom en Chnstus bovendien zelf die boom
u 'Chnstus qta est arbor vitae et spinsualis ac corporali*' ( = Christus is de spirituele en lichamelijke levensboom) De
tekst van de lezing blijft ovengens bijna ongewijzigd, reden waarom wij deze aanvulling reeds hier en niet in een aparte
paragraaf vermelden
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terugkomt.788 De verhouding tussen beide specifieert hij verder op dezelfde manier als reeds eerder met de lapis is gebeurd. 'Er verhält sich daher zu Christus wie ein Bruder und zweiter Gottessohn, der'aber der Zeit nach als der Ältere gelten muß und daher der Erstgeborene wäre ", een idee
die overeenkomt met de voorstelling van de Eucheten, maar die tot de Ebionieten zou kunnen
teruggaan.789 Gezien als het chtonische tegendeel van de triniteit en van Christus, wordt Mercurius een soort dubbelwezen, ergens tussen de duivel en Christus in. Zijn ontwikkelingsgang verloopt tegengesteld aan die van Christus zoals ook in de Tabula Smaragdina is voorgehouden. "Er
macht also die umgekehrte Bewegung und offenbart damit seine Gegennatur zu Christus und den
gnostischen Erlösern.'7'" Er zijn echter ook beschrijvingen, zoals die van B.G.PENOTUS (1520 à
1530-1620), waarin de bijbelse beelden van de verhoging en opstanding van Christus zondermeer
op Mercurius zijn toegepast.7*1 Heel wat uitdrukkingen komen trouwens dicht in de buurt van de
aanspreektitels van Christus: salvator omnium imperfectorum corporum ( = heiland van alle onvolmaakte lichamen), tot zelfs typus ... Incamationis Christi {= beeld van Christus' incarnatie).782
Volgens C.G.JUNG komt het erop neer dat hij in de macrocosmos van de natuur, met andere
woorden in het onbewuste, alles is wat Christus vertegenwoordigt in de mundus rationa/is van de
goddelijke openbaring, met andere woorden het bewustzijn. Voor hem zijn er dus voldoende aanwijzingen om te concluderen dat de symboliek van Mercurius psychologisch direct naar het 'zelf'
wijst, terwijl dat met Christus eerder onrechtstreeks het geval is.'"
Conclusies: (a) Zoals in de vorige artikelen rond de alchemie zijn in Der Geist Mercurius
[1942] de natuurlijke symbolen van de alchemie, zoals dat van Mercurius, opnieuw in
een complementariteitsverhouding samengebracht met de christelijke verlossingssymboliek, met in het centrum de Christus-Verlosser, (b) Deze belicht C.G.JUNG zo dat hij
dichter dan voorheen de volledigheid van het 'zelf' benadert, terwijl de expliciete Christusvoorstelling alleen in het bewustzijn werkzaam is, of misschien kan zijn. De alchemistische verlosser heeft immers zijn paradoxe eigenschappen voor op de christelijke, waarbij deze bijna volledig zijn uitgebannen, (c) Anderzijds is de bemiddelaarsrol van Mercurius volledig gemodelleerd naar de christelijke voorstellingen van Christus en de
H.Geest, en de specifieke aanduidingen die C.G.JUNG daarvan aantreft, bevestigen dit.
Wij moeten er in de herwerkte tekst van 1948 op letten wat met betrekking tot die
overeenkomst en de verhouding tussen de Christus- en Mercuriussymboliek verandert.

6.7.

Psychologie und Alchemie (1944)

Bij de lezing van het boek Psychologie und Alchemie (1944) gaat het ons vanzelfsprekend niet om de herhaling van de inhoud van de artikelen die aan de basis van dit werk liggen. De
serieuze uitbreiding van de tekst is reeds een belangrijke indicatie dat C.G.JUNG ondertussen een
inhoudelijke evolutie heeft doorgemaakt. Een nauwgezette vergelijking geeft daarvan de bevestiging en reeds de inleiding zet daarvoor de toon. De enigszins afstandelijke studie van de alchemistische symboliek leidt hij hier in door een kritische benadering van de conventionele christelijke
waarden, waarvoor de alchemie volgens hem in het verleden een tegenwicht heeft gevormd.
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Zie C.GJUNG, Aion, io: C.GJUNG. Gesammelte Werkt, Bd. 9/П, p. 73-76. Zie ook onder, П.7.3.1, p. 182.
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C.GJUNG, Der Orisi Mercurius. in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 13, p. 242. Zie M.PSELLUS, De daemonibus,
fol. N V- (verluid door M.FICINUS). De opvatting van de Ebionieten komt overeen met wat gezegd wordt in EPIPHAN1US, Panarium, XXX 16, 2: 'Volgens hen rijn er twee door God aangesteld, de ene is Christus, de andere de duivel. "
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C.G.JUNG, Der Geist Mercurius, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 251-252. Zie boven, II.6.1.3, p. 130.

™ Zie C.G.JUNG, Der Geist Mercurius, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 251, geciteerd uit B.G.PENOTUS,
De medicamenäs chemicis, in: Theotrum Chendcum, Vol. I, p. 681.
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C.G.JUNG, Der Geist Mercurius, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 13. p. 253.

™ Inde herwerkte versie van 1953, in C.G.JUNG, Symbolik des Geistes, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 259,
gaat de tekst verder en wordt de vergelijking nog versterkt: 'Der Lapis ist bestenfalls eine correspondentia oder analogia
Christi in der physischen Natur. Sein Symbolismus und damit derjenige des Mercurius, welcher die Substanz des Lapis
ausmacht, weist, wenn psychologisch betrachtet, auf das Selbst, wie dies auch die symbolische Gestalt des Christus tut".
Deze expliciete betrekking tussen de Christussymbolick en het 'zelf is er nog niet in Éranos-Jahrbücher, Bd. IX/1942,
omdat de tegenstelling tussen Mercurius en Christus daar nog groter is dan in de later herwerkte tekst.
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6.7.1-

Einleitung in die religionspsyökologische Problematik

In deze inleiding diept C.G.JUNG de verhouding tussen de alchemie, het christendom en
de complexe psychologie sterk uit. Onmiddellijk vertrekt hij daarbij van de gemeenschappelijke
doelstelling van de alchemie en de psychologie, namelijk de homo totus 1= totale mens). De bekommernis om de verwerkelijking van deze nieuwe mens leeft volgens hem te weinig in het conventionele christendom, dat over alle belangrijke symbolen beschikt, maar er te weinig gebruik van
maakt omdat het ze niet tot de volledige mens kan laten doordringen. Dit belet niet dat hij ondertussen over 'der Oberflächlichkeit und dem fatalen Mißverstehen' van een bepaalde veruiterlijking
heen wil kijken en op zoek gaat naar een juist begrip "vom innersten und besten Verstande des
Christentums'.1** Dit onderscheid tussen een uiterlijk en een innerlijk begrip maakt C.G.JUNG
ook voor de werking van het Christussymbool. Hij legt namelijk uit dat een verkeerd, formalistisch
begrip van de imitatio Christi Christus tot een 'außenstehenden Kultob/ekt' heeft gedegradeerd
waardoor hij als voorbeeld van de heelheid der ziel vergeten is.796 Het psychologische gevolg
daarvan is voor hem duidelijk: 'Damit steht der göttliche Mittler als ein Bild draußen, der Mensch
aber bleibt Fragment und in seiner tiefsten Natur unberührt. Ja, Christus kann bis zur
Stigmatisation nachgeahmt werden, ohne daß der Nachahmende auch nur annährend dem Vorbild
und dessen Sinn nachgefolgt wäre. " 7 И Zelf denkt C.G.JUNG dat de navolging van Christus in de
psychologische praktijk zo te verstaan is dat het voorbeeld ook verwerkelijkt wordt "mit dem
eigenen Mitteln — Deo concedente — in der Sphäre des individuellen Lebens'.1" Om de
tegenstelling tussen de uiterlijke navolging en de innerlijke verwerkelijking verder te verduidelijken
grijpt hij opnieuw naar het onderscheid tussen de westerse, objectgerichte en de oosterse,
subjectgerichte levenshouding. Door de voorstelling dat Christus onze zonden op zich heeft
genomen, wordt ons 'zelf' ontledigd en blijft het onbewust, in tegenstelling tot de Atmanvoorstelling, die het 'zelf' met transcendentale waarde bekleedt. Wie echter de ziel alle waarde
ontneemt, vervalt religieus gezien in uiterlijkheden en formaliteiten. 'Es kann daher der Fall eintreten, daß ein Christ, der zwar an alle heiligen Figuren glaubt, doch im Innersten der Seele unentwickelt und unverändert bleibt, weil er den ganzen Gott 'draußen' hat und nicht in der Seele erfährt. "79S Daaruit mag men volgens C.G.JUNG de conclusie trekken dat de ziel in het christelijke
westen onvoldoende gechristianiseerd is en in het onbewuste een archaïsche zielenrest achterblijft
die door het christendom onaangeroerd is. 'Zu wenige haben es erfahren, daß die göttliche Gestalt
innerstes Eigentum der eigenen Seele ist. Ein Christus ist ihnen nur außen begegnet, aber nie aus
der eigenen Seele entgegengetreten", zodat het heidendom de christen bijgevolg innerlijk nog
steeds in de greep heeft.7**
In die zin meent hij dat in de complexe psychologie, door God te beschouwen als een
archetype van het onbewuste, een grote stap voorwaarts is gezet. Dit betekent echter nog niet de
relativering van het godsbeeld zoals nog ten tijde van Psychologische Typen (1921), omdat de
definitie van het archetype geen enkele reductionistische bijklank meer heeft. C.G.JUNG levert
daar in deze inleiding op Psychologie und Alchemie (1944) het bewijs van. In het archetype wijst
de τύπος ( = indruk) immers op een inslag, wat de hypothetische ruimte openlaat voor een inslaan
de oorzaak. 'Schon das Wort Archetypus setzt ein Prägendes voraus. *°° Behoort de benoeming
van die onbekende oorzaak tot de prerogatieven van het geloof, dan kan de psychologie daarvan
toch, zij het 'alleen maar', de ervaringscomponent aanwijzen. In het geval van de Christusallegorieën moet zij zich daarom concentreren op het psychische archetype dat naargelang de verschillen
in plaats en tijd onveranderlijk blijft. 'Wenn es hier erstaunliche 'allegoriae' Christi gibt, so finden
wir Ähnliches auch in der Psychologie des Unbewußten. Der Unterschied ist aber der, daß die
patristische Allegorie 'ad Christum spectat' (sich auf Christus bezieht!, während der psychische

m C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke,Bd. 12, p. 21.
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7Я

C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie,in: C.G.JUNG, GesammeUt Werke,Bd. 12. p. 25.

m

C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke,Bd. 12, p. 26.

ш

C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke,Bd. 12, p. 28.

156

Archetypus er selber ¡st und daher je nach Zeit, Ort und Milieu gedeutet werden kann. Im Westen
wird er durch das dogmatische Christusbild, im Osten durch Purusha, Atman, Hiranyagarbha, Buddha usw. ausgefüllt. "e01 Stelt men zich op het godsdienstige standpunt, dan komt de typos overeen met de dogmatische of historische Christusfiguur, maar empirisch is het niet mogelijk zoiets te
besluiten. De typos is immers geen getrouwe afbeelding van Christus, aangezien het onbewuste
ook alternatieve uitdrukkingen kan amplificeren. C.G.JUNG is als psycholoog van mening dat de
onbepaaldheid van het onbewuste niet uit te drukken is in een bepaalde figuur en daaruit blijkt dat
hij in zijn psychologische uitgangspunt de afdruk in feite als de eigenlijke oorzaak aan de stempel
laat voorafgaan, zoals het onbewuste ook aan de basis van het bewustzijn ligt. Door zijn onbepaaldheid vindt hij de typos trouwens veelzijdiger dan de religieuze expressie ervan. De inperking
tot de empirische onderbouw getuigt althans voorlopig nog van een valse bescheidenheid, waar hij
in werkelijkheid een standpunt nastreeft waarmee hij boven de godsdienstige verschillen wil uitgaan. 'Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch weist das 'Selbst' daher weder auf Christus noch
auf Buddha hin, sondern auf die Gesamtheit entsprechender Gestalten, und jede dieser Gestalten
ist ein Symbol des Selbst. **02 Wel heeft hij niet de bedoeling daar een transcendentaal oordeel
over te vellen, want hij is van mening dat zijn objectief standpunt iedere traditie nog toelaat dit
'zelf' inhoudelijk in te vullen. Het enige verschil is dat de psychologie voorrang geeft aan het 'zelf'
als de verwijzingspool van de religieuze voorstellingen, terwijl voor de theologie het 'zelf' op haar
centrale voorstelling duidt, 'das heißt das psychologische Selbst könnte von der Theologie allenfalls als eine 'allegoria' Christi verstanden werden'.903
Getuigen dergelijke passages opnieuw van de tactische voorzichtigheid van de empiricus, dan bereikt de benadering van het Christusgebeuren hoe dan ook een belangrijke mijlpaal.
C.G.JUNG bekent bijvoorbeeld zonder enige terughoudendheid: "Das 'Christussymbol' ist der Psychologie von größter Wichtigkeit, insofern es, neben der Gestalt des Buddha, vielleicht das am
höchsten entwickelte und differenzierte Symbol des Selbst ist."** Onmiddellijk na deze uitspraak maakt hij bovendien een gedachtesprong met een bedenking waarvan niet enkel de symboliek het voorwerp is: dat het 'zelf' in de godsdiensten concreet verbonden is met een historische
persoonlijkheid, beschouwt hij niet meer als overbodig, maar wijt hij juist aan de paradoxe eigenschappen van het 'zelf', waarin onbepaaldheid en bepaaldheid, eeuwigheid en eenmaligheid samengaan. 'Die Einbeziehung der einmaligen menschlichen Persönlichkeit (und dies besonders in
Vereinigung mit der nicht bestimmbaren göttlichen Natur) entspricht eben dem absolut Individuellen des Selbst, welches Einmaliges mit Ewigem und das Einzelne mit dem Allgemeinsten verbindet. "В0Б Zonder die verbinding zou het 'zelf' alleen maar een abstract en algemeen begrip zijn,
dat door een concreet individu niet te verwerkelijken is. C.G.JUNG weigert wel de incarnatie van
het goddelijke in de menselijke persoonlijkheid van Jezus op één lijn te plaatsen met de individuatie, omdat hij de Christusfiguur kennelijk nog altijd niet als een geval van concreet mens-zijn en
menswording beschouwt. Om die reden voegt hij daaraan over de natuur van het 'zelf' onmiddellijk
het volgende toe: 'Damit unterscheidet sich dieses Symbol ganz wesentlich vom christlichen. "°β Want nu Christus zo duidelijk gerelateerd wordt aan het archetype van het 'zelf', rijst
opnieuw de vraag die reeds in Zur Psychologie der Trinitatsidee [1941] gesteld is, namelijk hoe de
goedheid van Christus te rijmen valt met de paradoxie en heelheid van een 'zelf', dat uit goed en
kwaad bestaat. Psychologisch staat Christus immers voor het verscheuren van de tegenstellingen,
terwijl het 'zelf' juist hun vereniging verbeeldt. Dat is nu volgens C.G.JUNG het morele probleem
van het christendom, waardoor het conflict openblijft en de navolging van Christus een ondraaglijk
lijden in de menselijke psyche teweegbrengt.807 'Wir allen sollten 'mit Christo gekreuzigt' wer-

m

C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 31-32.

—

C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12. p. 32-33.

™ C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 33.
™ C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelse Werke, Bd. 12, p. 33.
ю

C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 34.

"* C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 34.
•" in C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 12, p. 3S-36, n. 8, licht hij toe hoc de
biechtpraktijk de ervaring van een slecht geweten ontlast. Daarachter schuilt volgens C.G.JUNG een moralischer РгоЬаЫlismus, dat volgens ESCOBAR (+1669) in twijfelgevallen de biechtvader de plicht oplegt hoe dan ook de absolutie uit te
spreken. Om het ondragelijke lijden enigszins te verlichten, is het Christi Joch, met zijn pastorale zorg voor de zwakken zo
licht om dragen (Mt 11:30).
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den, das heißt in einem moralischen Leiden, das der wahrhaftigen
diert sein. •

βοβ

Kreuzigung entspricht,

suspen-

De androgynie van Christus, volgens С G JUNG een compensane voor de manne

lijke tnniteit, is hoogstens een halfslachtige kerkelijke tegemoetkoming aan de vereniging van de
tegenstellingen
Het is vooral de alchemie die, met de vorming van een nieuwe heilandfiguur, de eenzij
digheid van de christelijke verlossingssymbohek psychologisch zou corrigeren ZIJ vormt een brug
naar de chtomsche materiële natuur, die door het morele en spirituele verlossingswerk binnen het
christendom is verworpen

In de miskenning van deze onderstroom heeft het christendom zijn

eigen onbewuste verdrongen en daarom wil С G JUNG het opnieuw met zijn schaduwzijde con
fronteren

Maar nadat hij zulks lange tijd over het hoofd heeft gezien, geeft hij toe dat deze toe

wending tot de natuur in feite reeds in de chnstelijke mythe van de incarnatie is voorafgebeeld
'Diese bemerkenswerte Tatsache hängt allem Anschein nach mit der Inkarnation
Gottes m der irdischen Menschennatur
тЖ

Geistes im Uterus der Beata Virgo. "

zusammen,

ermöglicht

des rem geistigen

durch die Zeugung

des

Heiligen

Hij blijft er natuurlijk bij dat deze incarnatie in de alchemie

is doorgetrokken Dat die alchemistische verlosser wel alle kenmerken van het 'zelf' bezit, illus
treert de quaternitert van Mercunus, een helend symbool dat het onbewuste zelf heeft aangereikt
Daarin komt ook de donkere helft aan bod die in het Chnstussymbool nog ontbreekt

Dat aspect

van de natuur wordt in het chnstelijke erfgoed wel erkend in de erfzondeleer, in de verklaring dat
zonder de peccatum originale ( = erfzonde) geen wereldverlossing mogelijk is, zodat men met recht
van een f eli ж culpa ( = gelukkige schuld) kan spreken С G JUNG vraagt zich af of deze eenzijdige
afwijzing van het onbewuste wel in de geest van Jezus is Die inspireert hem in zijn houding tegen
over de zondaar tot de ontmoeting met en de acceptatie van de schaduw
Sünders angenommen

und ihn nicht verdammt.

Die wahre Nachfolge

'Chnstus hat sich des

Christi wird dasselbe

tun,

und da man den andern nichts tun sollte, was man sich nicht selber täte, so wird man sich auch
des Sünders annehmen,

welcher man selber ist "* 10 Het voornaamste verschil tussen deze ware

Christusnavolging en de volgzaamheid die het kerkelijke christendom oplegt, is dat het bewustzijn
hierin met meer geconfronteerd wordt met de archetypische machten, maar er juist van is afgeschermd

'Damit

ergreifen drohten
geschehen,

wurde Jesus zum Schutzbild gegen /ene archetypische
Die frohe Botschaft

verkündigte

Es ist geschehen,

Mächte,

die jeden

es wird euch nicht

zu

mehr

sofern ihr an Jesus, den Sohn Gottes, glaubt. "*11 Die rechtstreekse ervaring wil het

conventionele christendom de mens onthouden en in tegenstelling tot de alchemie, door het aanreiken van vervangende, dogmatische voorstellingen, al dan niet in verbinding met een historische
verlosser, de mens scheiden van zijn verbondenheid met de natuur

C G JUNG blijft natuurlijk aan

de andere kant ook beseffen dat aan de alternatieve w e g , zoals die bijvoorbeeld in de alchemie
gevolgd is, bepaalde gevaren verbonden zijn, 'da er sich /a nirgends an deutliche
ständliche Vorbilder, wie der Christ, anlehnen

6.7.2.

und

unmißver-

kann'.™2

Traumsymbole des Iiuäviduatwnsprozesses
De lezing over de Traumsymbole des Individuationsprozesses

[1935] is in Psychologie

und Alchemie (1944) nauwelijks gewijzigd en enkel rijker gestoffeerd met verwijzingen naar het alchemistische bronnenmateriaal

Daarnaast zijn er meer verbindingslijnen tussen het bijbels-chnste-

lijke en het gnostisch-henmetische gedachtegoed. Meestal gebeurt dat rond de symboliek van de
androgyne oermens of Anthropos
auch der Pantokrator

Chnstus

volledigheid van het 'zelf',
dessen Ziel darstellt'."*

— "daher ist sowohl

eine 'imago lapidis".'ì3

der vierteilige gnostische

'des einen nämlich der schon vor dem Menschen

η«

С G JUNG, Psychotope und Alchemie, in С GJUNG, Gesammelte Werke,Bd 12, Ρ 47
πι С G JUNG, Psychologie und Alchemic,in С GJUNG, Gesammelte Werke,Bd 12, Ρ 52
ηϊ
С G JUNG, Psychologie und Alchemie,m С G JUNG, Gesammelte Werke,Bd 12, Ρ 51
ПЭ

als

war und zugleich

Dat men Christus vaak op één lijn hiermee stelt, blijkt voor С G JUNG

a» С G JUNG, Psychologie und Alchemie,in С GJUNG, Gesammeüe Werke,Bd 12, Ρ 36
•09
С G JUNG. Psychologie und Alchemie, ш С G JUNG. Gesammelte Werke,Bd 12, Ρ 39

«4

Urmensch

Nog altijd duidt deze symboliek op de

С G JUNG, Psychologie und Alchemic, in С GJUNG, Gesammelte Werke,Bd 12, Ρ 160
С G JUNG, Psychologie und Alchemie, in С GJUNG, Gesammelte Werke,Bd 12, Ρ 192
158

bijvoorbeeld uit een duister gnostisch visioen over een androgyne Christus op de berg, die de
vrouw urt zijn zijde laat voortkomen om zich daarna met haar te verenigen 81S
Brengt rwj de symboliek van de vernieuwingsnten in de eerste versie nog vooral in verband met een vernieuwing uit de instinctieve moederbodem van het onbewuste, dan is het inmiddels niet meer zo evident dat het gaat om lagen die onder het bewustzijn liggen en durft hij aannemen 'daß es ebensogut Stockwerke geben könnte, die sozusagen oberhalb des Bewußtseins liegen'."' De tegenstelling tussen beide, het onder- en bovenbewuste, is voor hem eveneens herkenbaar in het tekstmateriaal dat hij aanhaalt van J BOEHME (1575-1624) — hij ziet in hem deze
keer niet de belichaming van het verval van de alchemie — die het geestesleven, dat in zichzelf gekeerd is, onderscheidt van het natuurleven dat van binnen naar buiten gericht staat Door het omdraaien van het rad verwekt men het gulden kind, de films philosophorum 81?
Het Jezuswoord over 'een korunknik, met van deze wereld' (Joh 18 36), waarmee de
tekst in de eerste versie eindigt, is in de herwerking de aanleiding om een 'onwereldse' Christusbenadenng duidelijk te onderscheiden van de 'wereldse', die zoals de ritschliaanse gebonden is aan
de morele herinnering van de historische Christusfiguur In deze kritiek komt hij terug op de kerngedachte uit de Zofingia-Vortrag [18991 over het christendom, met dit verschil dat deze nu gebaseerd is op de symbolische natuur, die Christus verbindt met de archetypische fundamenten van
de individuatie "Die Erwähnung Christi hat leicht noch tiefere Bedeutung als die bloß moralische
Erinnerung, es handelt sich hier ja um die Individuation, welche jener Prozeß ist, der dem abendländischen Menschen in der dogmatischen und kultischen Ausprägung des Chnstuslebens immer
wieder vor die Augen gestellt worden ist ""* Voor de incarnatie betekent dit dat de psychologische werkzaamheid van het dogma van de menswording van God niet steunt op de eenmaligheid
van de historische realiteit, maar op zijn symbolische natuur en dus op een algemeen psychische
predispositie Daarvoor gebruikt fuj een term die bij hem nergens anders vermeld is "Es gibt daher
einen 'vorchristlichen' sowohl wie einen 'unchnstlichen' Christus, insofern dieser eine an sich
bestehende seelische Tatsache ist. — "

6.73.

Eriösungsvorstellungen in der Alchemie

De verschillen met de eerste uitgave zijn in deze lezing het meest opvallend vanwege de
grote temporal lag In het herwerkte Die Erlösungsvorstellungen in der Alchemie [1936] is de materiële verlossingssymboliek van de alchemie niet meer de projectie van bewustzijnsinhouden, maar
heeft betrekking op "ein mystisches Wesen, das gelegentlich als 'Deus terrestns' (irdischer Gott),
'salvator' oder als 'filius macrocosmi' (Sohn der Kosmos) bezeichnet wird' en is vergelijkbaar met
de gnostische Anthropos en goddelijke oermens a2° Wordt het mythologeem van de in de materie verborgen geestvonk in de eerste versie van 1936 nog vooral geïnterpreteerd als de onbewuste
toestand van een geprojecteerde psychische inhoud en duiden de hellevaart van de filius regius
( = koningszoon) en de coniunctio van nous en physis ( = vereniging van geest en natuur) nog op
een vermindering van bewustzijn, dan wijkt een eng psychologische lezing nu meer en meer voor
een grotere openheid voor de transcendentale achtergrond van deze beeldspraak Van de prima
materia (= beginstof) vallen nu meer de eigenschappen van ongeschapenheid, eeuwigheid en
alomtegenwoordigheid op, als evenbeeld van de godheid en in duidelijke verwijzing naar bi|belse
bronnen zoals Mi 5 2 en Joh 8 58, waar Jezus zegt reeds vóór Abraham te bestaan Het is
С G.JUNG verder ook met meer ontgaan dat de alchemisten met hun Chnstus-top/sparallel de na
volging van Christus verder doortrekken tot de volledige gelijkstelling van hun doel met de Verlos
ser Volgens hem moet die vereenzelviging van het doel der alchemie met Christus onbewust ge
beurd zijn, want anders had de alchemist toch wel ingezien dat hij zich — tenminste met zijn 'zelf'

Zie С С JUNG, Psychologie und Alchemie, in С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 12, ρ 190, verwijzend naar Interroganones Magnat, in EPIPHANIUS, Pananum, XXVI 8
С G JUNG, Psychologie und Alenarne, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 12, ρ 165
Zie С G JUNG, Psychologie und Alchemie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 195-196, met verwijzing naar
J BOEHME, Vom irdischen und himmlischen Mysterium, cp V, 1 ff , J BOEHME, De Signatura Rerum, cp IV, 25
С G JUNG, Psychologie und Alchemie, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 12. ρ 217 218
С G JUNG, Psychologie und Alenarne, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 218
С G ШЬЮ, Psychologie und Alchemie, m С G JUNG. Gesammelte Werke. Bd 12, ρ 271
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— in de plaats van Christus stelde. En de conclusie die zich daaruit onvermijdelijk had opgedrongen, was de erkenning van Christus als symbool van het 'zelf'. 'Er hätte nicht nur sieh als Entsprechung Christi, sondern auch Christus als Symbol des Selbst erkennen müssen. ""21 Daar was
hij volgens C.G.JUNG nog niet aan toe. Dat geheime inzicht is bewaard gebleven tot bij de doorbraak in de moderne complexe psychologie waar hij zelf de auteur van is. De bronstudie over de
Christus-/ap«parallellen met een uitgebreide weergave van aan ZOSIMOS (4de eeuw) toegeschreven teksten, grijpt C.G.JUNG in het begin aan om de lezer wegwijs te maken in de hermetischgnostische verlossingsmythe achter het alchemistische opus. Dit bouwt hij opnieuw rond de centrale 'archetypische' gedachtegang van de oorspronkelijke geestmens die uit de lichamelijke gestalte verlost moet worden, en rond de voorstelling van de gnostische Christus, die meer gepreformeerd zou zijn door de Anthropos-Monogenes ( = Oermens-Eengeborene) dan door de evangelische Jezus.822 De psychologische uitleg is dat deze voorstelling verankerd ligt in een archetype
dat de cultuurgrenzen overstijgt. 'Mit dieser Feststellung soll nur angedeutet sein, daß die Christus-lapis-Analogie der Lateiner ihr heidnisch-gnostisches Vorspiel hat und keineswegs erst im Mittelalter erspekuliert worden ist. "*" Het is met deze thematiek van de Anthropos dat in de latere
alchemie de orthodoxe Christusvoorstellingen verbonden zijn, voorstellingen waar C.G.JUNG nog
altijd moeite mee heeft omdat zij dezelfde mankementen vertonen die hij bij het conventionele
christendom aantreft.
Aan het hoofdstuk over de Christus-Zap/sparallellen uit Die Erlösungsvorstellungen in der
Alchemie [1936] is in Psychologie und Alchemie (1944) de bespreking toegevoegd van enkele
'epigonen' uit de 17de eeuw, een periode waarin de alchemie zogezegd afgegleden is in mystische
speculaties, met een te doorzichtige verwijzing naar Christus.824 Om te beginnen is er bijvoorbeeld een gelijkenis uit een traktaat van een anonieme auteur, waarin deze proclameert dat Jezus
Christus de gouden etherhemel heeft opengesteld tot bevrijding van de zielen.826 Wat C.G.JUNG
daar vooral bij opvalt is dat precies de lichamelijke natuur van Christus met de werking van de
steen wordt vergeleken. De steen is immers ook onverderfelijk, volgens de auteur omdat hij het
bloed van de Verlosser bevat. In een andere tekst. Allegoria S.S. Trinitatis et Lapidis, Philosophic!,
toegeschreven aan B.VALENTINUS (begin 16de eeuw), bewerkt het volmaakte goud bij het tincteren van de onvolmaakte metalen een gelijkaardig verlossingswerk als de Godmens Jezus Christus.' 26 De Wasserstein der Weysen (1619) ziet de aardse en lichamelijke filosofische steen als
een voorbeeld voor de geestelijke en hemelse steen Jezus Christus, de lapis angularis ( = hoeksteen).827 J.BOEHME (1575-1624), in wiens werk deze parallel een nog belangrijkere plaats inneemt, sluit weliswaar de rij, maar is verder niet bestudeerd.828 Maar niettegenstaande Christus
na J.BOEHME en PARACELSUS nog vaak met de lapis is gelijkgesteld, valt volgens C.G.JUNG van
dan af de alchemistische synthese uiteen in enerzijds de natuurwetenschap en anderzijds de protestantse mystiek, en is de symboolkracht volledig verdwenen. Hij heeft deze excursus vermoedelijk aan de oorspronkelijke tekst toegevoegd om te laten zien hoe de symboolkracht van onbewuste

*" C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, In: CG JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 12, p. 407.
tn

C.G.JUNG neemt hier een standpunt in dat in de huidige stand van zaken algemeen aanvaard is, maar in zijn tijd inging tegen de heersende opvatting dat de gnostische stromingen als ketterij binnen het christendom ontstaan waren. Dal is ook de
conclusie van R.GIESEN. Anthroposophie und Gnostizismus, p. 63: "Die bis heme vertretene These, daß die gnostische Soterioiogie letzdich christlichen Ursprungs sei, kann inzwischen mit guten Gründen als unzutreffend bezeichnet werden. "
G.QUISPEL, Gnosis als Weltreligion, p. 28, die zijn boek overigens aan C.G.JUNG opdraagt, door wie hij enig zicht heeft
gekregen op het complexe gegeven van de gnosis, is het daarover met hem eens en spreekt daarom van een Wettreligion,
met talloze vertakkingen, want 'Gnostizismus minus Christentum ist Gnosis'. Bij K.RUDOLPH, Die Gnosis, p. 130-184:
Erlósungs- und Erlöserslehre, wordt van de voorchristelijke verlosservoorstellingen een uitstekend overzicht gegeven.

m

C.G.JUNG. Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 425.

*" Zie C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 481-495.
™ Zie C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 484-485. De tekst komt uit De
arte chenùca, in: Arús Auriferae, Vol. I, 375 ff. Over bet auteurschap bestaat nogal wat betwisting. Mogelijke auteur is
MARCILIUS FICINUS (1433-1499), maar C.G.JUNG betwijfelt dit en dateert de tekst ten vroegste tegen het einde van de
16de eeuw omdat hij illustratief is voorde spiritualiteit van de latere alchemie.
°* Zie C.G.JUNG. Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 486, met verwijzing naar
B.VALENTINUS, Chymische Schriften, p. 364. Zie over deze mysterieuze figuur en zijn werk J.VAN LENNEP, Alchemie, p. 195-203.
ш

Zie C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, ш: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 487, met verwijzing naar Was
serstein der Weysen, p. 67.

°* Zie C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 487, met verwijzing naar
J.BOEHME, De ngnatura rerum, ср. IO, 76 ГГ. en ср. 12,10.
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projecties in de bewuste speculaties verloren is gegaan. Het expliciet spirituele, volgens C.G.JUNG
puur formalistische karakter van deze teksten leent zich ook niet meer als symboliek voor de begrippen van de complexe psychologie.

6.7.4.

DU alchemistische Symbolik im religionsgeschichtlichen Rahmen

Ook in het vergelijkende symboolhistorische onderzoek naar het eenhoornmotief, waaraan het toegevoegde hoofdstuk Die alchemistische Symbolik im religionsgeschichtlichen Rahmen
hoofdzakelijk gewijd is, preciseert C.G.JUNG de relatie tussen Christus en de alchemistische arcaansubstantie en wil hij via voorbeelden opnieuw aantonen hoe sterk de heidense natuurfilosofie,
het gnosticisme, de alchemie en de kerkelijke traditie met elkaar verweven zijn.829 Nu blijkt die
verbinding tussen de heidense en christelijke voorstellingen vooral in de alchemie te zijn gemaakt.
'Die Christus-Lapis-Parallele setzt die Wandlungssubstanz in Analogie zu Christus, im Mittelalter
zweifellos unter dem Einfluß des Dogmas der Transsubstantiation; in früherer Zeit aber überwiegt
die gnostische Tradition alter heidnischer Vorstellungen. ^30 In het historische overzicht komen
de verwijzingen uit de middeleeuwse alchemie het eerst, 'da das Symbol des Unicom als 'allegoria
Christi' und des Heiligen Geistes dem ganzen Mittelalter bekannt war".'3'' Daarna belicht
C.G.JUNG de patristische en gnostische allegoriek en via een rondgang in de Egyptische, Vedisene, Perzische, joodse en Chinese symbolengalerij belandt de studie tenslotte weer bij een typische Christusallegorie in Die Chymische Hochzeit von Christian Rosenkreuz (1616) van J.V.ANDREAE (1586-1654). Vanaf dan gebruikt men de Mercuriussymbolen van de leeuw en de eenhoorn als aanduiding voor Christus ook in de kerkelijke allegoriek. Het blijft ondertussen opmerkelijk hoe C.G.JUNG nog steeds alles in het werk stelt om de volledige gelijkstelling van de christelijke en heidense betekenissen te voorkomen, door bijvoorbeeld de ambivalentie in het goddelijkdierlijke en de androgynie van de eenhoorn te beklemtonen en de dubbelzinnigheid van de alchemistische verlosser te onderstrepen, al moet hij daarvoor zelfs de androgynie van Christus relativeren. 'Die Eindeutigkeit Gottes als 'summum bonum' ist deutlich contra naturam. Deshalb offenbart der ambivalente Mercurius den geheimen Paganismus der Alchemie. Im Gegensatz dazu ist die
Androgynie Christi ausschließlich als geistig und symbolisch gedacht, also außerhalb des Naturzusammenhanges. "*"
Conclusies: (a) Reeds in de inleiding van Psychologie und Alchemie (1944) blijkt dat
C.G.JUNG het thema van de relatie tussen alchemie, christendom en complexe psychologie en hun onderscheiden verlossingssymbolen meer centraal stelt. Dat was nog niet
het geval in de lezingen die aan de basis daarvan lagen, waar deze symboolbronnen
meer de illustratieve stof leverden voor de natuurlijke droomsymboliek bij zijn patiënten,
(b) Op het kruispunt van deze voorstellingswerelden vindt hij voortdurend de Christusvoorstelling, die weliswaar sterker naar voor wordt gebracht, maar verder toch meer
verbonden is met een prechristelijk archetype. Opnieuw is de ambivalentie in de verhouding tussen de alchemistische en de christelijke verlossingssymboliek een belangrijk
aandachtsveld, met de uiterlijke en eenzijdige Christusvoorstelling als voornaamste
breekpunt.

*" Zie C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, id: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 492-538. De tekst is gebaseerd
op enkele voorbeelden uit Eranos-Jahrbücher, Bd. IV/1937, p. 71-73, waar de symboliek meer in relatie tot de maagdelijkheid van Maria is gebracht.
00

C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 495.

m

C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 499.

·» C.GJUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12, р. 528-529.
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6.8.

Der philosophische Baum (1945)'

In Der philosophische Baum (1945) gaat het symboolhistonsche onderzoek verder rond
de symboliek van de boom, onmiskenbaar een natuurlijk symbool maar met een even duidelijke
verwijzing naar zowel het alchemistisch-hermetische als het kerkelijk-chnstelijke erfgoed Daar
naast doet С G JUNG vergelijkend symboolonderzoek in andere wereldgodsdiensten tot in de klas
sieke Oudheid. Zijn psychologische achtergrondkennis aangaande de individuatie vormt opnieuw de
verklaringshypothese waarrond al deze gegevens samen te brengen zijn
De basis voor al deze vergelijkingen is de psychologische betekenis die de boom heeft
als symbool van het individuatieproces, in zijn dubbele betekenis van dood en wedergeboorte, een
archetypisch beeld dat reeds meegaat van in Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912)
De belangrijkste toespeling op dit proces vindt men in het beeld van de paradijsboom, de arbor \ntae uit Gn 1 22, die volgens een oude Engelse legende uit 1375, het Canticum de creatione van
wege de oerzonde van het eerste mensenpaar verdord is, maar later in zijn kruin een nieuwgeboren
kind draagt, 'womit, wie ersichtlich, Christus als Adam secundus gemeint ist" "* Ook het beeld
van de afgehouwen boom, caudex arbons mortis I = stam van de doodsboom) bij В VIGENERUS
(1523-1569) kan verwijzen naar Christus, die reeds bij M A CASSIODORUS (ca 485-558) als arbor
835
in passione succisa ( = boom geveld door passie) geallegonseerd is
Vaker wordt Christus ver
beeld door de levensboom, de boom die het pants vitae ( = levensvrucht) draagt naar Joh 6 35 en
het boek Henoch (2de eeuw ν Chr ) een beeld dat ook geregeld in de Turba Philosophorum (9de
β3β
of 10de eeuw), een van de oudste Latijnse teksten van Arabische oorsprong, gebruikt is
Ver
der is er de aanduiding van Christus als wijnstok naar Joh 15 1, die volgens С G JUNGs bronnen
regelmatig in de Middeleeuwen terug te vinden is De vruchten die deze boom draagt, zijn m de al
chemie vaak de zeven metalen, soms alleen goud Daar symboliseert de arbor metallorum ( = boom
der metalen) trouwens het alchemistische opus Vandaar ook dat de symboliek er verwisselbaar is
met die van de lapis en andere Maar het meest verbreid is volgens hem de gelijkstelling van de le
vensboom met de kruisboom, 'daß seit alters die Legende bestand, das Kreuzholz stamme vom
Paradiesbaum ' "" Desondanks blijft С G JUNG het prechristelijke karakter van deze symboliek
benadrukken omdat hij zo de archetypische natuur kan onderstrepen "Die Quatemität des Baumes
ist älter als die christliche Ära лз" Datzelfde archetypische komt ook in de vorm van de metaal
boom uit de alchemie tot uiting, "welcher Baum seinerseits mit dem Kreuz Christi parallelisiert wurde'.'3* Dit beeld treft С G JUNG eveneens aan in de Cantilena Riplaei van G RIPLEY (14151490) en ook bij G DORNEUS (2de helft 16de eeuw), waar het als veranderingssymbool voor
komt.840 Tenslotte merkt С G JUNG dat de boom in uitgesproken relatie staat tot de mens zerf
omdat hij voortkomend uit de oermens tot mens uitgroeit HIJ vermoedt daarin ook de invloed van

ю

CG JUNG, Der philosophisch* Baum, in С G JUNG. Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 271-376 Ondai de tekst daarin
grondig bewerkt is, moeten wij de eerste tekstvariant bestuderen in Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft Basel,
LVI 2(1945), ρ 411-423

™ C C JUNG, Der philosophische Baum, ш CG JUNG, Gesammehe Werke, Bd
С HORSTMANN, Sammimg alienghscher Legenden, Bd Ι, ρ 124-128
"'

13, ρ 326, met verwijzing naar

С G JUNO, Der philosophische Baum, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 327, met verwijzing naar M A CAS
SIODORUS, Historia mparaia átela, ш J Ρ MIGNE (ed ), Pair Lot., Τ LHX, col 990

™ CO JUNG, Der philosophische Baum, in С GJUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 328 De verwijzing naar het boek
Henoch is terug te vinden in E KAUTZSCH (Hrsg ), Apokr und Pseudoepigr d Alten Testaments Bd II, ρ 254 De
aanhaling uit de alchemistische tekst die de betekenis van dood en wedergeboorte onderstreept, komt UK J RUSKA (Hrsg ),
Turba Philosophorum, senno LVIII, ρ 161
*" С G JUNG, Der philosophische Boum, in С С JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 3S7
™ C O JUNG, Der philosophische Baum, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 358 Veel daarover haalt hij bij
O ZOCKLER, Das Kreuz Chnsti, С BEZOLD, Die SchaBhöhlc, ρ 420
°* С G JUNG, Der philosophische Baum, in Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft Basel, Bd LVI, ρ 421 Vgl
ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 358
" C G JUNG. Der philosophische Baum, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 358, met verwijzingen naar G RIPLAEUS, Opera omnia chemca 'si exaltatus fitero omraa ad me traham. Ab eo tempore, quo partes sunt desponsatae
quae sunt cruañxae et esanimata* contumulantur stmul mas etfeentina et postea revificantur spiritu vitae' ( « Wanneer ik
verhoogd zal zijn, zal ik alles tot mij trekken Van die tijd af zijn de delen die aan het kniis geslagen en ontzield zijn, met
elkaar verloofd, worden man en vrouw tegelijk begraven en vervolgens door de levensgeest opnieuw belevendigd), G DORNEUS, Speculativa philosopha, ui Thtatrum Cheimcum, Vol Ι, ρ 284 '<Dcus> conclusi! angelo glathum ira* suae de
manibus enpere emus loco tndentem hanum substitut! aureum gladio ad arborem suspenso et sic mulata est tra Dei in
amorem' (= God heeft besloten de engel het zwaard van zijn toorn uit de handen te rukken en, nadat het aan een boom is
opgehangen, in plaats daarvan een gouden, driehoekige weerhaak te hangen, en zo is de toorn Gods in liefde veranderd)
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de patristische voorstellingen van Christus als arbor fructífera ( = vruchtdragende boom).841 In
die zin ook verbeeldt de boomsymboliek het veranderingsproces van de mens en wordt ook het
symbool van wijsheid en gnosis, een betekenis die hij tevens bij de Barbelioten van IRENAEUS
(ca.135-ca.202) terugvindt."2
Conclusies: (a) Dit artikel is weer een typisch voorbeeld van het soort fenomenologische
studies, die C.G.JUNG bij de aanvang van deze periode heeft gedaan, bijvoorbeeld rond
het kindarchetype en het archetype van de wedergeboorte. Ook de specifieke symboolstudie rond de boomsymboliek bevat de gekende ingrediënten met vooral aandacht voor
de alchemistische verlossingssymboliek. Daarbinnen krijgt de Christusvoorstelling een
eerder ondergeschikte plaats, zoals dat bij een neutrale symboolstudie hoort, en wordt
ze gerangschikt in de rij van de andere archetypische symbolen, (b) Vanwege het archetypische karakter ordent C.G.JUNG de Christussymboliek naast de andere symbolen uit
uiteenlopende tradities en perioden rond het thema van het psychologische veranderingsproces van de mens, de individuatie, en bewijst hij nog maar eens hoe nauw deze
wel op de levensprocessen betrokken is.

6.9.

Die Psychologie der Übertragung [1945]

Voor het eerst sinds de vorige periode is in Die Psychologie der Übertragung [1945] een
psychotherapeutisch onderwerp het vertrekpunt van een reeks beschouwingen. Het gaat met name over de tegengeslachtelijke overdrachtsrelatie die kan ontstaan bij langdurige behandelingen en
op het eerste gezicht van zuiver erotische oorsprong lijkt te zijn. Maar C.G.JUNG blijft niet lang bij
zijn onderwerp en maakt van de gelegenheid gebruik om de archetypische betekenis van de manvrouwrelatie te bestuderen.643
Dit brengt hem bij de mythologische voorstelling van het hierosgamos (= heilig huwelijk) dat hij aan de hand van de iconografische beeldenreeks van het Rosarium Philosophorum
(1550) bestudeert als een stapsgewijs ontwikkelingsproces.844 De verbeelding van de overdrachtsrelatie in de hierosgamos is bovendien aanleiding om de complexe relatie tussen het christendom en de alchemie, en dus ook tussen de christelijke en alchemistische verlosser, opnieuw te
specifiëren. Zoals reeds gebleken is in de alchemistische studies probeert C.GJUNG de betekenis
van deze prenten te achterhalen vanuit de complex-psychologische invalshoek. En hier is in vergelijking met Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) terzake alle twijfel weggenomen. De
incestueus aandoende voorstellingen lijken misschien antichristelijk en heidens, maar worden nu
ondanks hun antikerkelijke inspiratie allesbehalve als dusdanig bestempeld. Zij zijn volgens
C.G.JUNG eerder "eine Rückbesinnung auf das Gottesreich im Herzen des Menschen, wo sich
nach den Worten Augustins das 'mysterium paschale', 'in interioribus ac superioribus suis' ( = het
paasmysterie dat zich in het innerlijke en het hogere) vollzieht", en hebben de bedoeling 'ein innerlich einheitlicher Mensch zu werden", zoals ORÍGENES (-254) dat zegt.646 Daarom vermoedt hij
op de achtergrond van deze alchemistische symboliek ook christelijke invloeden.
Als C.G.JUNG de beeldspraak van de vereniging van het mannelijke en vrouwelijke in de
beeldenreeks in het midden van de aandacht plaatst, wil men daarmee volgens hem onbewust op
het doel van de individuatie wijzen, op de heelwording van de mens. Het is het archetype van de
Anthropos, waarvan de erkenning enerzijds gelijkenis vertoont met maar anderzijds ook tegenge-

M

C.GJUNG, Der philosophische Воюя, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 364, η. 329, met verwijzing маг
GREGORIUS MAGNUS, In tibrum ргітыт Regum exposition*!, in: J.P.MIGNE (ed.). Pan.lat., T. LXXVl, col. 97;
GREGORIUS MAGNUS, Super Cantica Cauieorum, in: J.P.MIGNE (ed.), Pan.Lat.,T. LXXIX, col. 495.

•• Zie C.G.JUNG, Der philosophische Baum, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 365, met verwijzing naar IRE
NAEUS, Adversas haereses, ] 29, 3. Over de ВаіЬеіо-gnosis zie E.HAENCHEN - M.KRAUSE (Hrsg.), Die Gnosis, Bd. I,
p. 133-161, in het bijzonder p. 139-141.
149

Als archetypisch motief is de man-vrouwrelatie m jungiaanse zin behandeld bij V.KAST, Paare. Beziehungsphanlasien oder
wie Güster sich in Menschen spiegeln.

"* Zie Rosarium Philosophorum, in: Aras Auriferae, Vol. 2, p. 204-384. De ontstaansgeschiedenis en de vele varianten van de
gravures zijn besproken door J.VAN LENNEP, Alchemie, p. 153-159.
*" C.G.JUNG, Die Psychologie der Übertragung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 16, p. 209-210, geciteerd uit
A.AUGUSTINUS, Episiulae, LV 18; V 8; ORÍGENES, Homiliae in Librum Regnor urn, CXXVIII I, 4; ORÍGENES , Homiliae in Leviticum, CXXVII 5, 2.

163

steld ¡s aan het Christusvisioen van de gelovige: "Die Offenbarung des Anthropos bedeutet nun
allerdings keine gewöhnliche religiöse Emotion, sondern soviel wie eine Vision Christi für den gläubigen Christen. Aber er erscheint nicht 'ex opere divino', sondern 'ex opere naturae', nicht eigentlich von oben herab, sondern aus der Wandlung einer dem Bösen nicht allzufernen Gestalt des Hades, die den Namen eines heidnischen Offenbarungsgottes trägt."β4β Als daarvoor de figuren
eerst worden uitgekleed om door wassing de toestand van nigredo (= proces van zwart worden)
te boven te komen, stemt dit overeen met de psychische confrontatie met de onbewuste scha
duw. Maar als christelijke parallel kan men daar ook het psychische conflict achter zoeken, waar
het corpus Christi (= lichaam van Christus) onder lijdt. En de eigenlijke coïtus wordt voorgesteld
als een doop in de mare nostrum (= in het goddelijke water), wat men ín kerkelijke termen beschouwt als de commictio I = vermenging) van beide substanties in de kelk. Evengoed schemert in
deze voorstelling iets door van het oerbeeld van de verbinding van de gnostische lichtmens met de
natuur, de Nachtmeerfahrt, de descensus ad inferos ( « neerdaling ter helle) van de heldenmythe.
Psychologisch gezien gaat het volgens C.G.JUNG nog altijd om een afdaling in het onbewuste, het
oplossen van de overdracht, en om een verbinding in de onbewuste identiteit. In de beeldenreeks
vindt daarom, na de geslachtelijke vereniging, een putrefactio I «= proces van vernietiging), de dood
van de mannelijke en de vrouwelijke figuur plaats, waarna zij in de sarcofaag tot één wezen met
twee hoofden worden samengevoegd, de rebis. Deze coniunctio ( = vereniging) is tegelijk de conceptie ( = verwekking) van iets nieuws. C.G.JUNG vindt niet dat de psychologie een verklaring
moet geven voor dit proces, 'daß die Psychologie irgendwie in der Lage wäre, zu erklären, was
höhere Begattung, mithin was coniunctio und was psychische Schwangerschaft, und gar was das
Seelenkind ist".9*7 Wel weet hij dat dit feit binnen de religieuze tradities een eigen verklaring
krijgt en dan denkt hij zowel in de gnostische als de christelijke symboliek aan de wedergeboorte
van de lichtmens, zoals bijvoorbeeld ook Joh 1:4-5 aangeeft. Alleszins is het thema van nieuw leven dat volgt op de dood een zeer gekend archetype, dat in het christendom voorgesteld is in de
kruisdood en de verrijzenis. Is dit in de psychologische praktijk te begrijpen als een nieuw bewustzijn dat uit het onbewuste opstaat, de weg daarheen is ook een symbolische kruisiging van de
natuurlijke mens. Andermaal verklaart C.G.JUNG de symboliek van de kruisiging, maar nu in therapeutische zin en verder bordurend op de middeleeuwse voorstellingen waarop Christus door zijn
deugden gekruisigd is. Het is het lot van ieder die naar heelheid streeft, dat zijn weg doorkruist
wordt, achtereenvolgens door zijn schaduw, door de anderen en door het collectief onbewuste als
de innerlijk andere. 'Aus diesem Grunde ist das christliche Symbol des Crucifixus vorbildhaft und
eine 'ewige' Wahrheit. "**' De vergelijking is dus zowel in de kerkelijke als de alchemistische
symboliek mogelijk vanuit het onderliggende opus psychologicum, met de dood en de wedergeboorte als basispatronen. Maar C.G.JUNG meent dat de psychologie zich met haar realisme zowel
van de alchemistische als van de christelijke illusies moet ontdoen en voelt zich hierin bovendien
gesteund door de kruismystiek. 'Die völlige Erlöstheit vom Leiden dieser Welt müssen wir wohl der
Illusion überlassen. Schließlich endet das symbolisch-vorbildhafte Menschenleben des Christus
auch nicht in gesättigter Seligkeit, sondern am Kreuz. "*" Zoals ooit in de Zofingia-Vorträge
[1896-1899] keert hij zich opnieuw tegen het hedonistische rationalistische materialisme maar
evenzeer tegen een fröhliches Christentum.
In de voorstellingen van het Rosarium Philosophorum (1550) is het product van die
wedergeboorte niet de natuurlijke, maar de bovennatuurlijke mens, wat in psychologische taal
moet overeenkomen met de verwerkelijking van het 'zelf'. Hier wordt dit verbeeld door het goddelijke of gouden kind, de homunculus (= kleine mens), of foetus spagyricus ( = voorgeboorte van
het spagyrische werk), door de zielenmens of innerlijke mens, die zich losmaakt uit de gevangenis
van het sterfelijke lichaam en ten hemel vaart om als verlosser hogere en lagere krachten te verbinden. C.G.JUNG geeft ook in dit verband toe dat het intellectuele oordeel tekortschiet om dit ten
gronde te verklaren, en dat geldt ook als hij het beeld tegenkomt van de wederkomst van de ziel —
'Die Anknüpfung an den christlichen Parusiegedanken ist unverkennbar' — als voorbode van de

"· CG JUNG, Die Psychologie der Obertragtng, in: C.G.JUNG, Gesammeile Werke, Bd. 16, p. 230.
w

CG JUNG. Die Psychologie der Übertragung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 16, p. 271-272.

*" CO JUNG, Die Psychologie der Übertragmng, in: CG JUNG, Gesammehe Werke, Bd. 16, p. 280.
*" CQ.JUNG, Die Psychologie der Übertragimg, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 16, р. 213.
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albedo ( = proces van wit worden), die symbool is van de verlichting door de geest № 0 Die ver
lichting verklaart hij psychologisch nog altijd als het bewustmaken van de onbewuste inhouden, de
onderscheiding tussen het 'ik' en het onbewuste, maar de uitdrukking 'die Unterscheidung des
empmschen Ich vom 'ewigen' und universalen Menschen' is nieuw en valt reeds buiten de psycho
logische begrenzing aE1 Ook voor de laatste prent, die van een nieuwgeboren, hermafrodiete
mens, de rebis of denanus, als de wedergeboren unarms of res simplex, gekroond als teken van
zijn verheerlijking, is een psychologische verklaring het gaat om de ervaring van de dubbelnatuur
in de nieuwe verenigde persoonlijkheid, het 'zelf'. Deze vormt het alchemistische eindproduct van
de comunctio De symbolen voor deze nieuwe mens komen volgens С G JUNG niet alleen uit de
eigen ervaring van de alchemist maar zijn ook geprefigureerd, met name door de leer van de oer
mens of Anthropos, een universeel motief dat hij tevens herkent in de oude Chinese alchemie
onder de naam chên-yen. Het is de wedergeboren lichtmens, die net als de Logos vóór de schepping bestond en in de duisternis van de wereld is ondergegaan de pneumatikos of bovennatuurlijke
mens Hoewel hij altijd van mening is geweest dat deze figuur in de alchemie een alternatief vormt
voor de rol die Christus voor de gelovige speelt, stelt С G JUNG hier toch een zekere vermenging
vast van beide figuren Op de tekening wordt de nieuwe ziel gesymboliseerd door de opgestane
Christus en vertoont zij daarbij alle kenmerken van de kerkelijke Christusfiguur, van de anima Chris
ti, zoals het halflichamelijke, halfgeestelijke bestaan en de onsterfelijkheid "Die weit altere Hermaphroditusfigur, die ihre äußere Form wohl von einer cyprischen Venus barbata herleitet, stieß auf
die schon in der östlichen Kirche ausgestaltete Vorstellung eines androgynen Christus, welche
ihrerseits nicht ohne inneren Zusammenhang mit der platonischen Idee des zwiegeschlechPgen
Urmenschen sein dürfte. Christus ist ja schließlich der Anthropos schlechthin """
Zoals reeds in het begin is aangegeven, heeft С G JUNG alle moeite met de letterlijkheid
van dergelijke voorstellingen en vindt hij de aanmatigende aspiraties van de alchemist psycholo
gisch maar moeilijk te verantwoorden 'wenn der Alchemist sich einbildet, imstande zu sein, wenn
auch mit Gottes Hilfe, eine Substanz von ewiger Dauer zu erzeugen'"63 Misschien wordt met
het eeuwige leven enkel een gevoelservaring weergegeven en daarom stelt hij zich in eerste instan
tie nog steeds tevreden met de psychische feitelijkheid daarvan Anderzijds gaat hij zijn eigen psy
chologische terminologie in confrontatie met ervaringen als deze sterk relativeren 'Ich versteife
mich auf keine Terminologie, ob man die vorkommenden Symbole als 'Ganzheit', 'Selbst', 'Be
wußtsein', 'höheres Ich' oder etwas dergleichen bezeichnet, tut wenig zur Sache 'вы Tenslotte
zijn С G JUNGs eigen termen ook symbolen en mogen die niet gehypostaseerd worden als vast
staande begrippen die eenduidig op een bepaalde realiteit terugslaan. Belangrijker dan exacte aan
duidingen te geven is de psychische ervaring die ZIJ oproepen
Conclusies (a) Doorheen de bespreking van het alchemistische traktaat Rosarium Philosophorum (1550) loopt, zoals ook in de eerdere alchemistische studies, de rode draad
van een sterk parallelle en complementaire verhouding tussen het alchemistisch-hermetische en het christelijke erfgoed De gemeenschappelijk archetypische voedingsbodem
van beide vormt hiervoor alsnog de empirisch psychologische basis (b) De christelijke
beeldspraak, de Christusvoorstelling in het bijzonder, is meer dan in de vorige studies —
voor het laatst zoals WIJ straks zullen zien — onderworpen aan een psychotherapeuti
sche lezing Er zijn echter zowel in de bestudeerde tekst als in de bespreking ervan door
С G JUNG ook aanwijzingen voor een verdere relativenng van de tegenstelling tussen
de christelijke en de alchemistische Christusvoorstelling Het hoge spirituele gehalte van

•*> С G JUNG, Die Psychologie der Übertrag mg. in С О JUNG, GesanmeUe Werke, Bd 16, ρ 289
*" С G JUNG, Die Psychologie der Übertragung, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 16, ρ 312 Een frappant voorbeeld
von het geestelijk karakter van de alchemie, vinden wij in С G JUNG, Die Psychologie der Übertragung, m С G JUNG,
Gesammelte Werke, Bd 16, ρ 316-321, en komt uit J PORDAGE (1607 1681), Sophia Daarin brengt een proces van
heüigmg onder inwerking van de H Geest de nieuwe paradijselijke mens voort, wiens lichamelijkheid duidelijk van een
fijnstoiTeiijkc, halfgeestelijke aard в С G JUNG brengt deze ongemeen njke tekst slechts aan om de vrouwelijke psycholo
gie en het anima-archetype te illustreren
•" С G JUNG, Die Psychologie der Übertragung, ш С G JUNG. Gesammelte Werke, Bd 16, ρ 328 In Ρ BONUS, Preciosa
margarita novella, in Theatrum Chemcum, Vol V, ρ 649, geciteerd op ρ 331, η 12, komt de vermenging van de alche
mistische en christelijke voorstellingen eveneens sterk tot uiting
ю

CG JUNG, Die Psychologie der Übertragung, ω С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 16, ρ 333

*" С G JUNG, Die Psychologie der Übertragung, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 16, ρ 340
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deze tekst uit de late alchemie lijkt C.G.JUNG ook aan te zetten om zijn psychologische
terminologie te ontdoen van elke reductionistische invulling.

6.10.

Slotbeschouwingen bij de Christusbenadering in de complex-psychologische jaren

(a) Terwijl C.G.JUNG er zich in de vorige periode vooral op heeft toegelegd een onafhankelijk psychologisch referentiekader te ontwerpen, hanteert hij dit kader in deze periode als sleutel voor een neutrale studie van de complexe psychologische betekenis van de symbooltaal in
de meest uiteenlopende zinsverbanden. Deze gaat van de droomtaal van zijn patiënten, over de
beeldtaal in de kunstwereld, tot de mythologische en godsdienstige symbolen uit alle culturen en
tijden. Door de studie van de archetypische overeenkomsten slaagt hij erin dwars door alle verschillen heen de gelijkenissen te laten zien en ze te verzamelen rond de psychologische zin van de
individuatie.веъ In het bijzonder gaat hij de dialoog aan met de religieuze symboolwereld, waar
van hij de metafysisch theologische achtergrond buiten haakjes plaatst en de psychologische rele
vantie en waarheid probeert na te gaan. Het criterium bij de selectie van de teksten is dat hij enkel
bronnenmateriaal aanhaalt met het oog op de empirische ondersteuning van de hypothetische ken
merken van het onbewuste en het 'zelf' om hiervan de geldigheid aan te tonen. Dat is het doel dat
C.G.JUNG nooit uit het oog verliest en na soms uitvoerige excursies altijd terug opneemt, ook al
blijkt, zoals hij in de vorige periode reeds heeft vermoed, 'unvorstellbares Metaphysisches dahinter'."*" In dat opzicht heeft hij zijn reductionistische agnosticisme opgegeven en neemt hij een
fenomenologisch standpunt in dat de realiteit van wat zich buiten de psyche bevindt helemaal niet
meer loochent.BB7 De nieuwste opvatting van het archetype als psychische neerslag van een
niet-psychische inslag is daar het mooiste bewijs ап. аБа
(b) In zijn symboolvergelijkende studie ontdekt C.G.JUNG naast de compenserende
spanningsverhouding tussen het collectief bewustzijn en het onbewuste een gelijkaardige relatie
tussen de institutioneel gestructureerde geloofsbeelden en de spontane producten van het onbe
wuste. De dogmata verbeelden, meer dan het bewuste denken, de boodschap van het onbewuste,
maar vormen ook de bufferzone tegen de rechtstreekse ervaring van dat onbewuste. Tevens merkt
hij op dat de geschiedenis van de westerse cultuur en godsdienst een procesmatigheid vertoont,
die parallel loopt met de persoonlijke individuatie, waarbij in het heersende conventionele christen
dom en de orthodox dogmatische symbolen de levende band met het onbewuste versteent. Dit
verlies wordt volgens hem wel gecompenseerd door de symbolen die in de gnostische en vooral al
chemistische tradities hun eigen leven geleid hebben. Het is voornamelijk met deze tradities dat
C.G.JUNG een gesprek voert, ten eerste als referentie voor het juiste begrip van de symbolen die
bij de moderne mens ter compensatie van zijn bewuste eenzijdigheid opduiken, ten tweede omdat
hij in deze tradities met hun nadruk op de rechtstreekse ervaring van het onbewuste de voorlopers
vindt van de eigen complexe psychologie en ten derde omdat hij het christendom opnieuw in con
tact wil brengen met zijn eigen verdrongen collectief verleden.
(c) Het is vanuit de openheid voor de eigen achtergrond van de religieuze voorstellingen
en de nadruk die daarin ligt op het transcendente, dat C.G.JUNG zijn eigen theoretische referentie
kader naar het einde van deze periode bijstelt. De toepassing van zijn psychologische theorie op de
religieuze voorstellingen betekent andermaal ook een verdieping en verruiming van de psychologi
sche inzichten. In de algemene theorievorming schuift het ¡k-zelfarrtagonisrrte naar voor, waarbij
het 'zelf' niet meer alleen doorgaat voor het product van de samenwerking tussen het bewustzijn
en het onbewuste, maar ook een daaraan voorafgaande autonome drijfkracht is. Aanvankelijk is dit
'zelf' nog onbewust en pre-existent aanwezig, en wordt het door het individuatieproces bewust. In
deze opvatting van de individuatie — een nieuwe invalshoek om het proces te volgen zonder dat
daarmee de oude heeft afgedaan — wordt de hele verwerkelijking eigenlijk gestuurd door het 'zelf',
dat het 'ik' psychologisch omvat en overstijgt. Die verwerkelijking speelt zich niet meer alleen in de

*" R.HOSTIE. Da mythe à la religion, p. 96, vindt de vergel ijkende wetenschap van mythologie, gnosis en alchemie
C.GJUNGs meest originele prestatie.
ш

C.G.JUNG, Kommentar za: dos Geheimnis der Goldenen Bitte, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 13, p. 57.

*" Vgl. R.HOSTIE, Da mythe à la religion, p. 96; 129, die Psychologie and Religion (1940) beschouwt als het overgangswede
waarin C.G.JUNG van dit openlijke agnosticisme afstapt en religie in de psychologische ontwikkeling van de mensheid zelfs
een centrale plaats geeft.
*" Zie CG JUNG, Psychologie and Alchemie, 'm: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Βά. 12, p. 28. Zie boven, U.6.7.1, p. 156.
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psyche van het individu af als een innerlijk psychologisch proces, maar blijkt zich ook in zijn omgeving voor te doen, zowel in de direct individuele ontwikkelingen als in de collectieve.
(d) Wordt hij zich via contacten met het oosterse gedachtegoed bewust van de duidelijk
spirituele wortels van het zelfbegrip, dan moeten daar volgens C.G.JUNG toch elementen bijkomen
die door en door westers zijn. Door de spanning tussen het 'ik' en het 'zelf' te handhaven wil hij de
statische, subjectivistische eigenschappen van dat 'zelf' doorbreken en er naast het eenzijdig spirituele en abstracte tevens de lichamelijkheid en het individuele als noodzakelijk onderdeel aan toevoegen. Precies in de westerse spirituele traditie zijn daarvoor bouwelementen voorhanden. Vooral
in de heterodoxe onderstroming van de alchemie worden het lichamelijke en het stoffelijke in ere
gehouden zodat hij daarin een voorbode ziet van zijn eigen opvatting van het 'zelf'. Een ander
kenmerk is het dynamische evolutionaire karakter van het alchemistische omzettingsproces dat
grote overeenkomsten vertoont met de individuatie zodat de vele symbolen voor het alchemistische proces en zijn eindproduct op spontane wijze de paradoxale en dynamische heelheid van het
psychische 'zelf' illustreren. C.G.JUNG is van dit inzicht dermate overtuigd dat hij de christelijke
voorgeschiedenis van de alchemistische symboliek minimaliseert en de spirituele inslag ervan in zijn
psychologische benadering onderbelicht. Hij merkt dat die motieven daar geprojecteerd worden op
stoffelijke processen, terwijl ze daarvoor lange tijd op een eenzijdig vergeestelijkingsproces hebben
geduid. Voor zijn stelling dat de vroege alchemie zuiver stoffelijke projecties van de onbewuste
psyche voortbrengt, terwijl die in de late alchemie vermengd zijn met spirituele speculaties, zijn
geen doorslaggevende argumenten.
(e) Uitgerekend naarmate dat paradoxe 'zelf' in de theorie meer en meer centraal komt
te staan, wordt de vergelijking met de Christusvoorstelling steeds maar frequenter en opvallender.
Blijft C.G.JUNG deze ondanks de gemeenschappelijke symboliek vooralsnog meer als een tegenhanger beschouwen omdat de Christusfiguur slechts een cultureel bepaald symbool van het 'zelf'
voorstelt, dan krijgt hij vanuit deze invalshoek ook geleidelijk een nieuwe kijk op het Christusgebeuren. Waar het tot de vorige periode alleen maar ging om een voorstelling die zich binnen de
grenzen van het indivdueel bewustzijn c.q. collectief bewustzijn voordeed, wijkt C.G.JUNG in deze
periode af van zijn zelf opgelegde beperking enkel psychische feiten te willen bestuderen en krijgt
de unieke en lichamelijke verschijning van Jezus nu ook de nodige aandacht. Zij wordt een cruciale
momentopname binnen het collectief bewustwordingsproces van de mensheid. Niet meer alleen in
associatie met de gemoraliseerde en gepersonaliseerde figuur, maar als unieke projectie van het
archetype van het 'zelf' in een menselijk wezen, is de individualiteit van Jezus Christus een onmisbare schakel in de symboolvorming van het volledige 'zelf'. Bovendien drukt het leven van de
Christusfiguur in zijn onderscheiden levensfasen het dynamische verloop van het archetypische
proces uit. Van die unieke incarnatie c.q. projectie blijft C.G.JUNG volhouden dat zij niet uit de
lucht is komen vallen. Die gemene deler heeft hem bovendien in staat gesteld van de meest uiteenlopende voorstellingen — heidense, christelijke, vooral paulinische en johanneïsche, alchemistische
en gnostische — het psychologische verband te zien. Het is duidelijk dat het psychologische archetype in de visie van C.G.JUNG van primordiaal belang is. De verschijning van Jezus Christus is nog
steeds geprefigureerd in een reeds vóór Jezus Christus werkzaam archetype, en de Christusfiguur
zelf is in deze visie enkel een afbeelding of belichaming van dat archetype. Hoe noodzakelijk die is
in het verlossingsproces van mens en wereld, blijft een vraag die buiten de psychologische scopus
valt, en het is vooral de beeldvorming en haar invloed op de psyche die bepalend zijn. Daartegenover staat dat C.G.JUNG een acausaal verband begint te zien tussen een stoffelijke historische verschijning van het archetype en het daaraan parallel lopende psychische en innerlijke bewustwordingsproces.
(f) Speciaal in de lezingen Zur Psychologie der Trinitätsidee [1940] en Das Wandlungssymbol in der Messe [1941] vindt C.G.JUNG in de klassieke trinitaire formules ende rituele praktijk
van de misviering, de dynamische structuur van het individuatieproces terug. Zijn individuatieleer
stelt hem in staat om van de trinitaire structuurformule vooral het dynamische aspect te zien van
een universeel christelijk verlossingsgebeuren, waarvan hij een soort panpsychologische uitleg
geeft. Zijn psychologische verstaanssleutel gebruikt hij om de theologische uitdrukkingen te ontsluiten van schepping, zondeval, verlossing, incarnatie en natuurlijk ook van de triniteit, maar opnieuw werkt deze ontmoeting ook in tegenovergestelde richting. Zij verbeelden volgens hem de
drievoudige dynamiek tussen het onbewuste, het bewuste en hun vereniging in het 'zelf'. In een
eerste fase verliest het onbewuste zichzelf in de wereld van het bewustzijn, dat dit onbewuste uit-
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drukt en er zich tegelijk van verwijdert. De tweede fase in deze ontwikkeling vormt het keerpunt
waarop het ik-bewustzijn zich volledig losmaakt van het onbewuste. In een derde fase herenigen
zich beide zijden van de psyche tot het 'zelf'. Het uiteengaan van het bewustzijn en het onbewuste
in de vaderfase beschouwt C.G.JUNG als schepping én als zondeval. In de zoonfase wordt het
onbewuste geopenbaard en geïncarneerd in de stoffelijk-materiële symboolwereld van de bewustzijnsmens. De omwending naar het onbewuste oorsprongsgebied, de derde fase, ziet hij als een
verlossing, een kruisiging en opstanding, gesymboliseerd door de H.Geest. Deze kan men tevens
beschouwen als een voortgezette incarnatie, een verlossing waarin ook het onbewuste betrokken
wordt. Zo verruimt C.G.JUNG het perspectief van zijn psychologie tot dat van een theogonisch
ontwikkelingsmodel, waarin zich een alomvattend al-psychisch godsdrama afspeelt. Zoals
C.G.JUNG van theologische voorstellingen eerst de psychische basis kan aantonen, wordt echter
ook duidelijk dat de psychologische processen die C.G.JUNG reeds voor de individuele en collectieve individuatie heeft bestudeerd, eveneens gelden binnen een alomvattend, binnengoddelijk
perspectief. Daartoe hoort zowel de stoffelijk historische werkelijkheid als de geestelijk kosmische.
Het bewijs dat het reductionisme en relativisme niet meer werken is dat het perspectief ook omkeerbaar is geworden en C.G.JUNG niet alleen het goddelijke in de menselijke psyche, maar het
concreet menselijke ook in het goddelijke wil integreren.
(g) Het belangrijkste keerpunt in dit proces is volgens C.G.JUNG gesymboliseerd door
de incarnatie, een term die in deze uiteenzettingen steevast de terminologie van de projectie en introjectie van psychische inhouden vervangt. Deze incarnatie is in het triadaire proces verbonden
met de tweedezoonfase. Centraal daarin staat de incarnatie in Jezus Christus omdat deze gesitueerd wordt binnen een dynamisch ontwikkelingsproces waarin zij zowel is geprefigureerd als voortgezet. Dit is een ernstige verdieping van de psychologische voorstelling van de archetypische basis
van het Christussymbool, dat op zijn beurt de theologische voorstellingen empirisch onderbouwd
heeft. Omdat de bewustzijnswereld van het individu verruimd is tot de hele tijdruimtelijkheid, is het
historische verschijnen van Jezus Christus méér dan een projectie binnen de voorstellingswereld
van mensen, waarmee C.G.JUNG ondertussen anticipeert op de theorie van de synchroniciteit. Zo
krijgt de lichamelijkheid van Jezus Christus binnen het denkbeeld van de incarnatie meer en meer
de klemtoon. Zij drukt immers het bepaald worden van het onbepaalde uit, de verbinding tussen
het abstracte en het concrete. C.G.JUNG formuleert vanuit dat licht een eigenzinnige kijk op de
tweenaturenleer. Christus is daarin als Godmens een uniek symbool van de paradoxie van het
'zelf', waarin eeuwigheid en eenmaligheid, onbepaaldheid en bepaaldheid samenkomen. Incarnatie
wijst juist op het individuatieprincipe, één keer zelfs symbolisch aangeduid als het ¿ooosprincipe,
waarmee het universele zich in het individuele verwerkelijkt. In die visie past ook de toenemende
aandacht voor de androgynie van Christus. Symbool daarvoor is het kruis dat God en de mens, het
'zelf' en het 'ik' verbindt.
(h) Dat het C.G.JUNG ernst is met deze denkbeelden blijkt uit zijn opvatting dat deze
incarnatiebeweging moet worden voortgezet tot in de hele stoffelijke werkelijkheid in de alchemie,
maar ook en vooral tot het onbewuste van elk individu moet doordringen en in het kader van de
complexe psychologie als een innerlijke werkelijkheid beleefd worden. Daarvoor vindt C.G.JUNG in
de alchemie, de middeleeuwse mystiek en ook in de oudchristelijke gnosis duidelijke aansporingen.
In het denkbeeld van de voortgezette incarnatie herdenkt C.G.JUNG tevens de tegenstelling tussen
de uiterlijke, dogmatische Christusvoorstelling en het psychologische 'zelf'. Volgens zijn ervaring is
de incarnatie in Christus niet volledig vanwege haar eenzijdig spiritueel karakter, wat zijn bevestiging vindt in de zondeloosheid van Christus. Dat Christus staat voor het bewustzijn en gerelativeerd moet worden door zijn schaduw, is theologisch verbeeld door de Antichrist, die in zijn denkschema meer een verlosser is die Christus aanvult, dan een tegenstrever van de christelijke verlossing. Daarom zijn zowel de alchemie als de complexe psychologie de toepassingsgebieden voor het
voltrekken van die voortzetting. In de alchemistische en gnostische leringen vindt C.G.JUNG een
aansporing om de imitatio Christi te verwerkelijken in de concrete individuele mens. Psychologisch
komt dit overeen met een terugname van de projectie, met de introjectie in het onbewuste tot het
'zelf'. In deze nieuwe navolging van Christus maakt de tegenstelling tussen volmaaktheid en volledigheid het grote verschil. In zijn kritiek op de anselmiaanse verlossingsleer stelt C.G.JUNG dat het
Westen in het volmaaktheidsstreven nog onvoldoende 'gechristianiseerd' is en de assimilatie van
het heidense onbewuste dit moet aanvullen. Dat is zijn christelijke verwoording van de individuatieopdracht, die tegelijk een minder psychologische en meer spiritueel theologische inhoud krijgt.
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Daarvan erkent hij dat hij enkel de empirische zijde van een dergelijk proces kan bestuderen, terwijl
achter de psychologische typos een burtenpsychische oorzaak te zoeken is. Die blijft onbespreekbaar zolang hij enerzijds de grenzen van de wetenschap legt bij de psyche van de mens of deze
psyche niet dusdanig verruimt dat haar grondslagen reiken tot in het buitenpsychische, en anderzijds metafysica en theologie blijft verbinden met cultureel bepaalde voorstellingen, die gebonden
zijn aan de collectieve bewustzijnswereld.

Hoofdstuk 7. Christusbenadering in de metapsychologische jaren (1945-1955)
In de biografische en bibliografische inleiding is deze periode gekenmerkt als een tijd van
perspectiefverruiming, waarbij psychologische begrippen ontgrensd worden tot hun metapsychische reikwijdte. Anderzijds is het een periode waarin C.G.JUNG zich meer gaat mengen in theologische disputen rond de betekenis van de Christussymboliek, de Christusfiguur en de christelijke
verlossingsidee. Daarvoor verdiept hij zich nog verder in de geschiedenis van het christendom,
vooral in de oudchristelijke literatuur. Inhoudelijk onderzoek moet kunnen duidelijk maken wat in
deze periode voor het geheel van C.G.JUNGs Christusbenadering het effect is zowel van de begripsverruiming en perspectiefverbreding van zijn psychologie als van de voortgaande dialoog met
het christelijke verleden en zijn vergeten waarheden.

7.1.

Zur Psychologie des Geistes [1945] — Der Geist der Psychologie [1946]

De titel van beide Eranos-VortrSge laat merken hoe C.G.JUNG een terminologie bezigt
waaraan hij zich in de vorige periode nog niet zou hebben gewaagd. De 'geest' is immers het uitverkoren terrein van de niet-empiriscfie geesteswetenschappen. Deze lezingen zijn niet alleen interessant om te zien hoe C.G.JUNG dit onderwerp als psycholoog benadert, maar ook of het perspectief van zijn wetenschap hierdoor mogelijk verandert.

7.1.1.

Zur Psychologie des Geistes [1945]

Dat zijn psychische begrippenapparaat onvermijdelijk berust op een onuitgesproken metapsychicum, erkent C.G.JUNG reeds in de inleiding van Zur Psychologie des Geistes [1945] impliciet omdat het de psychologie ontbreekt aan een archimedisch punt buiten de psyche en de eigenlijke psychische substantie voor de middelen van de psychologie onbekend blijft. Die openheid is
ook kenmerkend voor het verdere verloop van de lezing.
In de fenomenologische studie van het geestarchetype, een term ter vervanging van de
vroegere /nasiapersoonlijkheid, overloopt hij het hele scala aan betekenissen. De betekenis gaat van
de subjectieve geest, over de tijdsgeest naar de objectieve geest. Na de hele omweg van het fenomenologische verschijnen van dit archetype gaat C.G.JUNG naar het wezen van de zaak en erkent
uiteindelijk de eigenheid, het sui generis van zulk een metapsychologische categorie. Deze categorie doet zich weliswaar voor als psychisch fenomeen, maar is daar zeker niet uit af te leiden,
zoals ook het psychische niet causaal uit het materiële te verklaren is. "Geist uno" Materie sind
wohl Formen eines an sich transzendentalen Seins. "*** Het inzicht dat niet de mens de geest
heeft geschapen, maar dat deze ervoor zorgt dat hij kan scheppen, leeft reeds langer bij de religies;
C.G.JUNG vindt het opnieuw beeldrijk voorgesteld in het gnostische theologeem: 'Der Herabstieg
des Geistes in die Sphäre des menschlichen Bewußtseins drückt sich aus im Mythus vom göttlichen νους, der in die Gefangenschaft der φύσις gerät.4eo De vroegere psychologische uitleg van
deze ruimtelijke metafoor, geduid als een afdaling van het bewustzijn in het onbewuste, vult
C.G.JUNG op die manier aan met een metapsychologische verklaring, waarbij de goddelijke Geest
afdaalt en in het menselijk bewustzijn incarneert. Dit verklaart onder meer de autonomie waarmee
de geest vaak in dromen en sprookjes optreedt. C.G.JUNG geeft daarvan enkele voorbeelden en
toont daarbij dat er een onderscheid is tussen de natuurlijke levensgeest en een soort Obergeist.
'Der Übergeist wurde zum übernatürlichen und überweltlichen, kosmischen Ordnungsprinzip, und

*" C. G JUNG, Zur Psychologie des Geistes, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werte, Bd. 9/1, p. 228.
•" C.GJUNG, Zur Psychologie des Geistes, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/1, ρ. 228-229.
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als solchem wurde ihm die Bezeichnung 'Gott' gegeben, oder er wurde wenigstens zu einem Attri
but der Einen Substanz (wie bei Spinoza) oder zu einer Person der Gottheit (wie im Christen
tum) •*"" De symbolische kenmerken van de geest wijzen hem op een bovenindividuele macht,
waarvan bijvoorbeeld het vuuraspect en de theriomorfie de voorbeelden zijn Als deze geest zich in
zijn autonomie kan openbaren, gebeurt dat op een zo overweldigende en paradoxale wijze dat die
in geen enkel opzicht nog samenvalt met de moreel goede kwalificaties die men eraan toeschrijft
De vergelijkingen met de alchemie doen С G JUNG opnieuw concluderen dat de sprookies vaak het
christelijk bewustzijn hebben gecompenseerd 'Es schildert das Wirken eines Geistes, welcher die
christlichen Gedanken über die von der kirchlichen Auffassung gesetzten Grenzen weiterspmt... ''" Omwille van de totaliteit van de psyche is volgens hem immers de integratie van de
donkere geest nodig, wat niet belet dat omgekeerd ook de macht van de donkere geest gebroken
moet worden De pas behaalde overwinning op het nazisme is deels aanleiding tot deze correctie
'In völliger Verkehrung dieses nicht nur von der Natur erstrebten, sondern auch von der christlichen Doktnn präfigurierten Zieles der geistigen Entwicklung, hat der Nationalsozialismus die sittliche Autonomie des Menschen zerstört und die widersinnige Totalität des Staates aufgerichtet.·"3
lei afsluiting van de lezing maakt CG JUNG een beknopte historische schets van de
westerse bewustzijnsontwikkeling, geplaatst in het licht van een enantiodromische omkeringsbeweging, die reeds sinds Psychologische Typen (1921) de bewustzijnsverandering kenmerkt Hierin
beschrijft hij de devaluatie van het geestarchetype, gevolgd door de pogingen om dit te herwaarderen BM Oorspronkelijk in sprookjes en dromen, die het bovenmenselijke verbeelden waar de mens
met zijn bewustzijn geen greep op had, is de geest sinds de Verlichting gereduceerd tot een willekeurig bewustzijnsproduct, tot enkel nog de eigen menselijke geest, waardoor deze gedemoniseerd
is "... so bedeutet die Integration des menschlichen Geistes nichts weniger als eine Dämomsierung
desselben, indem übermenschliche Geisteskräfte, die ehedem in der Natur gebunden lagen, in das
menschliche Wesen hineingenommen werden und diesem eine Macht verleihen, welche die Grenzen des Menschseins in gefährlichster Weise in das Unbestimmte hinausverlegen. 'e№ De eigenlij
ke geest is zo naar het domein van het onbewuste verdrongen Maar de technische en weten
schappelijke vooruitgang hebben de mens niet innerlijk kunnen veranderen "Wohl hat das Chris
tentum für uns den Weg geöffnet, aber es ist nicht tief genug unter die Oberfläche gedrungen, wie
die Tatsachen beweisen. "*'* Dat het christendom in dat opzicht niet geslaagd is, heeft volgens
С G.JUNG als voornaamste reden dat een overwinning op de duistere geest niet mogelijk was
omdat het enkel de bewustzijnslagen van het individu heeft aangesproken, waardoor 'jene magi
sche Unterwelt des finsteren Jägers unbewußt bleibt und die Besten der Nation lieber Lehr- und
Glaubenssätze predigen als die menschliche Seele ernst nehmen'.'" Deze kritiek neemt met
weg dat C.G.JUNG zich bewust is geworden van de gevaren van een eenzijdige psychische integratie, waarbij de mens zich machten toemeet die het menselijke overstijgen Tegelijk heeft hij zelf
meer oog gekregen voor de 'bovenbewuste' eigenschappen van het geestarchetype
Conclusies: (a) C.G.JUNG vat in Zur Psychologie des Geistes [1945) de vroegere manapersoonlijkheid op als het archetype van de geest en verruimt het tot een waar grensoegnp. Hiermee zet hij de tegenbeweging in, die de beweging doorkruist waarbij 'geestelijke' voorstellingen als projecties tot hun psychische basis zijn teruggebracht en waardoor diezelfde basis opnieuw met een metapsychische achtergrond verbonden is. (b) De
gevolgen voor de Chnstusbenadenng zijn in deze lezing nog niet aan de orde, maar laten

•" С G JUNG, 2мг Psychologie des Casus, in С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 9/1, ρ 226-227
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С G ¡VNG, Zur Psychologie des Geistes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 267

" C G JUNG, Zar Psychologie des Geistes, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 267
"

Vgl CO JUNG, Ober die Archetypen des kollektiven Unbewußten, m CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9Л, ρ 32-33
Zie boven, Π 5 6, ρ 113-117, waar hij meer het eerste luik vin deze beweging aanduidt

"

C O JUNG, Zur Psychologie des Geistes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 268 Μ Τ KELSEY, Chnstopsyenologie maakt in het archetype zelfs een onderscheid tussen het angeliche en demonische

"

CG JUNG, Zur Psychologie des Geistes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 269

" C G JUNG, Zur Psychologie des Geistes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 268 Aan het einde van de Twee
de Wereldoorlog heeft С G JUNG voldoende geleerd uu de 'demonische' vervorming van de christelijke geest en veroor
deelt bij het nazisme radicaal
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zich voorspellen, als de met God gelijkgestelde geest hier reeds beschouwd wordt als
bovenwereldli|k, bovennatuurlijk en de mens overstijgend Wij moeten echter wachten
tot de herschrijving van de theologiserende lezing van Zur Psychologie der Trinitätsidee
[1940] in Symbolik des Geistes (1948) voordat de implicaties hiervan voor de Christusbenadering helemaal duidelijk zijn

7.1.2.

Der Geist der Psychologie [1946]

De perspectiefverruiming waarvoor in de vorige lezing de inhoudelijke basis is gelegd,
wordt in Der Geist der Psychologie 11946] bezegeld met een aanpassing van de psychologische
terminologie Alleen al de titel laat vermoeden dat С G.JUNG verder wil kijken dan het zuiver feno
menologische en psychologische en naar het wezen van de psychologie peilt Ook hier onderkent
hij een curtuurpsychologische omkeringsbeweging, waarbij in de eerste beweging afstand gedaan
wordt van de Geest Gods, 'also eine moderne Erweiterung und Verstärkung des menschlichen Bewußtseins innerhalb der Grenzen der Vernunft Wo immer der Geist Gottes aus der menschlichen
Berechnung ausscheidet tritt eine unbewußte Ersatzbildung auf *βββ Voorbeelden daarvan vindt
С G JUNG in de talrijke antropomorfismen van de filosofische uitspraken, zoals in het filosofische
taalgebruik van G W F HEGEL (1770-1831), die erin slaagt "um Transzendentes einer subjektiven
form gefügig zu machen *, en nog maar eens in de aanmatigende Übermensch van F NIETZSCHE
(1844-1900) Wat daaraan schort, is volgens hem dat de ziel en de hele psychische werkelijkheid
hier samenvallen met de kennis die door het bewustzijn is verzameld Een eerste reactie daarop is
de ontdekking van het onbewuste geweest, dat in het begin via de complexen tot uiting is gekomen Nadat dit onbewuste zich eerst onder de natuurwetenschappelijke suprematie heeft moeten
uitwerken, is de tijd volgens С G JUNG nu rijp om de stap te wagen naar een nieuwe hypothese
Daarin is het onbewuste aan beide zijden, zowel naar onder als naar boven toe, in de fysiologische
en in de spirituele regionen, naar het instinct en naar de geest, omgeven door 'psychoïde' factoren 8 M Daarmee komt ook in de terminologie de autonomie van een geestfactor tot zijn recht
"die uns in ihren Wesen genau so wenig bekannt ist wie die organische Grundlage des Triebes'."0
Laat deze nieuwe omschrijving nog de ruimte voor interpretatie — ook van het stoffelijke wordt immers de autonomie erkend —, de draagwijdte van de 'psychoïde' basis van het psychische is pas goed duidelijk aan de hand van de illustraties die daarop volgen Het is de alchemistische voorstelling van de lichtvonken die er voor С G JUNG de aanleiding toe is om het onbewuste
niet meer te zien als enkel het onderbewuste waar het ik-bewustzijn boven uitsteekt, maar als
'multipel bewustzijn', dat ook het ik-bewustzijn overstijgt Deze scintillae, de vuurvonken worden
in de alchemie, vooral bij G DORNEUS (2de helft 16de eeuw), PARACELSUS (1493-1541) en
H KHUNRATH (1560-1605) gezien als Formae Rerum essentiales (= wezenlijke vormen der din
gen) Volgens de laatste stammen die vonken uit de Ruach Elohim ( = de Geest Gods)(W 1.7),
maar С G.JUNG herkent daar anderzijds ook de gnostische leer in van de lichtpartikels die de lichtjonkvrouw inzameltθ71 Die vuurvonken beantwoorden volgens hem aan de platonische ideeën en
zijn daarom met de archetypen gelijk te stellen п г Daann staat één vonk, het lumen naturae
(= natuurlijk licht), centraal, door Η KHUNRATH de scintilla perfecta Unici Potentis ас Fortis
( = een volmaakte vonk van de ene machtige en sterke) genoemd, die fungeert als een soort imago
Dei, een onzichtbaar licht dat de Η Geest moet ontsteken Dit interpreteert С G JUNG in eerste
instantie psychologisch als een uitdrukking van het 'zelf', terwijl de aangehaalde alchemistische
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СО JUNG, Der Gnu der Psychologie, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 196

*·* С G JUNG hanteert een term die vóór hem reeds werd gebruikt door H DRIESCH. Philosophie des Organischen, die het
als een bepalend klemelement beschouwt tn het handelen, door E BLEULER, Die Psychoïde, ρ 11, bij wie het meer een
verzamelbegrip is voor subcorticale processen, naar het Gr faxofiòip; (ш zielengelijk) Een omschrijving staat ш
С G JUNG, Der Geist der Psychologie, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd g, ρ 202 203, en heeft betrekking op
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beelden toch duidelijk het 'psychoTde' karakter van deze kiminositeiten aantonen Dat is ook zo in
de Brief aan de Efeziërs van IGNATIUS VAN ANTIOCHE (-ca 107) rond de komst van Christus e73 Maar de psychoTde eigenschappen van de vuurvonk spreken nog het sterkst in het uittreksel uit De Philosophie meditativa van G DORNEUS (2de helft 16de eeuw) Die heeft het over
de door God in ons geplante lichtvonk, waardoor de mens zich van al het geschapene onderscheidt
en daarom een 'angeborener Geist' is B74 Hoewel С G JUNG opnieuw vooral de psychologische
betekenis van deze geestvonk belicht, krijgt in deze passages vooral het ongeschapen geestelijke
wezen van dit bovennatuurlijke licht de meeste nadruk Dat is eveneens zo in de teksten gekozen
uit het werk van PARACELSUS (1493-1541), waar hij leest over de inwendige mens die uit God
ontstaat en voor alle mensen gemeenschappelijk is zodat allen samen slechts één licht, één rede
vormen, voortkomend uit de H Geest e ' 6 Deze opvatting sluit nauw aan bij de voorstelling van
het imago Dei en de anima mundi door scholastici als PETRUS ABELARDUS (1079-1142) geïdentificeerd met de H Geest, en bij de leer van de monade volgens de MONOIMOS van HIPPOLYTUS
(ca 170-235), die daarvoor zou steunen op de Johannesproloog "' Volgens С G JUNG beschrij
ven deze metaforische uitdrukkingen en beelden zoals dat van de kostbare parel, de verborgen
schat, het goud in de aarde, het vissenoog in de diepte van de zee enz , de toestand van het onbe
wuste, maar zijn ze evenzeer 'als Rezeption der christlichen Zentrahdee' te beschouwen " 8 "
Belangrijk is dat С G JUNG deze voorstellingen ook aangnjpt om te wijzen op het psy
choTde karakter van het archetype zodat ze zich met alleen op het psychische, maar ook op het
stoffelijke gebied kunnen uiten en tevens wijzen op iets geestelijks of in elk geval iets bovenpersoonlijks. De ambivalente werking van het archetype, zijn numineuze karakter, 'verdient die Be
zeichnung 'geistig' par excellence".91* En met 'geestelijk' bedoelt hij zeker niet meer een intellec
tualistisch surrogaat van de instincten zoals dat het sterkst in Wandlungen und Symbole der Libido
(1911/1912) was, 'so erscheint es wahrscheinlich, daß das eigentliche Wesen des Archetypus
bewußtseinsunfähig, dh. transzendent ist, weshalb ich es als psychoid bezeichne" *'" Het doel
van de individuatie, dat С G JUNG nu ook als centralisatieproces omschnjft, wordt eveneens ge
zien als een doel buiten de psychische sfeer, 'ein psychisches Grenzphänomen, das ganz besondere Bedingungen bedarf, um bewußt zu werden'.вв0 Nu merkt С G JUNG dat hi| op een punt is
gekomen waar hij de grenzen van de natuurwetenschap achter zich moet laten 'weit über alle
Naturwissenschaft hinaus in das Gebiet der Philosophie, der Theologie, der vergleichenden Religionswissenschaft und der Geistesgeschichte überhaupt'Ю1
Waar in de vorige lezing nog gesteld is dat het de psychologie ontbreekt aan een archi
medisch punt, is С G.JUNG er in Der Geist der Psychologie [1946] zeker van dat dit nodig is om
over het wezen van het psychische principiële uitspraken te doen 'Dieser kann nur das NichtPsychische sein, denn als Lebenserscheinung liegt das Psychische eingebettet in einer anscheinend
nichtpsychischen Natur " M2 Van de objectieve realiteit van deze met-psychische natuur is
С G JUNG nu zondermeer overtuigd, al vindt hij nog steeds dat deze alleen als psychisch gegeven

·" Zie С G JUNG, Der Geist Лет Psychologie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 219, met verwijzing шаг IGNA
TIUS VAN ANTIOCHIE, Epistolae ad Ephesws XIX in J Ρ MIGNE (ed ). Pair Lai ,Ί V, col 643 ff
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waar te nemen ¡s. Ook ziet hij zich nu genoodzaakt afstand te doen van de gewone causale beschrijvingen. De parallelle identiteit van de psyche met het fysische tijdruimtelijke continuüm staaft
hij met het verschijnsel van de synchronistische fenomenen. Op basis van een gemeenschappelijk
zinbeginsel, dat met de term van G.W.LEIBNIZ (1646-1716) als een prästabilisierte Harmonie kan
aangeduid worden, zullen de innerlijke psychische verschijnselen zich immers ook op het uiterlijke
materiële vlak manifesteren.8B3 Herinneren wij ons dat iets dergelijks reeds gezegd is over het
verband tussen de Jezusincarnatie en de voortgezette incarnatie.8M
Conclusies: (a) In de lezing Der Geist der Psychologie [1946] wordt het archetypebegrip
zelf in belangrijke mate verruimd en als Archetype an sich 'psychoid' genoemd, waardoor het zijn psychologische beperkingen kwijtspeelt en van het stoffelijke tot aan het
geestelijke reikt. Het archetype van het 'zelf', waaraan C.G.JUNG sinds Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928/1935) de Christusvoorstelling verbindt, krijgt naast zijn natuurlijke psychologische betekenis nu ook een geestelijke of
bovennatuurlijke, (b) De traditionele beelden die C.G.JUNG in de illustratieve alchemistische teksten aanhaalt, bevestigen deze geestelijke betekenis. Voor de christelijke verlossingsidee, meer bepaald voor het wezen van de innerlijke Christus, kan dat inhouden
dat deze niet enkel meer in psychologische termen geïnterpreteerd is. Gerelateerd aan
het Archetype an sich, aan de metapsychologische realiteit van het archetype, manifesteert ze zich in synchroniciteit zowel op het psychische als fysische vlak. Wij zitten
daarmee helemaal in de metapsychologische dimensie van het transcendente, de dimensie van het geestelijke.986

7.2.

Symbolik des Geistes (1948)

Dat dit de derde titel op rij is waarin de term 'geest' voorkomt, is niet zonder betekenis
en wijst er op zich reeds op dat het C.G.JUNG ernst is met het verleggen van de grenzen van het
psychische. Omdat naast Der Geist Mercurius [1942) de reeds als theologiserend aangeduide
lezing Zur Psychologie der TrinitStsidee [19401 is opgenomen, mogen wij verwachten dat de theoretische grondslagen uit de vorige lezingen hun uitwerking op het vlak van de Christusbenadering
niet zullen missen.

7.2.1.

Der Geist Mercurius

In dit verzamelwerk voegt C.G.JUNG aan het oorspronkelijke slot van de lezing Der
Geist Mercurius [1942] een reeks beschouwingen toe rond de verhouding tussen Mercurius en
Christus, op dezelfde manier als in Psychologie und Alchemie (1944) in verband met de lapis is gebeurd.
De zuiverheid en eenduidigheid van Christus worden nog altijd gecontrasteerd met de
dubbelzinnigheid, de duistere natuur en het heidense karakter van Mercurius. Nergens vinden wij
het zo scherp uitgedrukt: 'Er repräsentiert daher einen Seelenteil, der auf alle Fälle nicht christlich
geformt ist und sich daher durch das Symbol 'Christus' auf keinerlei Weise ausdrücken läßt. "β8β
Deze vaststelling spreekt opnieuw de gebruikelijke alchemistische identificatie tegen van Christus
met de lapis, c.q. Mercurius en pleit hoogstens voor een 'analogia Christi in der physischen Na
tur (...). Es sieht aus, als ob gerade gegenüber diesen Beziehungen die Dunkelheit und Zweifelhaftigkeit des Mercurius noch unterstrichen wäre, was entschieden gegen die Annahme spricht, daß
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Zie C.G.JUNG, Der Geist der Psychologie, in: CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 8, p. 261, met verwijzing nur
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die Alchemisten mit ihrem Lapis eigentlich Christus gemeint hätten'.9*7 De symboliek duidt voor
C.G.JUNG zelfs meer op de duivel, op alles wat uit het christelijke voorbeeld is verdrongen. Tegenover deze in de halfdonkere geheimleer verwijlende Mercurius, in psychologische termen dus het
onbewuste, staat de dogmatische Godszoon en de salvator mundi ( = wereldverlosser) Christus in
al zijn helderheid helemaal aan de kant van het bewustzijn. Wel brengt C.G.JUNG nu de nuance
aan dat het tenminste zo gesteld is met de leer over Christus, meer dan dat dit een gevolg zou zijn
van Christus' leer zelf. Daarnaast loochent hij geenszins de noodzakelijke vooruitgang van de vergeestelijking die met het 'metafysische dualisme' tussen Christus en Satan gepaard gaat. Anderzijds blijft hij in de gestalte van Mercurius een reactie zien van het onbewuste op dat
Christusbeeld. Deze relativeert de radicale tegenstelling tussen Christus en Satan, die bij elkaar
horen zoals net bewustzijn en het onbewuste. "In Erfüllung des Gesetzes der Komplementarität
entsteht und durch feinste kompensatorische Abstimmung auf das Christusbild versucht es, über
den Abgrund, der die beiden seelischen Welten trennt, die Brücke zu schlagen. * · ' Waren beide,
Christus en Mercurius, helemaal identiek, dan was die afwijkende symboliek niet ontstaan, luidt de
redenering verder. In ieder geval gaat het om een psychische reactie van het onbewuste. In het
geval van J.W.VON GOETHE (1749-1832) spreekt C.G.JUNG van een eingefleischte Christlichkeit,
een anderssoortige, meer heidense Christusvoorstelling die de innerlijke verscheurdheid moet opheffen.68* Dit alles is geen speculatieve inbeelding: zowel Christus als Mercurius beantwoorden
volgens C.G.JUNG aan een archetypische predispositie; beide voorstellingen worden niet bewust
uitgevonden, maar ervaren. Psychologisch vormen ze samen twee verschillende delen van het
archetype van het 'zelf', Christus meer de bewuste helft en Mercurius eerder de onbewuste. Net
als Lucifer is de laatste trouwens ook een lichtbrenger van een licht dat uit het duister voortkomt.
Het opkomen van dit avondlijke licht vindt C.G.JUNG overigens ook beschreven bij AUGUSTINUS
(354-430) als het licht van de zelfkennis van de mens, de cognitio hominis, dat zichtbaar wordt
nadat alle andere lichten gedoofd zijn, overeenkomstig de occasus Christi, passio Christi i = ondergang van Christus, passie van Christus).β°° Het kan zelfs een dwaallicht zijn en net als Mercurius
dubbelzinnig, zoals het archetype dat zich zowel op het vlak van het instinct als van de geest kan
manifesteren. Voor wie naar het hoogste streeft, komt het archetype de mens te hulp, zoals in de
alchemie Mercurius niet alleen donker is, maar ook de servator en salvator wordt.
7.2.2.

Zur Psychologie der Trinitötsidee

In Symbolik des Geistes (1948) onderwerpt C.G.JUNG alleen Zur Psychologie der Trinitätsidee [1940] aan een grondige bewerking. Uit het slot blijkt dat hij inmiddels meer wil dan een
psychologische verklaring. Door 'einen neuen Zugang zu alten Wahrheiten " wil hij beletten dat de
waardevolle schat aan christelijke symboliek verloren gaat wanneer het onbewuste geloof in de
openbaringswaarheden het tegen de moderne rationaliteit moet afleggen.8" 'Wie kann ein
Mensch Gottes Sohn und von einer Jungfrau geboren sein?' is een treffend voorbeeld van deze
ongehoorde dogmatische symbolen, die hij op een nieuwe manier wil duiden.8*2 Zo ziet
C.G.JUNG het als zijn roeping om de christelijke traditie te vernieuwen door ze met het onbewuste
in contact te brengen. Het beproefde middel is nog altijd dat van de vergelijkende symboolstudie,
waarin hij de archetypische universaliteit van de beelden blootlegt. In de verantwoording van een
uitweiding over de buitenchristelijke parallellen en de voorstadia van de trinità ire formule viseert hij
een openbaringstheologie, die de continuïteit met de prechristelijke filosofie over het hoofd ziet, in
plaats van gelijkaardige voorstellingen van andere tradities 'als eine Préfiguration der christlichen
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Heilslegende gelten zu lassen'.*'3 Deze stelling diept hij verder uit in de bespreking van de verschillende credo's of symbo/a, die hij in een dynamische opvatting interpreteert als een tnadair
verlossingsdrama, maar verder toch vooral bestudeert als 'Amplifikabonen des konstellierten Archetypus'.*** Dit komt ook tot uitdrukking in de weergave van enkele mijlpalen uit de theologiegeschiedenis. die C.G.JUNG beschouwt als een groeiende bewustwording en verwerkelijking van
de triniteit Omdat die bewustwording ten tijde van het Nieuwe Testament in het tweede bewustzijnsstadium van de Zoon nog lang niet volledig was, kan in dat verband slechts van een 'latente
Trinität' gesproken worden: 'Da man nicht wirklich wußte, was sich im 'Menschensohn' so urplötzlich geoffenbart hatte, sondern nur die vorhandenen Deutungen glaubte, so bedeutet die jahrhundertelange Nachwirkung eigentlich nichts anderes als die allmähliche Entfaltung des Archetypus
im Bewußtsein.. '*w In die ontwikkeling zijn de formuleringen van het homo-oustos, de wezensgelijkheid tussen Vader en Zoon, en die van het filioque, het voortkomen van de Geest uit de Vader
en de Zoon, volgens C.G JUNG te beschouwen als stappen in de volledige ontplooiing en het herstel van de psychische eenheid. De psychologische uitleg die hij daaraan geeft, is opgehangen aan
de verhouding tussen de symbolische verwijzingen en de feitelijke realisatie van het 'zelf' 'Die
Wesensgleichheit des Sohnes zusammen mit dem filioque behauptet, daß Chnstus, der psychologisch als ein Symbol des Selbst angesehen werden muß, und der Heilige Geist, der, wenn dem
Menschen gegeben, als das faktische Gewordensein des Selbst zu verstehen ist, beide von dem
Wesen (ουσία) des Vaters sind, d h also, daß das Selbst ein άμοοι/σιον тці πστρί (ein mit dem
Vater Wesensgleiches) darstellt. "** De wezenseenheid tussen de goddeh|ke personen trekt hij
zo door naar de verhouding tussen de symbolische werkelijkheid van Christus in het stadium van
de Zoon en de gerealiseerde werkelijkheid van het 'zelf' in het stadium van de H.Geest
De perspectiefverbreding waarvan in de vorige lezingen reeds sprake is, brengt met zich
mee dat de tweede fase van de tnade sterker 'geïncarneerd' wordt en om die reden met de historische en concrete verschijning van Christus verbonden, met 'das wirkliche und wahrhaftige Erscheinen des Gottmenschen in der menschlichen Alltäglichkeit, begleitet von all den Wunderzeichen, die eines Gottessohnes würdig sind'.'" Hoewel de historische kern daarvan misschien
moeilijk te achterhalen is, "so sicher ist es auch, daß kein ursacheloses Nichts jene gewaltigen
psychischen Wirkungen, welche durch die Jahrhunderte anhalten, hervorgerufen hat".*" Wat
wij achter dit historische optreden moeten zoeken, is de toenemende activiteit van het archetype,
waarvan we sinds Der Geist der Psychologie [1946]) weten dat het zich zowel tijdruimtelijk als in
het bewustzijn van de mens laat opmerken Is men over de inhoud van het tijdruimtelijke aspect
volgens C.G JUNG misschien niet zo zeker, de veranderingen van het bewustzijn tonen zich "in der
Dogmengeschichte, wo sie immer noch als Wirkung des Heiligen Geistes aufgefaßt werden'.*'*
Daarop aansluitend voegt С G JUNG onder de titel Christus als Archetypus een uitge
breide excursus aan de bestaande tekst toe *°° De voorstelling van het archetype versterkt daar
in de vroegere kritische houding ten overstaan van de rationalistische en intellectualistische visie
op Christus, zoals in het onderzoek van D F STRAUSS (1808-1874). Ю 1 Tegen deze liberale theo
logie haalt hij nu ook zijn theologische argumenten aan HIJ noemt ze in strijd met het Credo van
Nicea (325) en wel daarom "die liberale Vermenschlichung Christi geht zurück zur Homoiousie und
zum Anamsmus, und der moderne Antitrinitansmus hat ein Gottesbild, welches mehr alttestament-
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meerwaarde van de christelijke openbaring ten opzichte van die voorstadia bevestigt 'Niemand kann die vielfache Überlegenheit der christlichen Offenbarung gegenüber ihren heidnischen Vorstufen tn Zweifel ziehen, weshalb es heutzutage wahrüch überflüssig ut, auf der Voraussetzungs und Geschichtslongkeit des Evangeliums zu insistieren angesichts der Erkenntnis, daß es von historischen mut psychologischen Voraussetzungen wimmelt '

·" С G JUNG, Symbolik des Gastes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd II, ρ 154
m

С G JUNG, Symbolik des Gastes, in С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 11, ρ 154

™* С G JUNG, Symbolik des Geistes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 211 Zie verder over ha filioque,
F COURTH, ΤηηιιΔι In der Schnfi und der Pamstik, in M SCHMAUS - A GRILLMEIER - L SCHEFFCZVK (Hrsg ),
Handbuch der Dogmengeschichte, Bd ПЛа, ρ 126-127
•" C O JUNG, Symbolik des Gastes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 163
~

С G JUNG, Symbolik des Gastes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd II, ρ 163

•" С G JUNG, Symbolik des Gastes, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 163-164
"

Zie С G JUNG, Symbolik des Gastes, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 166-172

m

Vgl de bespreking van С G JUNG, Einige Gedanken über Psychologie vertaald in С G JUNG, Collected Works, Vol
ρ 24-25, waar hij deze figuur meer taxeert op de hegeliaanse aspecten van zijn leerstellingen Zie boven, II 1 3, ρ 42
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lieh oder islamisch als christlich ist'.'02 Het beeld dat de evangeliën van Christus geven, is volgens hem zeker niet alleen realistisch, menselijk en historisch, maar ook steeds begrepen in 'metafysische' voorstellingen en dat is ook de reden waarom Hij daarin verschijnt als 'der Herr der Dämonen, der kosmische Heilbringer, der vermittelnde Gottmensch'.кз De godmenselijke natuur
van Christus, waarop in die teksten — ondermeer in de Johannesproloog — meer de nadruk valt,
laat hij aansluiten bij de archetypische symboliek, waarin zich een voorchristelijk denken heeft
verdicht tot een dogmatische gestalte. De werkelijke mens — C.G.JUNG trekt zijn historische be
staan hoegenaamd niet (meer) in twijfel — is daarbij reeds snel verdwenen achter zeer algemene
projecties. "Er wurde sofort und beinahe restlos an die seelischen 'Bereitschaftssysteme'. die ihm
umgaben, assimiliert und damit in deren archetypisch geformten Ausdruck gewandelt. Er wurde zu
jener kollektiven Gestalt, welche das zeitgenössische Unbewußte erwartete, und darum fragt man
vergeblich, wer und wie er 'eigentlich' war. Wäre seine Gestalt nichts als menschlich und historisch getreu, so wäre sie nach aller Wahrscheinlichkeit ebenso unerleuchtend wie die eines Pythagoras, Sokrates oder Appolonius von Tyana."°°* Het blijft typerend voor C.G.JUNGs neutrale
psychologische aanpak dat hij het daarin openlaat of Jezus Christus' meerwaarde verbonden is
met zijn assimilatie door de archetypische verwachtingen van zijn tijd, of dat het om meer gaat dan
een historische figuur en menselijke persoon. Alsof hij zich bewust is van de theologische geladenheid van deze termen, houdt hij zich in deze kwestie op de vlakte en schrijft het geloof toe aan de
onbewuste verwachting van zijn tijdgenoten: 'Hätte niemand dem wundertätigen Rabbi aus Galiläa
etwas Besonderes angesehen, so hätte die Finsternis gar nicht gemerkt, daß überhaupt ein Licht
geleuchtet hat', parafraseert hij Joh 1:5.a06 Ook al laat hij het als een geloofszaak voorzichtig in
het midden of die figuur zelf zo bijzonder was of enkel zo gezien werd, het feit van de algemene
projectie en assimilatie is er. Bovendien ligt bij hem de nadruk hoegenaamd niet op de projectie en
de eventuele realiteit ervan, maar op de archetypische lading.
Naast de enorme archetypische kwaliteiten van de Christusfiguur valt niet te kijken. De
rijke symboliek, die in deze studie reeds overvloedig is aangehaald, zegt genoeg. Als C.G.JUNG de
"Attribute des Heldenlebens" nog eens op een rij zet, lopen die over in een plechtige belijdenis en
de conclusie dat Christus een alomvattende heelheid is — 'Als Logos, Sohn des Vaters, Rex Gloriae. Judex mundi, Redemptor und Salvator ist er selber Gott, eine allumfassende Ganzheit' — in
plaats van te zeggen dat hij die heelheid alleen maar symboliseert.*06 Van die heelheid worden
enkele courante symbolen gevolgd door een acclamatie: 'Er stellt die Integration der Könige und
Propheten des alten Bundes dar. Als Hirt ist er der Führer und der Mittelpunkt der Herde. Er ist der
Weinstock, und die ihm anhangen, die Ranken. Sein Leib ist das Brot, das man ißt, und sein Blut
der Wein, den man trinkt; er ist auch das corpus mysticum, welches von der Gemeinde gebildet
wird. •e07 Nadat een schat aan christelijke symbolen aangebracht is, doet C.G.JUNG een opmerkelijke uitspraak over de tweenaturenleer, in een eerste poging een uitleg te zoeken voor de tegenstelling tussen volledigheid en volmaaktheid: 'Als menschliche Erscheinung ist er Heros und sündenloser Gottmensch, also vollständiger und vollkommener als der natürliche Mensch. "*°B Het
vreemde aan deze uitspraak is dat ze haaks staat op wat hij altijd beweerd heeft en daarom kan ze
alleen juist begrepen worden in het licht van de perspectiefverruiming in deze periode. Christus is
nu ineens vollediger dan de mens, precies vanwege zijn godmenselijkheid. Volmaakt zijn houdt in
dit verband geen gebrekkige volledigheid in, maar is die volledigheid op een volmaakte wijze, een
volledigheid die de natuurlijke mens niet gegeven is. Christus verbeeldt de vereniging van de tegenstellingen, van het bewustzijn en het onbewuste, van God en de mens, waar de gewone mens niet
in geslaagd is of niet toe in staat is.
C.G.JUNG heeft reeds eerder gezegd dat de mens moet verwerkelijken wat het symbool
verbeeldt. Toch lijkt het in het geval van Jezus Christus nu om meer dan een projectie te gaan: 'So

•в C.G.JUNG, Symbolik des Geistes, in C.GJUNG, Gesammelte Werke,Bd. 1Lp 167.
«s C.G.JUNG, Symbolik des Geistes, in C.GJUNG, Gesammelte Werke,Bd. 1'.Ρ- 167-168.
w» C.GJUNG, Symbolik des Geistes, in C.G.JUNG, Gesammelte Werke,Bd. 1l,p. 16S.

»

C.G.JUNG, Symbolik des Geistes, in C.G.JUNG. Gesammelte Werke,Bd. 1••Ρя» C.G.JUNG, Symbolik des Geistes, in C.GJUNG, Gesammelte Werke,Bd. 1••Ρ«F
C.GJUNG, Symbolik des Geistes, in C.O.JUNG, Gesammelte Werke,Bd. 1l.P·
α C.GJUNG, Symbolik des Geistes, in C.GJUNG. Gesammelle Werke,Bd. 1l.p.
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verwirklichte Christus die Idee des Selbst "*°· Het is nog altijd niet duidelijk wat de draagwijdte
van die verwerkelijking is, want misschien bedoelt hij alleen maar een proces dat zich in het bewustzijn van de gelovige heeft afgespeeld 'Dieser Archetypus des Selbst hat in jeder Seele auf die
'Botschaft' geantwortet, so daß der konkrete Rabbi Jesus in kürzester Frist vom konstellierten Archetypus assimiliert wurde. ~°ю Aan een echte belijdenis ontkomt C.G.JUNG door over te stap
pen op meer empirische verklaringen, waarin het archetype enkel in de gelovige reactie opereert
En tegelijk komt hij terug op de eventuele volledigheid van die verschijning Aan dit symbool van
het 'zelf' ontbreekt immers "die Nachtseite der seelischen Natur, die Finsternis des Geistes und die
Sünde".*" Deze restrictie is begrijpelijk omdat С G JUNG de incarnatie in Jezus Christus nog
steeds associeert met de 'voorlopige' incarnatie in het bewustzijn van het individu en de incarnatie
nog niet in het onbewuste is doorgedrongen Met de woorden van PLATO's (427-347) Timaeus
heeft slechts een eerste vermenging van de wereldziel plaats, maar blijft de tweede nog uit Dat
kan pas na de integratie tussen het goede en geestelijke godsbeeld met het kwaad of de wereldlij
ke stoffelijkheid, gesymboliseerd door de duivel Zolang blijft dit godsbeeld nog een volmaakte
idealiteit en is het geen realiteit in het concrete menselijke leven
De verhouding tussen Christus en het 'zelf' laat CG JUNG ondertussen niet meer los
Nadat hij de Christusverschijning en het 'zelf' van elkaar onderscheiden heeft, is het opmerkelijk
dat uitgerekend een term als innere Christus opnieuw opduikt om het zelfbegrip aan te duiden WIJ
kunnen niet anders dan vaststellen dat С G JUNG een dubbele interpretatie geeft waarbij een on
derscheid bestaat tussen de 'uiterlijke' theologische Christusvoorstellmg en de 'innerlijke' Christus
Die laatste is een weliswaar cultuurgebonden naam voor het 'zelf', ook al bedoelt hij daar niet
meer mee dan een empirische identiteit op grond van de analoge symboliek 'Da man nun aber
empirisch nie unterscheiden kann, was ein Symbol des Selbst und was ein Gottesbild ist, so treten
diese beiden Ideen trotz aller Unterscheidungsversuche immer wieder vermischt auf, ζ В das
Selbst als synonym mit dem inneren Christus /ohanneischer und paulimscher Prägung, oder Christus als Gott ('dem Vater wesensgleich'! oder der Atman als individuelles Selbst und zugleich als
Wesen des Kosmos, oder Tao als individueller Zustand und zugleich als korrektes Verhalten der
Weltereignisse. "" 2 In deze uitspraak lijkt hij trouwens nog een ander onderscheid te maken,
namelijk dat tussen het goddelijke en kosmische 'zelf' en het geïncarneerde 'zelf' als het individuele, tussen Christus als God en als mens Het eigene van de individuatie is dat de beide 'zelven' op
elkaar zijn afgestemd Op grond van die empirische gelijkstelling is de incarnatie Gods trouwens
een andere naam voor de zelfverwerkelijking of individuatie, "so bedeutet die Selbstverwirklichung
in religiös-metaphysischer Sprache die Inkarnation Gottes. Das ist in der Sohnschaft Christi ausgedruckt'.'^ Het strakke onderscheid tussen de eerste en de voortgezette incarnatie, tussen incarnatie en individuatie, valt op die manier weg Beide processen worden op elkaar betrokken als het
goddelijke initiatief en het menselijke antwoord Zo staat het lijden van God in de passie van Christus in verband met het psychische lijden van het 'ik' Dit omschrijft С G JUNG ook als 'eine Passi
on des Ich, d.h. des empirischen, gewöhnlichen, bisherigen Menschen' omdat de ik-mens zíjn
eigen wil moet opgeven voor het grotere geheel van het 'zelf', waardoor het 'in den göttlichen
Bereich tritt' 914 Daarom zijn volgens С G.JUNG menselijk en goddelijk lijden complementair Te
vens spreekt hij van een menselijke deelname aan de goddelijke incarnatie en het goddelijke lijden,
waaruit opnieuw blijkt dat het mogelijk om twee weliswaar in elkaar grijpende maar niettemin
verschillende interpretatieniveaus gaat. Psychologisch blijft natuurlijk in het leven van de mens
alleen de verwevenheid belangnjk en speelt het onderscheid geen noemenswaardige rol Deze be
langrijke beschouwingen rondt hij daarom af met de conclusie 'Das Drama des archetypischen

*" С G JUNG, Symbolik des Geistes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 170 Er и reeds gezegd dat de invloed
van G KOEPGEN, Die Gnosis des Christentums, niet te onderschatten is In voetnoot wordt op ρ 307 volgende verduidelij
king van hem aangehaald 'Alles bezieht Jesus aufsein Ich, aber theses Ich ist nicht das subjektivistische Ego, sondern ein
kosmisches Ich " Dit sterkt het vermoeden dat С G JUNG nu gelooft dat Jezus niet enkel de passieve projectie van het 'zelf
ondergaan heeft, maar ze tevens verwerkelijkte
"·

С G JUNG, Symbolik des Geistes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 170

"'

С G JUNG, Symbolik des Geistes, m С G JUNG. Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 170

<" С G JlJtiG, Symbolik des Geistes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 170
*" С G JUNG, Symbolik des Geistes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 171
m

С GJUNG, Symbolik des Gastes, m С G JUNG, Gesammehe Werke, Bd 11, ρ 171
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Christuslebens beschreibt in symbolischen Bildern die Ereignisse im bewußten und im bewußtseinstranszendenten Leben des Menschen, der von seinem höheren Schicksal gewandelt wird. "" 6
Het ¡s helemaal in de 'geest' van de titel van dit werk dat C.G.JUNG het vroegere psychologische alternatief van de individuatie als de werking van de H.Geest is gaan zien. En al beroept hij zich daarvoor op een psychologische categorie, toch laat hij zich ontvallen dat de inspiratie 'durch außerbewußte, ja sogar außermenschliche Quellen motiviert werde''."* De incarnatie
in Jezus Christus en de inwoning van de Geest in de concrete mens fungeren als twee zijden van
hetzelfde binnengoddelijke, trinitaire proces. In overeenkomst met vroegere beschouwingen benadrukt C.G.JUNG weliswaar de voorlopigheid van de menswording in Christus, maar breidt de betekenis ervan eveneens uit tot een bovenpersoonlijk en zelfs transhistorisch heilsgebeuren. "Das
Christusleben ist einesteils nur ein kurzes, historisches Intervall, eine bloße An- und Verkündigung
der 'Botschaft', andemteils eine exemplarische Demonstration jener (seelischenj Erlebnisse, welche
mit der Gottes- resp. Selbstverwirklichung verbunden sind. Das für den Menschen Allerwesentlichste ist nicht das Seixvt/pevov und das δριύμενον (das Gezeigte und Getane), sondern das, was
nach dem Christusleben folgt, nämlich die Ergreifung des Einzelnen durch den Heiligen Geist. "917
Het accent ligt zeer duidelijk op de psychische gebeurtenisen, en niet op de uiterlijk waarneembare,
historische feiten. Daarom wordt de incarnatie in Christus beschouwd als een 'exemplarische demonstratie' die wij in het licht van de synchroniciteit, in een acausaal zinsverband met de individuatie van de gehele mensheid moeten zien.91' De eenmalige Christusincarnatie valt dus samen
met de tweede fase van bewustwording, de reden ook waarom C.G.JUNG Jezus met G.KOEPGEN
"den ersten autonomen Menschen' noemt.919 Deze autonomie blijft als psychologisch kenmerk
van het ik-bewustzijn echter gesitueerd in de zoonfase, de fase van crisis en beslissing. "Das durch
den 'Sohn' charakterisierte Christentum drängt daher den Einzelnen zur Entscheidung und zur
Reflexion, was besonders von jenen Kirchenvätern (wie z.B. Justinus Martyr), welche gegenüber
dem Zwang (ανάγκη) und dem Nichtwissen (άγνοια) die επιστήμη (das Verstehen! betonten, emp
funden wurde. "*20 Ook al gaat het om een zeer beslissend moment, toch blijft C.G.JUNG deze
'eerste' incarnatie dus als een overgangsfase of intermediaire toestand beschouwen, tenminste in
de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid. 'Das vorbildhafte Leben des Christus stellt an sich
einen Transitus' dar und bedeutet daher soviel wie Brücke und Wandlung zu der dritten Phase. "" 1 Die overgang moet leiden tot de bekroning van het proces door de verwerkelijking van de
Geest in de concrete mens. "Diese Erstreckung der 'filiatio', resp. der Gotteskindschan auf den
Menschen stellt die metaphysische Projektion der psychischen Veränderung dar. "гг Als
C.G.JUNG het theologische taalgebruik nog altijd als een metafysische projectie beschouwt, dan
wordt deze reductiebeweging nu tevens doorkruist door een psychologisch taalgebruik, dat alles
behalve reductionistisch aandoet, zeker als daarin bijvoorbeeld van een 'inspiratie' sprake is. Dit
wordt ingegeven door de derde fase waarin het immers tot de erkenning komt van een hogere
instantie "welche in der Projektion 'Heiliger Geist' genannt wird. Auf psychologischem Niveau
entstammt die 'Inspiration', d.h. die 'Einhauchung', einer unbewußten Funktion".'23 Wanneer wij

"' C.G.JUNG. Symbolik des Geistes, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 171-172.
"' C.G.JUNG, Symbolik des Gastes, io: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. II, p. 164.
"' C.G.JUNG, Symbolik des Geistes, in: C.GJUNG, Gesammelle Werke, Bd. 11, p. 172.
m

Zie C.G.JUNG, Über Synchromzität, in: Éranos -Jahrbücher, Bd. XX/1951, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 8, p.
555-566, hier p. 565-566, waar hij op grond van de synchronistische fenomenen tot de conclusie копи dat tijd en ruimte
psychisch relatief zijn. Zie ook C.G.JUNG, Synchronize als ein Prinzip akausaler Zusammenhange, in: C.G.JUNG W.PAUU, Noturerklarung und Psyche; in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 8. p. 519-538: Die Vorlaufer der Synchronizitäisidee, waar achtereenvolgens verwezen wordt naar de historische antecedenten van deze idee, zoals bij HERAKLEITOS (ca.535-465), LAU TZE (6de eeuw v.Chr.), TZWANG TZE (ca.360-ca.280), HIPPOKRATES (460-377), THEOPHRASTUS (371-288), PHILO (ca.2Jv.Chr.-50 na Chr.), PLOTINUS (204-270), P.DELLA MIRANDOLA (1463-1494),
ZOSIMOS (4de eeuw), AGRIPPA VON NETTESHEIM (1486-1535), PARACELSUS (1493-1541), J.KEPLER (15711630), G.W.LEIBNIZ (1646-1716). Zie verder M.-L.VON FRANZ, On Divination and Synchronicüy. The Psychology of
Meaningful Chance; F.D.PEAT, Synchronicüy. The Bridge between Matter and Mind.

"* C.G.JUNG, Symbolik des Geistes, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 197, η. 31. geciteerd uit G.KOEPGEN,
7 » Gnosis des Christentums, p. 231. Op p. 19 maakt deze auteur een gelijkaardig onderscheid als C.G.JUNG tussen teken
en symbool en bedrijft a.h.w. een symbolische theologie: 'Das Leben Jesu hal im Lichte des Glaubens einen über das
Wortlaut der Bibel hinausgehenden Symbolwert. '
*" C.G.JUNG, Symbolik des Geistes, in: C.GJUNG, Gesammelle Werke, Bd. 11, p. 197-198.
*" C.G.JUNG, Symbolik des Geistes, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 199.
*° C.G.JUNG, Symbolik des Gastes, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. II, p. 198.
"· C.G.JUNG, Symbolik des Geistes, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 199.
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dit taalgebruik willen begrijpen vanuit de stelling in Zur Psychologie des Geistes [1945] dat de
Geest die uit het onbewuste stamt, radicaal verschilt van de menselijke, bewuste geest, dan ver
wijst die Geest naar een andere dan de horizontale bestaansdimensie, al duidt С G JUNG dat met
een psychologische term aan En hoewel hij verder nog geneigd is de derde fase, waann de
H Geest de Christusimpuls verderzet, als een soort postchristelijke fase te beschouwen, lijkt de
continuïteit met de tweede fase toch een vaststaand feit Het is daarin immers de bedoeling dat na
Jezus Christus het beeld van de kosmische oermens, van Christus, ook in anderen gestalte krijgt,
waardoor ZIJ 'anschaulich-konkret zu chnstifîzierten Menschen und damit zu Trägem des Anthroposbildes ' worden " *
Conclusies' (a) In de herschreven teksten uit Symbolik des Geistes (1948) blijkt hoe
С G JUNG de verhouding tussen Christus en het 'zelf' minder uitspeelt als een onover
brugbare tegenstelling tussen de uiterlijke dogmatische voorstelling en een innerlijke
psychologische werkelijkheid, maar ze veeleer complementair ziet Dat is reeds het
geval in de herwerkte tekst van Der Geist Mercurios [1942], waann Christus en Mercurius elkaar aanvullende symbolen van het 'zelf' zijn. (bl Deze tendens is nog sterker
aanwezig in de herwerking van Zur Psychologie der Trinitatsidee [19401, waarin de
Christusthematiek in de dialectiek tussen de eerste en de voortgezette incarnatie met
beide fasen verbonden is Dit gebeurt door het onderscheid tussen de 'exemplarische'
functie van de incarnatie in Jezus Christus, geassocieerd met de eerste fase van be
wustwording, en de 'innerlijke Christus' duidend op de uitbreiding van deze incarnatie
tot de verwerkelijking van het 'zelf' in de concrete mens (c) Daarbii schuwt С G JUNG
minder dan in de vorige periode het specifiek theologische taalgebruik, al legt hij steeds
uit dat de theologische termen thans psychische werkelijkheid zijn De theologische
doordenking van die psychische begnppen doorkruist echter meer dan tevoren de moge
lijke reductie die hoort bij de psychologisering van de theologische voorstellingen.

73.

Aion (1951)

Als met de wat vreemde titel van dit werk Aion (1951) mets anders bedoeld is dan de
hierboven besproken paradigmawissel tussen het tijdperk van de Zoon en dat van de Geest, is het
duidelijk dat de denkbeelden waarvoor in het vonge werk de cultuurpsychologische aanzet is gege
ven, hier verder worden uitgewerkt Opnieuw maakt С G JUNG de vroegere psychologische doel
stellingen bijna ondergeschikt aan het doel om theologische uitspraken te confronteren met de
psychische ervaring Op basis van deze ervaring stelt hij de traditionele Christusfiguur en de heel
heidssymbolen die het onbewuste in reactie daarop heeft voortgebracht, tegenover elkaar. In een
tijd waarin het Christussymbool zijn waarde verliest, is de aanvulling van deze symboliek geen
overbodige luxe. Volgens CG JUNG is dat de enige mogelijkheid om de oude geloofswoorden op
nieuw inhoud te geven en begnjpelijk te maken De verlossingswerkzaamheid van Christus krijgt
daarbij de volle aandacht 'Schon die bloßen Wörter, die von der Kanzel rauschen, sind unverständlich und schreien nach Erklärung· Wieso hat uns Chnsti Tod erlöst, wo sich doch niemand
erlöst fühlt7 Wieso ist Jesus ein Gottmensch, und was ist ein solcher7 Was soll es mit der Tnmtät,
der Parthenogenesis, dem Essen des Körpers und dem Trinken des Blutes usw.7"*n De beproefde methode blijft een symboolhistonsche verkenning van de godsdienstige, alchemistische en
tenslotte de gnostische symbolen van het 'zelf', waarbij C.G.JUNG zo ver mogelijk in de geschiedenis van het christendom teruggaat in een poging om het huidige, naar zijn aanvoelen ontspoorde
christendom te herbronnen β 2 β
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С G JUNG, Symbol* des Castes, ш С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd II, ρ 201

и

C C JUNG, Atan, in С G JUNG, Gesammelte Werte, Bd 9ЛІ, ρ 44

** M STEIN, Jung's Treatment of Christianity, ρ 149-150, 153, heeft deze dubbele doelstelling goed opgemerkt en noemt het
boek een "most detailed reconstructive study of Christianity's on fins' but it oho puts forward his critique of Christianity
and proposals for its transformation ( ) Aion is a blend, therefore, of psychological theory history of religious symbolism,
psychological interpretation of Christian tradition and creative psycho-ûteologtzing " M STEIN heeft daarbij alle moeite om
С G JUNGs gedachtelijn te volgen "Jung 's psychological argument in Aion tends to gel lost m a cluster of endless do
cumentation and esoteric reference " Terwijl deze auteur zich beperiet tot de grote lijnen, is het voor een werk als dit nood
zakelijk om het kluwen enigszins te ontwarren
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7.3.1.

Christus, ein Symbol des Selbst [1948]

Nadat hieraan ter verheldering vier inleidende hoofdstukken zijn toegevoegd, is het ei
genlijke scharnierhoofdstuk van dit boek het vijfde, met de titel 'Chnstus, ein Symbol des Selbst'.
die С G JUNG verantwoordt door, ondanks de 'Entchristhchung unserer Welt' in een tijd, waarin
HIJ door de enorme ontwikkeling van wetenschap en techniek bijna wordt opgegeven, Christus de
37
nog levende mythe van onze cultuur te noemen * Vooruitlopend op de vergelijking met het
'zelf' geeft hij in zijn verduidelijking daarvan bijna de wetenschappelijke afstandelijkheid op "Er ist
unser Kulturheros, der, unbeschadet seiner historischen Existenz, den Mythus des göttlichen Urmenschen, des mystischen Adams, verkörpert Er ist es, der das Zentrum des christlichen Mandalas innehat, der Herr der Tetramorphos, das heißt der vier Evangelistensymbole, welche soviel wie
die vier Säulen seines Thrones bedeuten Er ist in uns, und wir in ihm. Sein Reich ist die kostbare
Perle, der im Acker verborgene Schatz, das kleine Senfkorn, das zum großen Baume wird, und die
Л2в
himmlische Stadt Wie Chnstus in uns ist, so auch sein himmlisches Reich
Is dit alleen maar
metafonsch bedoeld of wordt hier echte belijdenistaai gesproken? Dat blijft in het midden, al valt
ons het overwicht van de kosmische en innerlijke Christus op de historische Jezusfiguur nog altijd
op Als psycholoog vindt С G JUNG hierin voldoende illustratiemateriaal om de volgende psycholo
gische stelling te onderbouwen, met een variatie op de uitspraak uit Symbolik des Geistes (1948)
,ет
beweert hij nu 'Christus veranschaulicht den Archetypus des Selbst. " Christus stelt vast en
zeker de heelheid voor, maar dan wel op een goddelijke wijze, ook dat is reeds gezegd "° Dat de
voorstelling van het 'zelf' anderzijds ook verbonden is met het evenbeeld Gods, het imago Dei,
waarnaar Adam vóór de zondeval geschapen was, is ook niet nieuw Wel wordt deze verbinding
nu theologisch gefundeerd op een hele reeks uittreksels uit de patristiek bij ORÍGENES (185-254),
TERTULLIANUS ( + 222) en AUGUSTINUS (354-430), en uit de Paulusbneven (1 Kor 15 47-49),
waar deze term wijst op de band tussen Chnstus en de mens * 3 ' Dit godsbeeld, waarvan de metafysische karakteristieken bij de geciteerde kerkvaders onmiskenbaar zijn, is door de zondeval verdorven maar opnieuw hersteld door het verlossingswerk Christi in zijn descensus ad inferos I = nederdaling ter helle)(Rom 12 2) Hiervoor wordt opnieuw gerefereerd aan de uitspraken van AUGUSTINUS die Christus als het doel van het hele proces beschouwt "2 С G JUNG wil deze processus echter voor de moderne mens toegankelijk maken door hem psychologisch te laten samenval
len met de overwinning van de persoonlijkheidssplitsing. Daarom sluit hij ook aan bij ORÍGENES'
idee van de apokatastasis ( = algehele terugkeer), waardoor het herstel van de verbondenheid met
het godsbeeld psychologisch een herstel betekent van het archetype van de heelheid Dit is tijdelijk
uit het zicht van het bewustzijn verdwenen, 'bis ihn ein durch Konversion erleuchtetes Bewußtsein
in der Gestalt Christi wiedererkennt', maar door de symboolfunctie van Jezus Chnstus opnieuw
opgewekt '" Dat is heel wat anders dan een illusieverwekkende projectie die een verlichting van

*" С G JUNG, Лит, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 46 In dit opzicht wordt gedoeld op de 'lucifensche'
ontwikkeling van techniek en wetenschap en op de materiële en morele gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, die daarom
vergeleken wordt met de apocalyptische eindtijd (1 Joh 2 22, 4 3, 2 Tes 2 3-12)
°

CG JUNG, Лит, in С G JUNG. Gesammelte Werte, Bd 9/11, ρ 46-47 In verband met het innerlijke Rijk Gods wordt
o a verwezen naar Lc 17 20-21, waarin С G JUNG het Ή ßaotXeut την íeoí ¿rrôç vuur earn als 'Das Reich Gottes ist
inwendig ш euch ' vertaalt (Joh 18,36, Mt 13 24 43, 18 23, 22 2) Voorts verwijst hij naar enkele apocriefe Jezuswoorden,
zoals uit Β Ρ GRENFELL A S HUNT (ed ), New Sayings of Jesus, ρ 15, vgl Het evangelie van Thomas, Logion 3, in
J SLAVENBURG - W G GAUDEMANS, Nag Hammadi-geschnflen, Bd Ι, ρ 13S 'Maar het Koninkrijk u buinemn jullie
en blaten jitüu Als Julhe Jezelf kennen zuilen jullie ook gekend worden en zullen jullie weten dat jullie zonen van de levende
Vader ajn. '

"

C O JUNG, Aion, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 9/Π, ρ 47 Vgl
С G JUNG, Gesammelse Werke. Bd 11, ρ 170 Zie boven. II 7 2 2, ρ 177

С G JUNG, Symbolik des Geistes, m

"" Zie С G JUNG. Symbolik des Geistes, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd II. ρ 169 Zie boven, Π 7 2 2, ρ 176
*" Zie С G JUNG, Лит, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 47-49 In verband met het imago Dei wordt verwe
zen naar TERTULLIANUS, Adversas Mareionan, II 14, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Lat , Τ II, col 304, ORÍGENES,
Contra Celsum. VIII 49, m J Ρ MIGNE (ed ). Pair Graee , Τ XJ, col 1590, ORÍGENES, In Lucam homilía, VIII. m
J Ρ MIGNE (ed ), Patr Grate , Τ XIII, col 1820. ORÍGENES, De principas, 1 2, 8, ORÍGENES, /π Genesim потише, I
13, A AUGUSTINUS, Reír actione!, I 26, in A AUGUSTINUS, Opera omnia, Τ I, col 626, A AUGUSTINUS, Enarra
Hones ¡η Psalmos, XL Vili 2, XL» 6, m A AUGUSTINUS, Opera omnia, Τ IV, col 564, col 480
m

Zie С G JUNG, Aion, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 49-50, met verwijzing naar A AUGUSTINUS,
Enarraaones m Psalmos, ps UV, I, m A AUGUSTINUS, Opera omma, Τ IV, col 628. Α AUGUSTINUS, Contra
Fousium, ΧΧΠ 38, in A AUGUSTINUS, Opera omnia, Τ ПІ, col 424, A AUGUSTINUS, De Tnmtate, XIV 22

n
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het bewustzijn juist onmogelijk maakt zoals de pas gepromoveerde psychiater C.G.JUNG
dacht.*34
Na deze theologiserende inzet keert С G.JUNG terug naar het centrale punt van zijn
psychologische kritiek Want niettegenstaande Christus over alle attributen beschikt om het 'zelf'
te belichamen — gedacht wordt aan de wezensgelijkheid met de Vader, de co-aeterniteit, het
Zoonschap, de parthénogenèse, de kruisiging als opdeling van het ene in het vele —, mist het symbool volgens C.G JUNG de 'moderne' heelheid, vanwege zijn sine macula peccati i = zondeloosheid), waarbij tuj opnieuw de privano boniAeet als bewijs inroept а з е Christus beantwoordt maar
aan één helft van het archetype De andere helft verschijnt in de Antichrist, die zich ontpopt als
diens tegenhanger en nabootsen psychologisch complementeert hij de eenzijdige verlossergestalte,
die volgens het chnstendom net als God enkel summum bonum (= het hoogste goed) is. Alleen
samen verbeelden ze de beide helften van de totaliteit van het empirische 'zelf', licht C.G JUNG
nader toe, waarbij hij zich wel onthoudt van de mogelijke metafysische implicaties. Wat hijzelf als
één geheel beschouwt, is volgens hem in de christelijke levensbeschouwing hopeloos verdeeld in
een metafysisch dualisme.*3' Dat is niet zonder zin geweest omdat hierdoor de tegenstellingen m
het historisch en persoonlijk bewustzijn aan het licht gekomen zi|n. Overigens lijken de standpunten onverzoenbaar tussen de psycholoog die alvast de psychische realiteit van het kwaad een
plaats wil geven en daarnaast de relativiteit van de tegenstelling tussen goed en kwaad bepleit, en
de kerkelijke theoloog die de metafysische substantialiteit van het kwaad ontkent en tegelijk de onverzoenbaarheid van goed en kwaad blijft vooropstellen. Op de psychologische basis neemt
С G.JUNG stelling tegen onder anderen TATIANUS (2de eeuw), THEOPHILUS VAN ANTIOCHE
(2de eeuw), BASILIUS DE GROTE (330-379), T.VAN BOSTRA (+ ca 370), J.CHRYSOSTOMOS
(ca. 344-407), AUGUSTINUS (354-430) en THOMAS VAN AQUINO (4-1274), uitgerekend de
theologen die met hun leerstellingen het manicheïsche dualisme bestreden hebben.*37
C.G.JUNGs psychologische verklaring staat nog altijd haaks op de orthodox-christelijke in dat
opzicht dat het bij hem de incarnatie is die de tegenzet van de duivel als een psychologische noodzaak heeft uitgelokt, als een materialistische, aardgenchte tegenreactie van het verdrongen onbewuste tegen het vergeestelijkingsideaal. Die reactie is begrijpelijk omdat 'die dogmatische Figur
Christi von solcher Vorzüglichkeit und Makellosigkeit ist, daß alles andere von ihr verdunkelt wird.
Sie ist in der Tat dermaßen einseitig vollkommen, daß sie ein psychisches Komplement гиг Herstel
lung des Gleichgewichtes förmlich herausfordert. "*3e Eigenlijk is dit al een stelling die teruggaat
tot Psychologische Typen (1921) met de psychologische interpretatie van de enantiodromie
Omdat Christus voor С G JUNG althans psychologisch geen eenheidsstichtende figuur
is, zijn sinds zijn komst de latente tegenstellingen uit het onbewuste bewust geworden. Daarom
zijn Christus en de Antichrist allebei christelijke symbolen in de zin dat ZIJ de differentiatie van het

w

Vgl С G JUNG, Wandlungen end Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 5, ρ 86-89 Zie boven,
II 3 2 2, ρ 65-67

ю

C O JUNG, Alan, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π. ρ 55-62 Over dit onderwerp, dat reeds ш С G JUNG,
Zur Psychologie der Tnmtäistaee [1940] is aangekaart, zie boven, II б S 1, ρ 143 144, оеп С G JUNG een heftige
pennenstrijd met de katholieke theoloog V WHITE Hij verwijl de scholastieke theologie de schaduw psychologisch niet
ernstig te nemen Zie С G JUNG, Brief vom 12 V 1950 an V While, m С G JUNG, Briefe. Bd II. ρ 187-188,
С G JUNG, Brief vom 30 /V 1952 an V White, in Briefe, Bd D, ρ 270-272, С G JUNG. Brief vom 30 VI 1952 an
V White, in Briefe, ВЛ II, ρ 285-287 Zie ook V WHITE, Soul and Psyche, ρ 141-165 The integration of evil Over dit
dispuut is recent een goed gedocumenteerd boek verschenen van А С LAMMERS, In God's Shadow The collaboration of
Victor White and С G Jung

m

Zie С G.JUNG, Λιοη, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/11, ρ 64 Ook hierover verschilt hij van mening met
V WHITE en stelt m С G JUNG, Brief vom 31 XII1949 an V White, m Briefe, Bd Π. ρ 168-170. dal men door de stel
ling van orme male a honorum (alle kwaad komt voort uit de mens) in een negatieve inflatie vervalt

·" Bedoelde uittreksels zijn te vinden m ORÍGENES, Contra Cetsum, VI 45, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Graec , Τ XJ,
col 1367, Π SI, col 878, ORÍGENES, De pnnapus, I 8. 4, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Graec . Τ XI, col 179, Π 9, 2,
col 226 IT , IRENAEUS, Advenus haereses, Π 4, 3, TATIANUS, Orano ad Graecos, m J Ρ MIGNE (ed ), Patr Graec ,
Τ VI, col 829, Τ VAN ANTIOCHIE, Ad Autolycum, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Graec , Τ VI, col 1080, BASILIUS,
НотШае m Нехате ron. II 5, ш J Ρ MIGNE (ed ), Pair Graec , Τ XXIX. col 40, 37, BASILIUS, Homilía. Quod Deus
non est auctor malorum, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Graec , Τ XXXI, col 341, TTTUS VAN BOSTRA, Adversus Mani
cheo:, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Graec , Τ XVIII. col 1132 ff , J CHRYSOSTOMOS, Responsione! ad orthodoxas, in
J Ρ MIGNE (ed ), Pair Graec , Τ VI, col 1313 f , DIONYSUS AREOPAGITA, De divims nomimbus. Г , in J Ρ MIG
NE, (ed ), Parr Graec , III, col 716 (Τ , Α AUGUSTINUS, Contra adversanum legis el prophetarum, I 4 ff . in A AU
GUSTINUS, Opera omnia, Τ Vili, col 606 f , A AUGUSTINUS, Dialogus questionimi LXV. CCXXVIII, in A AUGUS
TINUS, Opera omnia, Τ VI, col 2590. CLX, col 2581, CLXXV1, A AUGUSTINUS, Sermones supponimi. I 3. in
A AUGUSTINUS. Opera omnia, Τ V, col 2287, Τ VAN AQUINO, Summa ¡¡teologico, I 48, 1. 2, Τ VAN AQUINO,
Summa contra Gennies, III 3
»
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bewustzijn verbeelden, die altijd een kruisiging is van het 'ik' tussen twee tegenstellingen Omdat
die tegenstellingen in het onbewuste bij elkaar horen, lijkt hem de oudchristelijke opvatting alvast
gerechtvaardigd dat goed en kwaad de rechter- en linkerhand van God zijn, dat de schepping altijd
uit tegenstellmgsparen bestaat en dat God twee rijken heeft ingesteld, het eeuwige en het vergankelijke, waarbij de mens uit beide is samengesteld " ' In dezelfde lijn gaat ook de opvatting van
de Ebionieten dat God twee zonen heeft, Satanaël en Christus, en, zoals in de apocalyptische
Hemelvaart van Jesa/a staat, dat Sammaël regeert tot in de eerste hemel M 0 Deze denkbeelden
leunen volgens С G JUNG meer aan bij het beeld van de oudtestamentische Jahwe dan bij dat van
de goede God uit het Nieuwe Testament Zij komen overeen met een bewustzijnsstadium waarin
goed en kwaad nog niet uit elkaar gerukt zijn, wat wel al het geval zou zijn in Jezus' woorden
zoals in Mc 10*18 en Mt 19 17 Meer algemeen stelt hij vast dat de gnostici de donkere achterzij
de van het bewustzijn niet zo verdrukt hebben en daarom dichter bij de moderne empine staan
Als in een pendelbeweging wordt vanuit een ander oogpunt aangegeven waarom Jezus
Christus ondanks deze bezwaren wel het 'zelf' kan uitbeelden Volgens de christelijke geloofsbelij
denis drukt hij in zijn historische verschijning namelijk iets transhistorisch uit Weer is bij de uitleg
de vergelijking met het symbool en de paradoxie van het 'zelf' maatgevend zoals ook gesymboli
seerd in de quatermtaire structuur С G.JUNG beweert dat deze formule niet alleen het 'zelf' maar
ook de dogmatische Christusgestalte voorstelt 'Als histonscher Mensch ist Christus einmalig und
einzigartig, als Gott allgemein und ewig Das Selbst als Individualität ist einmalig und einzigartig,
als archetypisches Symbol ist es ein Gottesbild, also allgemein und 'ewig" zo trekt hij de lijn van
Symbolik des Geistes (1948) verder door **" С G JUNG is bijna zover dat hij eindelijk de brug
slaat tussen enerzi'ds de historische Jezus en de dogmatische Christus en anderzijds het transhis
torische 'zeff'. Wat de voorpsychologische tijd betreft, waann de individuatie onbewust werd vol
trokken, stelt hij zelfs "Chnstus bedeutete nicht nur Ganzheit, sondern war sie auch als psychi
sches Phänomen " M 2 Tegen de mogelijke kritiek dat Chnstus misschien veeleer een bedrieglijk
surrogaat voor het 'zelf' is, argumenteert hij dat Christus wel de volledigheid voorstelde, in zoverre
men die toen kon verstaan en het in die tijd psychologisch nodig was het kwaad als een privavo
boni te beleven, terwijl in de huidige psychologische situatie de aanvulling van de Antichrist nodig
is Ook gaat С G JUNG nu niet meer voorbij aan de concrete Jezusfiguur en maakt hem zelfs tot
voorwerp van psychologische uitspraken "Schon früh war erkannt und ausgesprochen, daß der
Mensch Jesus, der Sohn der Mana, das pnncipium individuations sei. "*" Deze opvatting wordt
gevolgd en onderstreept door een uitweiding over BASILIDES' leer van de drie zoonschappen, de
dne emanaties van het goddelijke in een geestes-, een ziels- en een lichaamssfeer. Conform deze
drie sferen is Jezus Christus volgens die voorstelling eveneens van een drievoudige natuur *** In

"

Z i t C G JUNG, Aim, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π. ρ 64-65, π α verwijzing nur CLEMENS ROMA
NUS, Cltmenams Romani quae feruntur Hamhae, XX 2 Vgl CG JUNG, Brief vom 24 XI19S3 an V While, in
С G JUNG, Bnefi. Bd II, ρ 353-357 Dur wordt de uitspraak aangehaald dat Christus en de duivel samen de Imker en
rechterhand van God zijn volgens M L VON FRANZ, ш haar commentaar bij С G JUNG, Bnef vom 17 ΠΙ 1951 an
Dr И , io CG JUNG, Briefe, Bd II, ρ 213, komt die uitspraak echter niet van CLEMENS maar gaat zij terug op een
joods-christelijke voorstelling dat Satan de oudere en Christus de jongere zoon is, een beeld dat in de Clemcntijnse homi
lieën, een verzameling gnostisch-chnstelijkegeschriften van omstreeks 150 na Chr , te vinden is Voor wal de datering van
deze preken belieft, zet С G JUNG zich af tegen A VON HARNACK, Dogmengeschtchle, Bd 5, ρ 332, die ze ten vroeg
ste in het begin van de 4de eeuw plaatst.

*" Zie С G JUNG, Aion, in С G JUNG, Gesammelte Werke Bd 9/Π, ρ 66-67, met verwijzing naar E HENNECKE (Hrsg ),
Neutestamentliche Apokryphen, ρ 309 IT , en naar EPIPHAN1US, гапапшп adversas octógona haereses. I, ρ 267 De
joods-christelijke Ebionieten zijn in het christologische debat bekend vanwege hun sterke beklemtoning van de menselijk
heid Zie Het evangelie van de Ebionieten, m A F J KLUN (red ), Apoknefen van het Nieuwe Testament, ρ 22 24 Zie
J LIÉBART Christologie Von der Apostolischen Zeil ins zum Konzil von Chalcedon (4SI), m M SCHMAUS · A GRILLMEIER (Hrsg ), Handbuch der Dogmengeschtchle, Bd Ш, l/a, ρ 19-127
"

C G JUNO, Акт, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 72 Vgl
С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd II, ρ 172 Zie boven, II 7 2 2, ρ 176
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*° С G JUNG, Amt, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 72, η 76
*° С G JUNG, Aion, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 73 Het is volgens hem trouwens van groot symboolhistorisch belang dat de christologische projectie met een historische en concrete mens werd verbonden Dal schnjft hij in een
bnef uit dezelfde periode, С G JUNG, Bnef vom Π1111951 an dr Η , ш С G JUNG. Briefe, Bd Π, ρ 210 'da sonst
die so lâchage Menschwerdung Gottes gar nicht hätte zustande kommen können' In dat opzicht beschouwt hij bet docetisme zelfs als een terugval in heidense voorstellingen Zie meer over het docetisme bij J LIÉBART, Christologie Von der
Apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (4SI), m M SCHMAUS - A GRILLMETER (Hrsg ), Handbuch der
Dogmengeschichu, Bd Ш, l/a, ρ 22 25
*" Zie С О JUNG, Aion, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 74-76 De uitleg van BASILIDES' stelsel is te
vinden ш HIPPOLYTUS, Elenchos, П 20, 10, 22, 15, 26, 5, 27, 8 12 Vgl E HAENCHEN - M KRAUSE (Hrsg ), Die
Gnosis, Bd Ι, ρ 80-110
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het derde zoonschap, waann de lichamelijkheid sterker vertegenwoordigd is om de geestkiem in de
wereld op te wekken, herkent С G.JUNG de filias philosophorum en de films macrocosmi uit de
alchemie, de in de stof slapende wereldziel 'Er ist auch eine völlige Entsprechung der Tnchotomie,
indem Jesus, der Sohn der Mana, den inkamierten Menschen darstellt, seine nächste Vorstufe aber
ist der zweite Christus, der Sohn des obersten Archonten der Hebdomas, und seine erste Präfiguration schließlich der Chnstus, als Sohn des obersten Archon der Ogdoas, nämlich des Demiurgen
Jahwe " М Б Een gelijkaardige voorstelling treft С G JUNG aan bij de leerlingen van VALENTINUS
(-ca 160 na Chr ), die van Christus een kracht zien uitgaan, aangeduid als Horos met zeer christe
lijk getinte synoniemen als όροθέτης ( = grenspaal), μΐταγωγΐυ'ς ( = overbrenger), καρπιστη'ς
( = vnjspreker), λυτρωτής (= verlosser) en σταυρός ( = kruis) In diezelfde betekenis is er het beeld
van de vormloze en hunkerende Sofia, over wie Chnstus zich ontfermt om haar door zijn kracht
vorm te geven M e Psychologisch zou dat zoveel betekenen 'als daß m der unbewußten Menschheit ein latenter Keim ruht, welcher dem Vorbilde Jesus entspricht Wie der Mensch Jesus nur
dank dem Lichte, das vom oberen Chnstus ausging und die Naturen in ihm schied, bewußt wurde,
so wird auch durch das Licht, das von Jesus ausstrahlt, der Keim im unbewußten Menschen erweckt und zu einer ähnlichen Unterscheidung der Gegensätze veranlaßt " M7 Terwijl С G JUNG
het mens-zijn van Jezus Christus gewoonlijk als niet volwaardig in twijfel trekt, plaatst hij de mens
Jezus hier volledig aan de zijde van de mensheid doordat in het onbewuste overeenkomstig zijn
individuele voorbeeld, een latente kiem aanwezig is Hiermee wijkt hij af — tenminste toch naar
aanleiding van deze gnostische tekst — van de opvatting die hij vooral in de alchemistische werken
aanhangt, waar hij de filius microcosmi en filius macrocosmi tegenover elkaar stelt Nu krijgt de
lichamelijke, historische incarnatie in Jezus meer gewicht en wordt de menswording een 'volledig'
voorbeeld voor een voortgezette incarnatie
Aan het slot van dit hoofdstuk neemt С G JUNG opnieuw het wetenschappelijke stand
punt in en beweert dat de genoemde parallel tussen Christus en het 'zelf' enkel een psychologi
sche zaak is, gebaseerd op empirische feiten En die geven aan dat bepaalde symbolen het beeld
van Christus zozeer verdiept hebben dat het bijna lijkt of ze de plaats van Christus innemen zoals
dat bijvoorbeeld in de alchemie met de lapis is gebeurd Volgens С G JUNG gaat het hierbij echter
om een ontwikkeling die reeds door Johannes en Paulus is ingezet en binnen het christendom een
correctie van de eigen eenzijdigheden wil bewerkstelligen Het is tevens een ontwikkeling die
'Christus in das Gebiet der unmittelbaren inneren Erfahrung hineinzieht und ihn damit als eine Figur
des ganzen Menschen erscheinen läßt'.*1' Het is deze beweging die hij via de psychologie wil
doortrekken en die hem tenslotte plaatst voor het dilemma 'Ist das Selbst em Symbol Christi, oder
ist Christus ein Symbol des Selbst?*** Wat voorbarig in zijn conclusie laat С G JUNG de weeg
schaal in het voordeel van zijn empirisch begrip doorslaan zoals ook de alchemisten aan hun steen
de voorrang gaven Maar dit is voor hem enkel een wetenschappelijke vaststelling en geen geloofs
belijdenis De moeilijkheid is daarbij dat uit het verdere verloop van de redenering blijkt dat hij al
leen maar doelt op de historische Jezusfiguur en haar voorstelling in de dogmatiek, en daarmee de
werkelijkheid van de innerlijke Christus uit het oog verloren heeft De argumentatie is onderhand
bekend en het mag ons niet ontgaan dat С G JUNG daarbij terugvalt op het begrip van individuatie
zoals omschreven in Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928) de volmaaktheid, waartoe Christus oproept in Mt 5 48 is geen volledigheid Van die eenzijdige volmaaktheid weet С G JUNG dat ze psychologisch door een reactie van het onbewuste moet gecompen
seerd worden, zoals in Rom 7 21, waardoor het Christusbeeld toch door een zekere paradoxie
gekenmerkt is Chnstus als volmaakt mens en als gekruisigde En wat van een psycholoog als
С G JUNG zeer verwondert, is dat hij vindt dat de transcendentale idee van het 'zelf' daar zelfs
niet tegen opweegt, want die mist hoe dan ook het historische openbaringskarakter De conflict
toestand, uitgedrukt in het christelijke symbool van de crucifixio, wordt nu opgeroepen door de do-

"

C G JUNG, Аюп, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/П, ρ 75

"* Zie С G JUNG, Axon, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 74 η 87, cfr IRENAEUS, Adversas hoereses, I 2,
2-5, PAUUNUS NOLANUS, Carmina. XIX, 639 (Τ , ρ 140 Vgl E HAENCHEN M KRAUSE (Hrsg ), Die Gnosis,
Bd Ι, ρ 214-314
" C G JUNG. Лит, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 76
м

С GJUNG. Axon, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 77

"

CG JUNO, Aion, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 9/Π, ρ 78
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minantie van het archetype van het 'zelf'. Dit is een toestand van het verdragen van de volledigheid van de psyche, 'jener akute Zustand von Unerlöstheit, welcher erst mit dem 'consummatum
est' sein Ende findet'.*"1 De erkenning van het archetype gaat dus niet om het christelijke mysterie heen, maar schept er de psychologische voorwaarde voor. Beide niveaus, net goddelijke en
het menselijke, haken hier in het leven van Jezus Christus op elkaar in. Daarin is de paradox van
het goddelijke en het menselijke in de kruisiging verbeeld. Eveneens geeft C.G.JUNG in bedekte
termen naast het noodzakelijke het voorlopige en zelfs begrensde karakter van de individuatie toe.
Hij beweert nu immers ook dat de volledige mens en alleen hij zich realiseert hoezeer hij verlossing
nodig heeft. Die verlossing krijgt daardoor ook een nieuwe betekenis, want ze sluit aan bij en veronderstelt het natuurlijke volledigheidsstreven van de mens. "Wie unerträglich sich der Mensch ist,
erlebt nur der Vollständige. Man könnte daher vom christlichen Standpunkt aus, meines Erachtens
wenigstens, nichts Wesentliches dagegen einwenden, wenn jemand die von der Natur uns auferlegte Aufgabe der Individuation und der Anerkennung der Ganzheit beziehungsweise der Vollständigkeit für sich verbindlich erachtet. ""'

7J.2.

Über das Zeichen der Fische und zur Psychologie der christtich-alchemistischen
Symbolik

In de hierop volgende hoofdstukken — hier eindigt ook de oorspronkelijke Eranos-Vortrag van 1948 — zoekt C.G.JUNG hoe in de geschiedenis van het christendom, als equivalent van
de persoonlijke psychische ontwikkeling, vanuit het onbewuste op de Christusvoorstelling gereageerd is. Daarin probeert hij via symbolen een brug te slaan tussen leer en ervaring. Dat is vooral
gebeurd door symbolen die volgens hem de psychische ambivalentie van het 'zelf' illustreren. Eigenlijk wil hij die vergelijken met de onvolledigheid van het Christussymbool, maar stuit tot zijn
verbazing in het symboolhistorische onderzoek — en hij treft dat vooral aan in de ketterse stromingen van het christendom — tevens op de verborgen ambivalentie van Christus. Dat blijkt onder
andere uit de metaforen die Hij met de duivel gemeen heeft. Heel eerlijk geeft C.G.JUNG toe: 'Die
Gestalt Christi ist nicht so eindeutig, als man es wohl haben möchte. "*62 Dat Christus echter ook
met het acrostichon van de vis wordt aangeduid en verbonden met bijvoorbeeld een in Voor-Azië
reeds wijd verbreide symboliek, heeft volgens hem nog een andere bedoeling, die alles te maken
heeft met de astrologische duiding van de komst van Christus.*63 Hiervan zouden reeds in het
evangelie sporen aan te treffen zijn, zoals in Mt 2:1-2, waar de wijzen uit het Oosten een aanduiding zien in een bijzondere planetenconjunctie, die in de voorstelling van C.G.JUNG psychologisch
op een vereniging van extreme tegenstellingen en dus op het Doppelaspekt Christi wijst. De psychologische verklaring hiervoor is te vinden in de synchroniciteitsleer waar C.G.JUNG dan reeds
mee bezig is, namelijk 'die Gleichzeitigkeit der Fischsymbolik des Erlösers mit dem astrologischen
Symbol des neuen Aeon"."** Deze leer vormt een poging om 'die vielfachen Aspekte und Beziehungen eines Archetypus zu beschreiben, welcher sich einerseits in einer Persönlichkeit, und andererseits, synchronistisch, in einem schon vorchristlich bestimmten Zeitablauf manifestiert. Ja, er ist
schon längst zuvor durch Projektion an den Himmel geschrieben worden, um dann, 'als die Zeit
erfüllt war' mit der Symbolbildung des neuen Zeitalters zu koinzidieren *.вББ Deze eenwording van
tegenstellingen is in het vroege christendom theologisch begrepen in de tweenaturenleer zoals

"· C.G.JUNG, Aion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte. Bd. 9/П, p. 79.
"' C.G.JUNG, Aion, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 9/11, p. 80.
10

C.G.JUNG. Лит, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/П, p. 81. Lucifer komt als naamgeving voor zowel Christus
als de duivel reeds voor bij EPIPHANTUS, Ancorólas; Α.AUGUSTINUS, Contra Faustum, XII 29 f., in: A.AUGUSTI
NUS, Opera omnia, Т. ПІ.

*" Zie C.G.JUNG, Mon, in:. C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/П, p. 82-91. De astrologische constellatie zou het eerst
opgemerkt zijn door F.MÜNTER, Sinnbilder und KunstmrstelUmgen der alten Christen, p. 49; F.MUNTER, Der Stem der
Weisen, p. S4 ff. Vgl. A.JEREMIAS, Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients, p. 69; A.DREWS, Der Sternenhimmel in der Dichtung und Religion der alten Völker und des Christentums. In de Middeleeuwen hebben meerdere astrologen
voor Christus een ideale horoscoop samengesteld, o.a. ALBUMASAR, ALBERTUS MAGNUS, P.DE ALIACO, CARDANUS en zelfs J.KEPLER. Maar in de christelijke Oudheid is daar reeds sprake van, bv. bij ORÍGENES, Commentaria in
Genesim, Ш 1, 14, 11, in: J.P.M1GNE (ed.), Patr.Graec, Т. ХП, col. 79. Vgl. F J.DÖLGER, 7ΞΘΙΤ. Das Rschsymbol infrühchristlicherZeit, [Aberkios-lnschrtfi, 8 ff.].
"" CO JUNG, Aim, in: C.GJUNG, Gesammelle Werke, Bd. 9/П, p. 101.
"» C.GJUNG, Aim, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/П, p. 101.
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C.G.JUNG die eveneens beschreven vindt in de legende van de Pistis Sofìa (3de eeuw): 'Jesus
wird demnach als eine Doppelpersönlichkeit aufgefaßt, welche einesteils aus dem Chaos beziehungsweise der Hyle emporwächst, anderenteils als Pneuma vom Himmel heruntersteigt. "*" De
dualistische aspecten in de christologie, die vooral in de gnostisch-christelijke traditie aanwijsbaar
zijn, vragen volgens C.G.JUNG om een psychologische verklaring, waarin mens-zijn aan het 'ik'
beantwoordt en God-zijn aan het 'zelf'; "... es sagt nämlich aus (wenn in psychologische Sprache
übersetzt), daß Christus, indem er als Mensch dem Ich, als Gott aber dem Selbst entspricht Ich
und Selbst, also Teil und Ganzes, zugleich se/*.**7
C.G.JUNG zet zijn terugblik op de historische ontwikkeling van het christendom verder
aan de hand van het vissymbool. Om de tegenstellingsnatuur van het astrologische vissenteken —
hij acht die ook karakteristiek voor de traditionele Christusvoorstelling — verder te onderstrepen,
haalt hij oud bronnenmateriaal aan uit de Babylonische Talmoed en middeleeuwse commentaren en
gaat verder in op de voorstelling van de astrologische tijdperken, meer bepaald de derde aeon,
aangekondigd door de middeleeuwse monnik JOACHIM DE FIORE (ca. 1130-1202). In diens profetie van het nieuwe tijdperk van de H.Geest, de tijd van het evangelium aeternum ( = eeuwig evangelie), herkent C.G.JUNG de werking van het archetype van de geest en bijhorende overbrugging
van de tegenstellingen, waardoor de filiatio, het Zoonschap Gods, op elke mens wordt overgedragen (Lc 6:35, Joh 10:34 en Pe 2:5). De theologische en psychologische opvattingen schuiven hier,
in een visie op de toekomst van het christendom, opnieuw in elkaar. Kenmerkend voor het nieuwetijdsdenken is volgens C.G.JUNG dat de geestelijke opdracht de enkeling toekomt 'aus der Urerfahrung des lebendigen Geistes".n* Daarin komt hij tevens tot de erkenning van het werkelijke
bestaan van het kwaad en tot een verdere ontwikkeling van de religieuze symbolen, waarvan de
Assumptio Mariae (1950) al een eerste teken is.969 Een ander kenmerk van de geestbeweging is
volgens C.G.JUNG dat zij tot doel heeft de nova rupes, de steen der wijzen, het 'zelf', in de plaats
te stellen van Christus (naar aanleiding hiervan haalt hij nogmaals de bekende Christusanalogieën
van de lapis aan, een beeldspraak die teruggaat tot 1 Kor 10:4 en 1 Pe 2:4). Een dergelijk enantiodromisch verloop van de christelijke in de postchristelijke aeon wordt aan de hand van gepaste
bijbelse vindplaatsen voorspeld in de toekomstvisioenen van NOSTRADAMUS (1503-1566).
Terug bij de oorsprong van het christendom vindt C.G.JUNG voor de overgang van de
pre-christelijke in de christelijke aeon eveneens symbolische aanwijzingen in het Nieuwe Testament. De voorstelling van de verlossergestalte van Christus als vis — de eerste zou rond 200
opgedoken zijn in Alexandrie — is immers reeds daar voorbereid, bijvoorbeeld in Mt 4:19 en Lc
5:10; 24:42, en spreekt voorts uit het gebruik van de lam-metaforiek in de Apocalyps. Zoiets duidt
volgens hem op een gelijktijdige receptie van Christus in de toenmalige tijdsgeest: Christus is de
nieuwe aeon, in de kering der tijden is Hij de laatste ram en de eerste vis, en het symbool van de
wedergeboorte van een oud tijdperk in een nieuw. Ook dat is in de christelijke Oudheid een bekend
thema en dat zou tevens bedoeld zijn in Mt 27:15-26, waar Barabbas en Jezus het wisselen van
de jaargoden verbeelden en waaruit blijkt dat Jezus 'einerseits als erster Fisch des Fischzeitalters
geboren wurde und als letzter Widder lamion, neutestamentlich: Lamm! des abtretenden Äons
sterben mußte'.**0 De tegenreactie op de overgang tussen beide symbolen vindt C.G.JUNG in
de apocalyptische beeldspraak met de eindtijdeljke Messiasgeboorte en de regering van het lam als
centrale themata in Apk 5:6-14. Denkend aan de enantiodromie vraagt C.G.JUNG zich af 'ob nicht
der Verfasser der Apokalypse durch eine zu Christus einigermaßen gegensätzliche Vorstellung
beeinflußt war, also durch eine psychologische Schattengestalt, eine 'umbra lesu', welche sich in

"· C.G.JUNG. Aim, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/11, p. 88, met verwijzing nur C.SCHMIDT (Hrsg.), Pisas
Sophia, p. 2; 12; 89 ff, waar trouwens expliciet sprake is van een tweelingverlosser, σωτήρας genaamd.
*" C.GJUNG, Aim, in: C.G.JUNG, Getaumelte Werte, Bd. 9/II, p. 119.
· " C.GJUNG, Aim, in: C.GJUNG, Gesammeüe Werte, Bd. 9/Π, p. 96.
m

In de venie die in 19S0 versehenen is van C.G.JUNG, Die psychologischen Aspekte des Mitaerarchetypus, in: C.G.JUNG,
Gesammelte Werte, Bd. 9/1, p. 120-123, wordt een verwijzing toegevoegd naar "die christliche Gestaltung des Mutterarche
typus гиг dogmatischen Wahrheit'. C.G.JUNG vindt daarin de Assumptio Mariae een gepast antwoord op de materialisti
sche indoctrinatie. In dit dogma, door paus PIUS XII afgekondigd in november 1950, wordt volgens hem de vereniging
verbeeld van aarde en hemel, van materie en geest. Zie G.SÖLL, Mafiologie, in: M.SCHMAUS - A.GRILLMEIER L.SCHEFFCZYK (Hrsg.), Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. m/4, p. 234-237: Die Proklamation von 'Maria Königin '
(1954) und 'Maria, Mutter der Kirche' (1964).

m

C.G.JUNG, -4ІОП, in: C.GJUNG, Gesammelte Werte, Bd. 9/Π, p. 99-100.
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der Endzeit durch einen Wiedergeburtsakt mit dem triumphierenden Christus vereinigt'.'" Dit
wordt in Antwort auf Hiob (1952) een belangrijk thema. De verdubbeling van de Christusgestalte
in de Apocalyps, die in tegenspraak zou zijn met de eenzijdigheid van de evangelische Jezus, keert
volgens C.G.JUNG ook terug in het astrologische symbool dat twee vissen in tegenovergestelde
richting laat zien. 'Die Fische aber sind ein Doppelzeichen. **62 In beide gevallen zou de tegenstellingsspanning binnen het oude christendom gesymboliseerd zijn. Daarin wordt Christus door de
verticale vis en de antichrist door de horizontale verbeeld. De eigenlijke betekenis van de vissymboliek zelf zoekt C.G.JUNG, opnieuw gestaafd door bijbelse illustraties en uitspraken van de kerkvaders, naast het thema van de verdubbeling van de vis in een goede en een kwade gestalte (Job
26:12), in dat van de heroïsche Nachtmeerfahrt en dus van de dood en opstanding c.q. wedergeboorte. Anderzijds is er ook de betekenis van de verlossing als een opgevist worden door de kruishaak."" Psychologisch valt dit volgens hem samen met de overgang van het onbewuste naar de
bewustwording. De verandering van de vis in een mens duidt evenals de incarnatie op een bewustzijnstoename. 'Der Fisch wandelt sich via warmblütigen Vierfüßer zum leiblichen Menschen, und
insofern die Messiasgestalt in der christlichen Fassung zur zweiten Person der Gottheit wird, ist,
durch die aus dem Fisch abgespaltene zweite Figur, die incarnatio Dei angedeutet. "***
Het is in al deze betekenissen dat de beeldvorming rond de vis ook in de alchemie voorkomt. Maar hier duikt deze symboliek volgens C.G.JUNG op buiten de invloed van het christendom
om, en vooral ter compensatie van die invloed op het bewustzijn. Toch wordt er het beeld indirect
ook met Christus geassocieerd, waarvan hier enkele voorbeelden volgen. In de vroegste vermelding
in de Turba Philosophorum (1622) is sprake van een ronde, eventueel doorzichtige vis zonder graten, opgevist van de bodem van een meer, die na het koken gaat oplichten, en waarin C.G.JUNG
verbanden ziet met de onderaardse deus absconditus (= verborgen god), de Veritas (= waarheid),
het centrum veri ( = centrum van waarheid), enkele centrale gnostisch-alchemistische symbolen
van het 'zelf'.**6 Zijn vurige karakter wanneer hij gaat oplichten is dat van de H.Geest zoals
C.G.JUNG citeert uit Jak 3:6, waar de vurige tong het levensrad in vlam zet.Me Ook de ronde
vorm van het pisculus rotundus (= rond visje), zoals de alchemie hem noemt, zou daarop wijzen." 7 Die ronde vorm kenmerkt tevens het rota natitavis {= geboorterad), het levensrad dat
C.G.JUNG doet denken aan de horoscoop en dat bij PRISCILLIANUS (-385) in het doopsel door
Christus wordt omgedraaid."69
In sommige alchemistische teksten bevindt zich in de kop van deze vis een drakensteen, dracontius lapis, wat aanleiding is tot een vergelijking met de lapis en onrechtstreeks met Christus: een

"" C.C.JUNG, Aion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 9/II. p. 114. De voorstellingvan de umbra Christi heeft
C.G.JUNG naar eigen zeggen van G.QUISPEL, die bij de gnostici» VALENTINUS (-ca. 160) de uitspraak heeft gevonden
dat Christus zijn schaduw heeft afgesneden, die volgens C.G.JUNG wijst op zijn chtonische zijde, ¿ie C.G.JUNG, Brief
vom 21.IV.1950 an G.Quispel, in: Briefe, Bd. Π, p. 185-187. Ook IRENAEUS maakt van een umbra Christi gewag, in
JJtENAEUS, Adversas haereses. 111, 1. Vgl. commentaar van M.-L. VON FRANZ bij C.G.JUNG, Brief vom 24.Я. 19S3
an V. White, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. II, p. 357, η. 8.
*° C.G.JUNG, Aion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/Π, p. 120. Op p. 114, η. 9, worden ook de uitzonderingen
vermeld op de eenzijdigheid van de evangelische Jezus: Mt 21:19, waar Jezus de vijgenboom vervloekt; Lc 19:27, over de
veroordeling aan het eind van de parabel van de talenten.
"> In C.G.JUNG, Aion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/11, p. 121, η. 33, met verwijzing naar P.PICINELLUS,
Mundus Symbolical, p. 432, is een zeer sprekend voorbeeld van deze metafoor toegeschreven aan CYPRIANUS (3de
eeuw). Een gelijkaardige symbolisering van de verlossing als het Lat. levants de profundo ( = het opgevist worden uit de
diepte), waarin volgens C.G.JUNG een toespeling wordt gemaakt op Lc 24:42-43, als de verschenen Heer een vis aange
reikt krijgt. Dan is er nog TERTULUANUS, De baptismo, I, geciteerd in: J.SCHEFTELOWTTZ, Diu Fischsymbol im
Judentum und Christentum, ρ. 5, waarin de gelovige als vis 'secundum 'ΠΖΘΥΝ nostrum lesum Christum ' maar gered kan
worden als hij in bet water verblijft: "in agua nascimur, пес aliter quam in aqua permanendo salvi sumas. ' ( = Wij worden
als viesen overeenkomstig onze vis Jezus Chrietus in het water geboren, en wij worden niet anders gered, dan indien wij in
het water verblijven).
"• C.G.JUNG, Aion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9ЛІ, p. 130.
"

Zie C.G.JUNG, Aion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/II, p. 137. Het beeld staat vermeld in Art. Aurif, Vol. I,
p. 141.

ш

Zie C.G.JUNG, Aion, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 9/11, p. 146, met verwijzing naar P.PICINELLUS, Mundus
SymboUcus, p. 469.

w

Zie C.G.JUNG, Aion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/II, p. 148, met verwijzing naar T.DE HOGHELANDE,
De alchemiae Sfficultatibus, in: Theatrion Chemicum, Vol. I, p. 163.

™ Zie C.G.JUNG, Aim, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/Π, p. 147, met verwijzing naar PRISCILLIANUS, Opera
Prisciüiani quae super suns, tract. I, p. 31.
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steen die vrijgemaakt kan worden door het afhakken van de kop βββ Opnieuw herkent С G JUNG
in de vis met zijn dubbelnatuur een soort tegenhanger van de christelijke verlosserfiguur Die eigen
schap komt nog sterker tot uiting in een 12de-eeuws anoniem traktaat, waann het beeld voorkomt
van een zuigvis, remora of echmeis (« zee-egel), die alle schepen kan tegenhouden en door een
speciale magneet, een magnes sapientium (= magneet der wijzen) moet opgevist worden 970 Te
gelijk speelt de vis in de alchemie ook de messiaanse rol van het hulpvaardige dier dat de weg naar
de hemel wijst Deze betekenis vindt С G.JUNG ook bij het symboolgebruik van de Katharen In
een inquisitierapport vindt Satan voor de wereldschepping bij een neerwaartse val uit de hemel
twee vissen in het water die als ossen verbonden zijn ' " Ze doen hem denken aan AUGUSTI
NUS' (354-430) interpretatie van de twee vissen bij het broodwonder, die als regerende machten
in Christus verenigd worden ' "
С G JUNG komt aan de hand van deze symboolstudie tot de conclusie dat de vissymboliek een geslaagde vermenging van geloof en ervanng vertoont en een treffend voorbeeld is van de
psychische matrix waarin de Christusgestalte ontvangen is 'Zusammenfassend möchte ich nochmals hervorheben, daß das Fischsymbol eine spontane Rezeption der Christusgestalt des Evangeliums und damit sozusagen ein Symptom darstellt, welches anzeigt, in welcher Weise und mit welcher Bedeutung es vom Unbewußten aufgenommen wurde ^ 73 Wat betreft de herkomst van die
symboliek, spreekt hi) niet meer van een spontane productie van het onbewuste, maar van een
wederzijdse samenwerking tussen twee werkingssferen De affiniteit tussen de verlosserfiguur en
de onbewuste inhouden is daar bovendien een conditio sine qua non voor 'so hätte me ein
menschlicher Geist das Licht in Christo erblicken und es mit Inbrunst erfassen können ' "* Symbolen zoals dat van de vis gaan immers terug op het archetype van de god-mens, dat enerzijds in
Christus historische werkelijkheid is geworden en anderzijds als 'zelf' de ziel blijft beheersen
С G JUNG ziet het dus zo dat het beeld van de vis vanuit het onbewuste een antwoord heeft ge
vormd op de verkondigde Christusgestalte en een historische rol heeft gespeeld in de verinnerlij
king 'Auf diesem Wege wurde Christus zum inneren Erlebnis, zum 'Christus in uns' "*76
Daartegenover is het 'zelf' nu het nieuwe symbool, ontstaan in het moderne onbewuste Het 'zelf',
sluitstuk van de individuatieleer, is door de situering in een ronduit metapsychologische context als
psychologisch concept sterk gerelativeerd en enkel nog een symbool genoemd 'Es ist aber
Entsprechung und inneres Erlebnis, eine Rezeption Christi in die psychische Matrix oder eine
weitere Verwirklichung des Gottessohnes, nicht mehr in theriomorpher, sondern in begrifflicher
('philosophischer') Symbolik ""* Het 'zelf' is met meer een psychisch doel op zich, maar op zijn
beurt een symbool, dat verwijst naar een onnoembare werkelijkheid "Ebensoviel und ebensowenig
als der Fisch Chnstus ist, bedeutet das Selbst Gottheit """ Nog nooit was С G JUNG zo
voorzichtig in zi|n benadering van het zelfbegrip
De achterliggende transcendentie van het 'zelf' benadrukt hij nog sterker naar aanleiding
van de aanverwante symboliek van het arcanum ( = geheime substantie) in de mens, het imago
Dei ( = evenbeeld Gods), een symbool dat tegelijk verwijst naar iets in de mens en naar iets buiten
hem, naar Christus, naar God, zodat С G JUNG concludeert 'Es ist eine und dieselbe Arkansubstanz, ob sie sich nun innerhalb oder außerhalb des Menschen findet "*7е Die verbondenheid van

" · Zie С G JUNG, Aim, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π ρ 149-150, met verwijzing nur L DELATTE, Textes
loans et vieux français relatifs aux Cyranides, ρ 56, M RULANDUS, Lexicon alchetmae s ν dracomtes
m

Zie С G JUNG, Aim, ш С G JUNG Gesammelle Werke, Bd 9/11, ρ 152 153, 166-172, met verwijzing naar Instrucno de
arbore solan, m Theatrum chemicum. Vol VI, ρ 163 ff

™

Zie С G JUNG, Aim, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 157, met verwijzing шаг С U HAHN, Geschichte
der Ketzer im Mittelalter, Bd Π, ρ 815 ff

m

Z i c C G JUNG, Aion, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 9/11, ρ 159. met verwijzing naar A AUGUSTINUS, Über
de diversisquaesaorubusLXXail, VI/1, in A AUGUSTINUS, Opera omnia, Τ VI, col 72

·"

С GJUNG, Aion, m С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 9/Π, ρ 195

"* С GJUNG, Aion ш С G JUNG, Gesammehe Werke, Bd 9ЛІ, ρ 195
m

С GJUNG, Aim, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9ЛІ, ρ 196

" C G

JUNG, Aim, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 196

· " CG JUNG, Aion, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 9/11, ρ 196
n
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alle dingen met de oersubstantie vertaalt hij psychologisch, en door de allusie op het synchroniciteitspnncipe om zo te zeggen metapsychologisch, als "Das einzig wahrhaft Seiende ist ihm also
das transzendentale Selbst, welches mit der Gottheit identisch ist"'7' С G JUNG spreekt nu
zelfs van het 'transcendent psychische', als een nieuwe, alomvattende dimensie waarin de oude
metafysica zowel getranscendeerd als in ere hersteld wordt 'Die christliche Doktrin ist ein hochdifferenziertes Symbol, welches das transzendente Psychische, die imago Dei und deren Eigen
schaften (um mit Dorneus zu sprechen!, ausdrückt Das Credo ist das 'Symbolum'. Praktisch umfaßt es ungefähr alles, was sich grundsätzlich über die Manifestationen des psychischen Faktors
im Gebiete der inneren Erfahrung feststellen laßt, aber es erstreckt sich nicht auf die Natur, wenigstens nicht in erkennbarer Weise Deshalb hat es in allen christlichen Jahrhunderten Neben- und
Unterströmungen des Geistes gegeben, welche nicht nur die äußere Natur, sondern auch die innere
in ihrem empirischen Aspekt festzustellen suchten ""° Al tekent С G JUNG nog altijd bezwaren
aan tegen de objectivistische interpretatie van de geloofsleer, een reden waarom deze in het ver
leden altijd gecompenseerd is door alternatieve symbolen, toch blijft hij geloven in de alomvattende
symboolkracht van het christendom en zweert hij nog steeds bij het christelijk erfgoed 'Unsere
Voraussetzung ist und bleibt das Christentum, welches je nachdem elf bis neunzehn Jahrhunderte
umfaßt (..I Wir wurzeln in christlichem Boden."** Het enige probleem is dat de christelijke kerygmatiek — in tegenstelling tot bijvoorbeeld de alchemie en later de analytische psychologie — op
de huidige beleving nog geen antwoord heeft gevonden ZIJ kan haar dogmata volgens С G JUNG
ruet meer in begriipelijke taal verwoorden, wat de kloof tussen geloof en ervaring bijna onoverbrug
baar maakt Ook de reactie van de Reformatie en het versmalde personalisme van de Leben-JesuForschung bieden daarop geen antwoord Eens te meer verzet hij zich tegen de verduistering van
het goddelijke in een te ver doorgedreven vermenselijking van Jezus Christus en benadrukt hij het
feit van de incarnatie van het goddelijke in hem. "Was ist eigentlich davon noch übrig? Die Person
Jesu Christi7 Das weiß doch jeder Laie, daß die Persönlichkeit des Stifters biographisch zum Allerdunkelsten gehört, was das 'Neue Testament' überliefert hat, und menschlich-psychologisch ist
diese Persönlichkeit ein undurchdringliches Rätsel Wie ein katholischer Schriftsteller einmal treffend sagte, stellen die Evangelienberichte die Geschichte eines Menschen und zugleich eines Gottes dar Oder bleibt nur Gott übrig7 Was ist dann mit der Fleischwerdung, diesem essentiellen
Stück des Symbolums'""

733.

Über die gnostische Symbolik des Selbst, seine Struktur und Dynamik

Via de verbinding van de alchemistische symboliek worden de gnostische symbolen nu
rechtstreeks bestudeerd die op het 'zelf' geanticipeerd hebben Die interesse is uiteraard weer niet
puur historisch, want het is С G JUNG opnieuw te doen om een verbinding tussen moderne weten
schap en traditie Langs die weg wil С G JUNG meer nog dan in de vorige periode vanuit het in
zicht in de oorspronkelijke njkdom van het christendom de impasse doorbreken waarin het is be
land HIJ doet dat andermaal door de symbolische veelzijdigheid van het eerste christendom te la
ten zien Opnieuw wil hij aantonen hoe de Christusfiguur door symbolen is geassimileerd en hijzelf
en het rijk Gods door elkaar gebruikt worden In de lijn van wat over de alchemie gezegd is, gaat
het volgens С G JUNG in deze voorstellingen eveneens om 'receptiefenomenen', waarvoor de ver
schijning van Christus als katalysator heeft gediend, want "... es handelt steh um der verkündeten
Gestalt entsprechende und im Unbewußten der Menschen ruhende Vorbilder, welche durch die Erscheinung Chnsti geweckt und wie magnetisch angezogen werden ' en zonder welke 'die Verkündigung der Chnstusgestalt keine Wirkung hatte ' '"' Dat bij een naïeve beschouwing geen onderscheid bestaat tussen deze beelden en God zelf, heeft te maken met hun nummeuze karakter Als
er alleen maar iets in de mens mee aangeduid is, dan zou dat trouwens een grote onderwaardering
van de symboliek zijn Het gaat immers om de tweede persoon van de Godheid, ook al kan de psy-
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chologie zich dat soort voorstelling niet eigen maken en daarover nog altijd geen metafysische uitspraak doen 'Sie kann nur konstatieren, daß die Symbolik der psychischen Ganzheit mit der des
Gottesbildes koinzidiert, aber niemals beweisen, daß ein Gottesbild Gott selber ist, oder daß das
Selbst Gott ersetzt " 9 M Maar door de ontoereikendheid van de empirische omschrijvingen te erkennen geeft С G JUNG ondertussen de nchtlijnen voor een nieuwe metafysica 'Die Aussage über
ein Metaphysisches kann nur antmomisch sein — ю
De gemeenschappelijke noemer van al deze synonieme beelden, bij elkaar gesprokkeld
uit de ervaringswereld van de gnostici zoals die door de kerkvaders is weergegeven, is het archety
pe van de innerlijke mens of de oermens, al dan niet op Christus toegepast 'es handelt sich um
den größeren, umfänglicheren Menschen; um /ene nicht zu beschreibende Ganzheit, welche aus
der Summe der bewußten und der unbewußten Vorgänge besteht. "ee Psychologisch duidt dit
volgens С G JUNG op de aanwezigheid in het onbewuste van een bewustzijnscentrum, een aan
duiding die meer overhelt naar het empirische dan naar het metafysische Een vergelijkend symboolhistonsch onderzoek brengt daarvan tal van gelijkaardige symbolen aan het licht, die dwars
verbindingen vormen tussen diverse tradities en stelsels In verband daarmee halen WIJ uit de rijke
hoeveelheid illustraties enkele karakteristieke voorbeelden aan het beeld van de Zoon-slang, Chris
tus, die bij de Naässenen de πατρικοί χαρσκτη'ρες (= vaderlijke kentekens) in de mens tot zich
trekt, en in de leer van de Sethianen het beeld van de verzameling van de lichtstralen die vermengd
zijn met de duisternis en die men door een scheiding (Mt 10 34) tot de Logos moet terugvoe
ren n T Die Logos, die als een magneet deze partikels aantrekt, komt van boven, neemt de
knechtgestalte aan en is 'das unverkennbare Wesen des inkarnierten Gottes' *" Het valt daarbij
wel op dat С G JUNG de verlossing door de Logos niet verbindt met een transcendent beginsel,
wat zou overeenstemmen met eerdere omschrijvingen, maar beperkt tot de werking van de bewustzijnsinhouden, 'eine philosophische Idee und begriffliche Abstraktion des leibhaften und per
sönlichen Gottessohnes, andererseits die Dynamis des Gedanken und des Wortes ' m Hij herkent verder alle kenmerken van het 'zelf' in zijn onbewuste toestand ook in de voorstelling van de
Sofia, die volgens IRENAEUS (ca 140-202) in de Barbelo-gnos/s als de Προϋνικος ( = wellustige) m
de infenores partes ( = lagere regionen) verzonken is Tevens achterhaalt hij deze in de vele aan
duidingen die dit verzonken godsbeginsel krijgt bij HIPPOLYTUS' ( + ca 236) Naassenen, in de mo
nade volgens het systeem van MONOIMOS (2de eeuw), in het goddelijk middelpunt bij PLOTINUS
(204-270), in MEISTER ECKHARDTS (ca 1260-ca 1328) zielenvonk en G DORNEUS' (2de helft
16de eeuw) anima in compedibus ( = ziel in gevangenschap) Q"° In zijn menselijke gestalte be
schrijven de gnostici dit beginsel als de innerlijke mens die een πέτρη той 'Αδάμαντος ( = een
steen die afstamt van Adam) is, άποηεπτωκως dnó той αρχανθρώπου о ш е 'Αδάμαντος ( = af
gevallen van de oermens, van de hogere Adam), neergevoerd ΐΐ'ς το πλάσμα της λήθης ( = in de
gestalte der vergetelheid) en die mets anders ts dan de geestelijke mens άναγΐννομενος
πνευματικός ( = wedergeboren geestelijke mens), die κοτάποντ' ομοούσιος (= op alle punten wezensgelijk) is met de oermens n l Dergelijke verwijzingen wisselt С G JUNG af met christelijke
parallellen, die hij bijvoorbeeld aantreft bij ORÍGENES ( + 254) of GREGORIUS MAGNUS (ca 549604) als ZIJ het over de vir unus (= de ene mens) hebben '*2 Hoewel het vooral zijn bedoeling is
voorbeelden van de zelfsymboliek te vinden, valt het С G JUNG ondertussen toch op dat daann
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voortdurend gerefereerd wordt aan Christus als toegangspoort tot de realisatie van het volledig
mens-zijn: 'Ihre pneumatische Natur aber erreichen sie dadurch, daß sie durch 'das wahre Tor',
welches 'Jesous ho makarios' (Jesus der Selige) ist, hindurchgehen und damit Kenntnis ihrer eigenen Ganzheit, eben des 'vollständigen Menschen' erlangen. Dieser Mensch, den die Welt nicht
ehrt, ist offenbar der innere, geistige Mensch, welcher jenen bewußt wird, die durch Christus wie
durch ein Tor zum Leben hindurchgegangen sind und durch ihn erleuchtet werden. "*" Voor de
verklaring van begrippen als dat van de agnoia, van de teleios anthropos en de pneumatikos, veel
gebruikt bij Paulus en door de gnostici, verwijst C.G.JUNG naar de betekenis van de tegenstelling
tussen de onbewuste en de bewuste mens, een tegenstelling die tevens spreekt uit Ef 3:12.15;
4:3 en Hnd 17:29-39. Deze en andere beelden wijzen erop dat de pneumatische mens, de homo
teleios, psychologisch overeenkomt met het 'zelf' en daarom als de volledige mens terecht met
Christus geïdentificeerd wordt. Dat vindt C.G.JUNG psychologisch correct, 'indem Christus einerseits als 'Wort' tatsächlich das 'lebendige Wasser', und andererseits ebensosehr das Symbol des
inneren, 'vollständigen' Menschen, des Selbst ist'.*** De vergelijking van Christus met de gnostische 'innerlijke mens' verantwoordt ook de toepassing van de androgynie op Christus, voor
C.G.JUNG een nieuwe invalshoek om de christelijke symboolwereld te vervolledigen. Vertrekpunt
is een reeds eerder besproken visioen uit de bij EPIPHANIUS (ca.315-403) aangehaalde Intenogationes maiores, waarin Maria er getuige van is dat Christus een vrouw uit zijn zijde voortbrengt en
zich daarna geslachtelijk met haar verenigt."6 Deze schokkende symboliek is volgens C.G.JUNG
slechts vanuit de psychologische hoek verklaarbaar en verder beroept hij zich op Joh 3:12; 6:53,
duidend op een soort geestelijke communie. Als Christus de Archanthropos, het archetype van het
'zelf' is, duidt de splitsing van de aanvankelijke androgynie in man en vrouw op niets anders dan
een bewustwordingsact. Een andere verklaring is dat in een dergelijk beeld de zuiver goddelijke
mannelijkheid van Christus in het vrouwelijke bewustzijn wordt gecompenseerd. Verder zou ook de
katholieke opvatting van de maagdelijke geboorte aansluiten bij de voorstelling van de androgynie
van Christus en uitlopers kennen in de middeleeuwse iconografie, bij MEISTER ECKHARDT
(ca.1260-ca.1328) en MECHTHILD VON MAGDEBURG (ca.1210-1282 of 1294). Dat op de afsplitsing een hierosgamos {= mystiek huwelijk) en een soort zelf bevruchting volgen, verstaat
C.G.JUNG als een geestelijke zelfvernieuwing, die in de alchemie bij de aanmaak van de steen der
wijzen trouwens met dezelfde beelden is voorgesteld. Al deze symbolen wijzen volgens C.G.JUNG
op een proces dat hij psychologisch omschrijft als de individuatie en dat in de verhouding tot Christus een dubbele uitwerking heeft. Dit betekent een 'Auflösung der Christuspersönlichkeit" maar
ook "die Assimilation und Integration Christi in die menschliche Seele' met een bewustzijnsontwikkeling van de mens als gevolg. ns
De opvattingen rond deze vergelijking zijn onderbouwd met een descriptieve studie van
de structuur en dynamiek van het 'zelf'. Aan de hand van enkele gnostische, geometrische en aritmetische symbolen, met een voorkeur voor de quaterniteitsstructuren en meer bepaald huwelijksquaternio's en dubbelpiramides, illustreert C.G.JUNG de volledigheid, de complexio oppositorum
( = samenstelling der tegendelen) tussen de materiële en geestelijke zijde van het 'zelf'." 7 Het is
een nieuw bewijs dat hij zijn bevindingen niet wil beperkt zien tot de individuele psyche, maar zijn
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idee van het collectief onbewuste zodanig opvat dat het ook voldoet als verklaring voor de correspondentie tussen bepaalde denkpatronen en overeenkomstige structuren in de materie. De bespreking daarvan maakt het hem opnieuw mogelijk om een aantal reeds bekende Christusparallellen te
herhalen. Het gaat hier tenslotte om heelheidssymbolen, die ontstaan uit de ontmoeting van het
bewustzijn en het onbewuste en die, net zoals bij de cirkel en het kruis, toegepast zijn op de menselijke gestalte (opnieuw wordt gedacht aan de Anthropos) en op individuele persoonlijkheden
zoals Christus en Boeddha. Sterker dan voorheen geeft C.G.JUNG aan dat het 'zelf' 'nicht nur eine
statische Größe oder eine beharrende Form [ist], sondern zugleich auch ein dynamischer Vorgang,
wie die Alten die imago Dei im Menschen nicht als eine bloße Einprägung, gewissermaßen als
einen toten Stempelabdruck ansahen, sondern als eine wirkende Kraft'.юв Hij stelt immers vast
dat de beeldspraak altijd gebruikt wordt in een dynamisch perspectief, binnen een integratieproces,
dat hij vertaalt als een ontplooiing vanuit een onbewuste heelheid in een bewuste, ongeveer zoals
de gnostische Anthropos in het schaduwrijk van de natuur afdaalt om er doorheen een proces van
omzetting weer naar terug te keren. Bovendien bekleedt Christus in dit proces een sleutelpositie,
waarin Hij nu het midden houdt tussen de tegenstellingen en in dat opzicht model staat voor de
mens zelf: "Erst Christus hat ihm dieses zwischen Gott und die Welt hineingestellte Bewußtsein
vordemonstriert, und indem der Mensch die Person Christi zum Gegenstand seiner Andacht
machte, hat er gewissermaßen dessen Mittlerstellung allmählich erworben. Wie Christus zwischen
den Schachern gekreuzigt ist, so hat der Mensch allmählich Kenntnis von seinem eigenen Schatten
und dessen Dualität bekommen. "*"
Conclusies: (a) In dit boek benadert C.G.JUNG de thematiek van het 'zelf' ter illustratie
van zijn psychologische theorie en als aanvulling van de leemte die in dat opzicht in de
christelijke voorstellingen is gelaten. Die aanvulling vindt hij tevens terug in de schaduwgeschiedenis van het christendom, de gnosis en de alchemie, (b) Naast zijn vertrouwde
opvatting over de eenzijdigheid van de dogmatische Christusvoorstelling ontstaat in dialoog met deze geschiedenis een voorstelling van een Christusfiguur die veel meer kenmerken met het 'zelf' gemeen heeft en daar de voorafbeelding van is: androgynie, paradoxie en volledigheid, de combinatie van historiciteit en boventijdelijkheid, van individualiteit en universaliteit, (c) Hoewel de empirische methode C.G.JUNGs officiële wetenschappelijke standpunt met de gekende oppositie tussen Christus en het 'zelf' verder
bepaalt, zet zich tevens de tegenbeweging door waarbij hij de Christussymboliek interpreteert in zijn psychologische begrippen, maar de betekenis ervan onder invloed van
deze interpretatie verder verschuift. Deze wisselwerking brengt eveneens mee dat de
interpretatie van het Christusmysterie door de verruiming van het psychologisch perspectief verdiept wordt, (d) Ook de inhoudelijke herdenking van het psychologische
begrip van het 'zelf' tot een metapsychologische categorie loopt gelijk met deze verschuiving. De discussie omtrent de verhouding tussen Christus en het 'zelf' is ook in dit
boek niet rond. C.G.JUNG doet zelf meerdere 'paradoxale' uitspraken omdat hij zich in
zijn veelzijdigheid op verschillende standpunten plaatst. De contradicties zijn tevens het
gevolg van zijn worsteling met het traditionele Christusbeeld en de pogingen om een
alternatief beeld te ontwerpen dat beter aangepast is aan zijn psychologische denkbeelden.

7.4.

Antwort auf Hiob (1952)

Ook in Antwort auf Hiob (1952) stelt C.G.JUNG zich tot doel de stuitende geloofswaarheden, zoals bijvoorbeeld 'daß Christus von einer Jungfrau geboren worden sei, von den einen als
physisch wahr geglaubt, von den anderen aber als physisch unmöglich bestritten' op een psychologisch aannemelijke wijze voor de hedendaagse mens duidelijk te maken: 'Der Sinn und Geist
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Christi ist uns gegenwärtig und vernehmlich auch ohne Wunder. "100C Opnieuw is het psychologische ontwikkelingsmodel de toegangsweg tot die waarheden, die hij vanzelfsprekend als "Äußerungen der Seele" bestudeert.1001 Het probleem is dat hij dit op een zeer geëngageerde manier
doet en zich meer opstelt als psychotherapeut dan als neutraal psycholoog, wat dit boek in theologische middens zeer omstreden maakt.1002 Antwort auf Hiob (1952) plaatst niet alleen de figuur
van Job maar ook de Christusvoorstelling binnen het dynamische verloop van de bewustzijnsontwikkeling van individu en mensheid. Het verschil met Aion (1951) is dat C.G.JUNG deze ontwikkeling in dit boek als een theogonie presenteert, als een soort ontwikkelingspsychologie van de godsvoorstelling, waarvoor de grote lijnen reeds in Zur Psychologie der Trinitätsidee [1940] zijn uitgezet. Ter verdediging voert hij aan dat het daarbij enkel om een evolutie van godsbeelden gaat: 'Das
Buch Hiob ist ein Markstein auf dem langen Entwicklungswege eines göttlichen Dramas. " 100э

7.4.1.

Kapitell-HI

In de eerste drie hoofdstukken schetst C.G.JUNG in dit goddelijke drama de voorge
schiedenis van de incarnatie. De figuur van Job kondigt daarin de overgang aan van een eerste
naar een tweede ontwikkelingsfase, die met het verschijnen van Christus begint, maar in de idee
engeschiedenis al haar schaduw vooruitwerpt, wat reeds in Aion (1951) aan de hand van de vele
buitenbijbelse prefiguraties is aangetoond.
In deze ontwikkelingsgeschiedenis, een algemeen menselijk en goddelijk individuatiepro
ces, vormt Christus het antwoord op een amorele, lagere en demiurgische Jahwe. Deze Schepper
correspondeert volgens C.G.JUNG psychologisch met een onbewuste fase, waarin de morele te
genstellingen nog dicht bij elkaar liggen, en daarom is Hij met zichzelf in tegenspraak. Helemaal
naar analogie met het onbewuste beweert C.G.JUNG dat God de mens, en dus het bewustzijn,
nodig heeft om de innerlijke antinomie te boven te komen. Deze dubbelnatuur spreekt vooreerst uit
de tweespraak die Jahwe voert met Satan, die meer een verbeelding van Gods innerlijke tweestrijd
is dan een werkelijke tegenspeler (Job 1:6-12). Ook blijkt die dubbelzinnigheid uit het bestaan van
de figuur van Sofia, de goddelijke Wijsheid, met wiens hulp Hij de wereld geschapen heeft en het
vrouwelijke principe dat Hij sinds die tijd vergeten is (Spr 8:22-31; W 1:6; 7:22-26; 8:3.6.13;
9:10.17.18; Sir 24:3-8). In overeenkomst daarmee is de wetsgodsdienst voor het joodse volk een
louter mannelijke aangelegenheid. Tegelijk ontstaat er een conflict tussen het mannelijke volmaaktheidsstreven en de vrouwelijke volledigheidsbeleving. Dat binnengoddelijke en onbewuste conflict
komt in relatie tot de figuur van Job aan de oppervlakte, omdat die zoals het bewustzijn hoger
staat dan het onbewuste en op God in zijn ontwikkeling ver vooruit is.
Op de vraag naar de oorzaak van de rechtstreekse incarnatie van God in een mens — in
de visie van C.G.JUNG is er sprake van een daaraan voorafgaande onrechtstreekse incarnatie en
dan denken wij aan de manifestatie van het onbewuste in het collectief bewustzijn — neemt
C.G.JUNG geen vrede met het antwoord dat deze ligt in het kwaad waarvan de mensheid verlost
moet worden. De rechtstreekse incarnatie ziet hij meer als een echte godsverandering en als ont
wikkeling van de wereld. Ze vervolledigt alleen maar wat in het scheppingsproces geprefigureerd is
en geanticipeerd in figuren als Job en Henoch. Het lager bewustzijn en de ontoerekeningsvatbaar
heid van de oudtestamentische Jahwe zijn door die incarnatie voorbijgestreefd. Het lijkt zelfs dat
C.G.JUNG Satan daarin eveneens een bewustzijnsverhogende rol laat spelen. Mede door Satans

"*" C.G.JUNG, Antwort auf Kob, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werte, Bd. 11. p. 387-388. Het omgekeerde is echter eveneens
hel geval. Zo haalt hij, ter ondersteuning van zijn hypothese van het collectief onbewuste, een uitgebreid uittreksel aan uit
TERTULUANUS, De Testimonio Animae, in: J P.M1GNE (ed), Patr.Lai., T. I, col. 612 f.
"*" C.G.JUNG, Antwort auf Hiob, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 388.
'"° Vgl. B.HANNAH, Jung. His Ufe and Work, p. 301-302: 'Answer to Jobis totally difieren! of all of Jung's other books, in
that he did nol write in a 'cooly objective manner' but gave a free rein for once lo his 'emotional subjectivity'. m Zie
J.TENZLER, Selbstfindung mid Goaeserfahrung, p. 2S8-317: Theologische Auseinandersetzung mit Jungs elementarer
Einheitsschau von Goaesbild und menschlicher Hiobsiiuation, hier p. 258. C.G.JUNGs standpunt verschilt zo wezenlijk van
het theologische dat J.TENZLER met H.WILDBERGER, Dos Hiobsproblem und seine neueste Deutung, in: Reformatio,
Ш: 8 (1954), p. 448, wel tot de vaststelling moet komen: "Der Hiob. den Jung sieht, ist 'nicht der Hiob des alaestamenäichen Buches', das nach ihm benannt ist, und das Gottesbitd, dem wir im Hiobbuche begegnen, ist... auch nicht dasjenige,
das Jung aus dem Hiobbuch herausgelesen hat... bei ihm 'ist die Gedankenwelt des Hiobbuches im wesentlichen verzeichnet'.·
"* C.G.JUNG, Antwort auf Hiob, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. II, p. 393. Vgl. C.G.JUNG, Eine Antwort an
Prof. Buber, in: C.G.JUNG, Gesammehe Werke, Bd. II, p. 661-662.
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initiatief kan Job moreel meer ontwikkeld zijn dan Jahwe Zijn integere houding en het lijden dat hij
ondergaat, leggen Gods onrechtvaardigheid bloot Maar het verzet van Job tegen het goddelijke
raadsbesluit beschouwt С G JUNG tevens als een daad van bewustwording, als een uitdaging die
een binnengoddelijke vooruitgang teweegbrengt 'Der eigentliche Grund für die Menschwerdung ist
in der Auseinandersetzung mit Hiob zu suchen. "1MM En daarom wil God volgens С G JUNG uit
een soort afgunst zelf mens worden De psychologische betekenis hiervan is dat een deel van het
onbewuste door de verdringing van de schaduw in het ik-bewustzi|n overgaat 'Wir erblicken also
den unmittelbaren Grund für die Menschwerdung in der Erhöhung Hiobs und den Zweck derselben
in der Bewußtseins-differenzierung Jahwes "10oe Het nieuwe daarbij aansluitende godsbeeld is
dat van een goede Vader die zijn Zoon zendt om de mensheid te verlossen Die goedheid blijkt
onder meer daaruit dat de toornige God door de offerdood van Christus enigszins mild gestemd is
Zo stelt CG JUNG zich de satisfactieleer van ANSELMUS VAN CANTERBURY (1033-1109) psychologisch voor De verlossing zoals de scholastieke theologie die opvat, kan echter niet definitief
zijn omdat door de morele onderscheiding Gods verborgen bloeddorstigheid de keerzi|de van die
genoegdoening wordt als de verbeelding van het niet geïntegreerde onbewuste

7.4.2.

Kapitel IV-Xll

Wat in de voorbereidingsfase nog als een vraag van Job fungeert, krijgt volgens
С G.JUNG in Christus het eigenlijke antwoord "Es sollen keine neuen Menschen geschaffen wer
den, sondern nur Einer, der Gottmensch " , o o e God besluit daarom zelf mens te worden Psycho
logisch slaat dit beeld van de Godmens op de verenigende natuur van het 'zelf', de synthese van
bewustzijn en onbewuste
Precies vanwege dat middelaarschap is naast zijn goddelijkheid ook de menselijke na
tuur van Christus van belang. 'Der männliche Adam secundus soll nicht als Erster unmittelbar aus
der Hand des Schöpfers hervorgehen, sondern er soll aus dem menschlichen Weibe geboren werden. *1007 Maar WIJ weten ondertussen reeds dat aan de volledigheid van het Chnstussymbool
iets ontbreekt, ook al is er de androgynie als beeld van de psychische totaliteit, waarin het vrouwelijke с q menselijke tegendeel van het mannelijke с q goddelijke samen het geheel vormen "..
nämlich als die Regina coelestis und Gottesmutter einerseits und der göttliche Sohn, der keinen
menschlichen Vater hat andererseits So wird Maria, die Jungfrau, als reines Gefäß für die kommende Gottesgeburt auserwählt "100Э С G JUNG ziet in Maria's onbevlekte ontvangenis een te
ken van het feit dat het zowel haar als haar Zoon aan menselijkheid ontbreekt "Beide, Mutter und
Sohn, sind keine wirklichen Menschen, sondern Götter "100· Zíjn kntiek op de christelijke traditie
is dat deze in grote mate tekort heeft gedaan aan de vrouwelijkheid с q menselijkheid van Maria
omdat haar beeld teveel omgebogen is in de richting van het mannelijke volmaaktheidsideaal Psy
chologisch gezien is de Mariafiguur te sterk verwant aan het mannelijke ik-bewustzijn en komt het
vrouwelijke en onbewuste in haar te weinig aan bod een nieuwe manier om nog eens op de on
volledigheid van de menswording in Chnstus te wijzen Maar deze voorstelling wordt in Antwort
auf Hiob (1952) tegengesproken door een andere Daann steunt de visie op de godmenselijkheid
van Chnstus op de ik-zelfrelatie, waarbij het 'zelf' zowel aan het 'ik' voorafgaat als eruit voort
komt 'Der neue Sohn, Chnstus, soll wie Adam einerseits chthonischer Mensch, also leidensfähig
und sterblich, andererseits aber nicht wie Adam ein bloßes Abbild, sondern Gott selber sein, von
sich selbst als Vater erzeugt und als Sohn den Vater verjüngend. Als Gott ist er schon immer Gott
gewesen und als Sohn der Mana, die wie ersichtlich ein Abbild der Sophia darstellt, ist er der Logos (synonym mit Nous), welcher, wie Sophia, ein Werkmeister der Schöpfung ist, wie das Johannesevangelium benchtet " 0 , ° Een andere manier om de dubbele natuur toe te lichten is nog al-

"~ С G JUNG. Antwort auf Hiob, m С G JUNG, Gesammelte Werke, ΒΛ 11, ρ 426
" " С GJUNG, Antwort auf Mob, ш С О JUNG, Gesammelte Werke, ΒΛ 11, ρ 435
" » C G JUNG, Antwort auf Hiob, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 427
" C O JUNG. Antwort auf Hiob, in С G JUNG, Gesammelte Werke, ΒΛ 11, ρ 427
" C G

JUNG, Antwort auf Hiob, in С G JUNG, Gesammelle Werke, ΒΛ 11, ρ 427

" " C G JUNG, Antwort auf Hiob, in С G JUNG, Gesammelle Werke, ΒΛ 11, ρ 428
'"· с G JUNG, Antwort auf Hiob, ш С G JUNG, Gesammelle Werke, ΒΛ 11, ρ 429, nut verwijzing naar Joh 1 3
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tijd het samengaan van het bewuste proiectiebeeld met een onbewust archetype "Trotzdem es
sich bei der Geburt Christi um ein geschichtliches und einmaliges Ereignis handelt, so ist es doch
immer schon in der Ewigkeit vorhanden gewesen "101' Zo verstaat C.G.JUNG eveneens dat de
Godmens als Logos pre-existent en co-aetern met God is* het 'zelf' als resultaat van de individuatie
is reeds als archetype in het onbewuste voorgevormd Dat is ook de verklaring voor het feit dat de
Godmens reeds in het Oude Testament regelmatig geprefigureerd is
Dat de geboorte van de Godszoon een archetypisch gebeuren is en zelfs de zin van het
archetype tot uitdrukking brengt, is niet nieuw in С G JUNGs redenering en zelfs al in een andere
vorm te lezen in Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) of in de geest reeds in de Zofingia-Vorträge [1896-18991 aan te treffen. Hiervan vindt hi| nog altijd de bevestiging in de smalle
basis van historisch venfieerbare feiten en de overvloed aan mythologische motieven, die hij daarom graag nog eens opsomt. Vandaar ook de beklemtoning van het godmenselijke karakter van
Christus, waarin het lot van de mens en dat van God onlosmakelijk verbonden zijn en waann de
biografische en psychologische gegevens tegelijk een kosmische omvang en een eschatologische
betekenis knjgen "Die Göttlichkeit überschattet den Menschen, und der Mensch ist als empirische
Persönlichkeit kaum erfaßbar"."1"'1'1 Daarom stelt CG JUNG voor de zoveelste keer de rationalistische pogingen in vraag om de gestalte van Chnstus zodanig te ontmythologiseren en te personaliseren dat van Hem niets meer overblijft dan een joods reformator Maar er zijn ook voorbeelden
waarin С G.JUNG het goddelijke juist in de menselijkheid tot manifestatie laat komen Zo vindt hij
God pas echt mens geworden aan het kruis, uitgerekend daar waar Christus zijn godsverlatenheid
uitschreeuwt. 'Hier erreicht sein menschliches Wesen Göttlichkeit, nämlich in den Augenblick, wo
der Gott den sterblichen Menschen erlebt und das erfährt, was er seinen treuen Knecht Hiob hat
erdulden lassen. Hier wird die Antwort auf Hiob gegeben, und, wie ersichtlich, ist auch dieser
supreme Augenblick ebenso göttlich wie menschlich, ebenso 'eschatologisch' wie 'psychologisch'. " ,013 Waar C.G.JUNG minder theologiseert en meer psychologiseert, handhaaft hij echter
zijn stelling dat Jezus Christus niet van veel menselijkheid blijk gegeven heeft Wanneer hij als
psycholoog in het karakter van Jezus Christus een tekort aan menselijke zelfkennis vaststelt,
schetst hij de eenzijdige persoonlijkheid (het God-zijn), die haar eigen schaduw (het mens-zijn) niet
heeft geïntegreerd. Strikt genomen heeft deze kritiek meer betrekking op Christus' (gebrekkige)
mens-zijn dan op zijn volmaakte God-zijn 'Neben der Menschenliebe macht sich im Charakter
Christi eine gewisse Zornmütigkeit bemerkbar, und, wie es bei emotionalen Naturen häufig der Fall
zu sein pflegt, ebenso ein Mangel an Selbstreflexion. Nirgends findet sich ein Anhaltspunkt dafür,
daß Christus sich je über sich selbst gewundert hätte Er scheint nicht mit sich selber konfrontiert
zu sein. -1014
Op gevaar af dat hij met zijn complementaire benadering op vroegere bewegingen lijkt
terug te komen, zal C.G JUNG, die eerst van de incarnatie vooral het archetypische mythologische
element heeft beklemtoond, daar nu tegenoverstellen dat de mythe zeker met mag verwezen worden naar het njk van de fictie Ook al behoort het mythologische tot de kern van het gebeuren, dan
kan dat met ten koste van de historiciteit en de menselijkheid, 'denn der mythische Charakter
eines Lebens drückt geradezu die menschliche Allgememgültigkeit desselben aus'. 1016 Sinds híj
zieh de voorstelling van de synchroniciteit eigen gemaakt heeft, legt C.G.JUNG uit dat de symbool-

" С G JUNG, Antwort ouf ¡Kob, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 429
" C G JUNG, Antwort auf Hiob, in С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 11, ρ 436-437
° С G JUNG, Antwort auf Hiob. in С GJUNG, Gesammelte Werke. Bd II,ρ 438 Vgl С G JUNG, Bnef vom 24 Ю 1953
an V White, m С G JUNG, Briefe, Bd Π, ρ 353, waar hij dezelfde passage met de twecnarurenleer verbindt "Zwar war
Chnstus Gott, als Mensch war er jedoch losgelöst von Goa, und er sah den Teufet vom Himmel fallen, von Gott getrennt,
so wte er (Chnstus) in semer Eigenschoß als Mensch von Gott genennt war In letzter Hdfiosigkeit am Kreuz bekannte er
sogar, Gott habe ihn verlassen. '
" C G JUNG, Antwort auf Hiob, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 438 In dit verband is С G JUNG, Bnef vom
10IV1954 an V While, in Briefe, Bd II, ρ 387, interessant omdat hij er de katholieke pater op betrapt geen onderscheid
te maken tussen de mens Jezus en bet goddelijke wezen en dus volgens de katholieke doctrine beweert dat Jezus als mens
alles wist, ab miao cognovisse omnia (·= dat hij vanaf bel begin alles geweten heelt), terwijl dat alleen maar voor zijn
'zelf, zijn goddelijke natuur, waar kan zijn De verdere uitleg is niet erg logisch, want С G JUNG komt er niet helemaal
uit of Christus zich van zijn schaduw bewust wordt omdat Hij een eindig menselijk wezen is, dat als mens zijn schaduw
nooit helemaal verloren heeft (Mc 10 18, Lx 18 19), en voor de belichaming van zijn goddelijke natuur, voor de realisatie
van de lichte zijde van het 'zelf, zich van zijn schaduw heeft afgescheiden, of dat HIJ als menselijk wezen zijn schaduw
niet kende en hem daarom projecteerde, terwijl HIJ als goddelijk en alwetend, in de volledigheid van het 'zelf, zijn scha
duw wel zou gekend hebben
' C G JUNG, Antwort auf Hiob, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 439
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historische uitdrukking van het archetype zich niet alleen afspeelt op het vlak van de geloofsvoorstellingen, maar zich ook uitdrukt in de concreet-historische verschijning. 'Es ist psychologisch
durchaus möglich, daß das Unbewußte, bzw. ein Archetypus einen Menschen völlig in Besitz
nimmt und sein Schicksal bis ins kleinste determiniert. Dabei können objektive, d.h. nicht-psychische Parallelerscheinungen auftreten, welche ebenfalls den Archetypus darstellen. Es scheint dann
nicht nur, sondern ist so, daß der Archetypus sich nicht nur psychisch im Individuum, sondern
auch außerhalb desselben objektiv erfüllt. Ich vermute, daß Christus eine derartige Persönlichkeit
war. Das Christusleben ist gerade so, wie es sein muß, wenn es das Leben eines Gottes und eines
Menschen zugleich ist. " 0 , e . Hieruit spreekt opnieuw een volledigheid zoals die reeds in Aion
(1951) met die van het 'zelf' vergeleken is.1017
Waar C.G.JUNG overgaat tot de vraag naar de directe psychologische gevolgen van de
incarnatie laat hij die volledigheid weer los en zo ontstaan in het bewustzijn ernstige gewetensconflicten, inherent aan de bewustwording van de tegenstellingen. Daarom verwacht hij op de lichtimpuls van Christus' voorbeeld een enantiodromische reactie van de Antichrist. Geïnspireerd door zijn
studie van de alchemie beschouwt C.G.JUNG die meer als een aanvulling en een verder doorgedreven verlossing, als het noodzakelijke vervolg op de eerste fase van de incarnatie van Gods goede zijde. 'Man kann kaum annehmen, daß die Inkarnation Gottes in seinem Sohn Christus vom
Satan ruhig hingenommen würde. Sie muß gewiß seine Eifersucht aufs Höchste erregt und in ihm
den Wunsch wachgerufen haben, Christus nachzuahmen (welche Rolle ihm als πνεύμα άντίμιμον
besonders liegt! und nun seinerseits den dunkeln Gott zu inkarnieren. "101B Van dan af verkeert
de mens in een toestand van niet-verlost-zijn en wordt hij zelf van het goddelijke conflict vervuld.
In Christus is God geïdentificeerd met de lichte zijde van de goede God, de reden waarom
C.G.JUNG het verlossingswerk in Christus als onvolledig beschouwt. Het zal pas volledig zijn als
ook de donkere kant van God in de concreet individuele mens geïncarneerd is. Door de parthenogenesis en de zondeloosheid kan Christus immers bezwaarlijk een empirisch mens zijn 'und daher,
wie es in Joh 1,5 heißt, ein Licht darstellte, das zwar in die Finsternis leuchtete, aber von dieser
nicht begriffen wurde. Er blieb außerhalb und oberhalb der wirklichen Menschheit".10" Die visie
heeft C.G.JUNG als psycholoog reeds eerder verkondigd, maar volgens hem ligt ze ook volledig in
de lijn van wat Christus in het Johannesevangelie zelf heeft gezegd.1020 Hij hoopt met zijn visie
meer bijval te vinden in de katholieke kerk, waar de mogelijkheid open blijft voor een ontwikkeling
van het dogma onder de inwerking van de Heilige Geest, terwijl de protestantse theologie de bijbel
als de definitieve openbaring beschouwt. 'Christus ist der Ansicht, daß wer an ihn glaube, bzw.
glaube, daß er der Sohn Gottes sei, die Werke, die er tue, auch tun könne und noch größere als
diese. Er erinnert seine Jünger daran, daß ihnen gesagt sei, sie seien Götter. Die Gläubigen oder
Auserwählten sind Kinder Gottes und 'Miterben Christi" (Joh 10:34).,c>21 Daar houdt natuurlijk
de zending van de Parakleet rechtstreeks verband mee: 'Wenn Christus den irdischen Schauplatz
verläßt, so wird er den Vater bitten, den Seinen einen 'Beistand' (den 'Parakleten'l zu senden, der
in Ewigkeit bei und in ihnen bleibt. *'022 Het betreft volgens C.G.JUNG 'dieser deifizierenden
Wirkung des Heiligen Geistes', die het ¡mago Dei in de mens tegemoetkomt, waardoor een inwoning van de Heilige Geest en een verhoging van de mens tot de status van Godszoonschap bewerkstelligd worden.1023 Die verschijning van Jezus Christus werd ten eerste natuurlijk door het
onbewuste voorbereid zodat het christendom zeker niet als een 'absolutes Novum in die Weltgeschichte eingebrochen sei. Wenn je etwas historisch vorbereitet und von den schon bestehenden

'"· C.G.JUNG, Antwort auf Hiob, in: C.O.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 439. Vgl. C.G.JUNG, Brie/vom 30.lll.19Sl
an dr.H., in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. II, p. 228-229, « ш de temi 'synchroniciteit' expliciet wordt gebruikt om bet leven
van Christus te beschrijven.
'"' Zie C.G.JUNG, Aion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/П, p. 72.
'"' C.G.JUNG, Antwort auf Hiob, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 442.
m

' C.G.JUNG, Antwort auf Hiob, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 444.

"* Vgl. C.G.JUNG. Zur Psychologie der Trinilätsidee. in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. II, p. 193. Zie boven,
II.6.5.1, p. 145-146; II.7.2.2, p. 176; C.G.JUNG, Aion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/II, p. 52. Zie boven,
П.7.3.1, p. 181-182.
"•" C.G.JUNG, Antwort auf Hiob, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 443. De reeds meermaals geciteerde bijbel
teksten in dit verband zijn: Joh 10:34; 14:12.16.26; 16:13; Rom 8:17.
"= C.G.JUNG, Antwort auf Hiob, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 443; vgl. p. 463.
•*•> C.G.JUNG, Antwort auf Hiob, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 444.
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Anschauungen der Umwelt getragen und unterstützt war, so bildet das Christentum hierfür ein
schlagendes Beispiel'.10" C.G.JUNG maakt dit hard met enkele uittreksels uit het boek Henoch
(100 v.Chr.), waarin de figuur van de mensenzoon beschouwd kan worden als een anticipatie op
Christus.1036 Maar ten tweede kon de verschijning van Christus geen indruk maken als zij niet
beantwoord had aan een gelijkaardig archetypisch patroon in het onbewuste. 'Christus hätte seinen Gläubigen keinen Eindruck gemacht, wenn er nicht zugleich etwas, das in ihrem Unbewußten
lebte und am Werke war, ausgedrückt hätte. " 1Me In dat opzicht is Christus veeleer te beschouwen als de voorganger voor velen en heeft de incarnatie in Hem een exemplarische functie voor de
incarnatie in de creatuurlijke mens en voor de verwerkelijking van God in het individu: 'Christus als
der gezeugte Gottessohn und als präexistenter Mittler ist ein Erstling und ein göttliches Paradigma,
das gefolgt wird von weiteren Inkarnationen des Heiligen Geistes im wirklichen Menschen. ' , ° 2 7
Zo komt C.G.JUNG verder in de tekst tot de verbinding tussen Christus en de H.Geest: 'Die Inkarnation in Christo ist das Vorbild, das durch den Heiligen Geist fortschreitend in die Kreatur übertragen wird. ' , 0 2 e Daarom stelt C.G.JUNG verder heel rechtgelovig dat dit proces onlosmakelijk verbonden is met de deelname aan de verlossing door Christus, met wie de mensen in een Blutverwandtschaft treden, "denn sie haben Anteil am Blute und Fleische Christi empfangen' (Joh 6:5356; 1 Kor 11:27). , 0 M
De psychologische inzichten in de goddelijke evolutie bieden volgens C.G.JUNG een
alternatief voor de traditionele soteriologie en haar vele ongerijmdheden. Die stelt namelijk alleen
de mens verantwoordelijk voor alle onrecht en schuld van de wereld, maar acht het tegelijk nodig
dat God zelf in de gedaante van zijn Zoon de mensheid komt verlossen. De opvatting van het summum bonum valt volgens hem niet te verenigen met het beeld van een bloedig zoenoffer en liever
dan afstand te nemen van dit archaïsche offeridee, geeft hij het idee op van de absolute goedheid
van God. 'Was ist das für ein Vater, der lieber den Sohn abschlachtet, als daß er seinen übelberatenen und von seinem Satan verführten Geschöpfen großmütig verzeiht? Was soll mit diesem
grausamen und archaischen Sohnesopfer demonstriert werden?"1030 Daarom stelt hij een ander
godsbeeld voor, dat beter overeenkomt met de paradoxie van het onbewuste: *... denn Gott ist
eine coincident/a oppositorum. Beides ist berechtigt: Die Furcht vor und die Liebe zu Gott'.1031
Vanuit het gezichtspunt van de mens vindt C.G.JUNG daarom niet dat de menselijke schuld moet
gedelgd worden, maar dat het goddelijk onrecht tegenover de mens dient hersteld. Dat gebeurt in
de persoon van Christus die als Middelaar zowel deelt in het goddelijke als in het menselijke en die
daarom ook de eenheid tussen bewustzijn en onbewuste kan bewaren. 'Er bewahrt die Menschheit vor dem Verluste der Gottesgemeinschaft und dem Veriorengehen ins bloße Bewußtsein und
dessen 'Vemünftigkeit'. Das hätte so viel wie eine Dissoziation zwischen dem Bewußtsein und
dem Unbewußten bedeutet, also einen unnatürlichen bzw. pathologischen Zustand, einen sogenannten 'Seelenverlust', von dem der Mensch seit Urzeit immer wieder bedroht ist. '103г Met de
ze visie zit C.G.JUNG opnieuw op een ander interpretatieniveau dan hij in dit boek gewoonlijk aan
houdt waarbij de Christusvoorstelling precies de scheiding verbeeldt tussen het bewustzijn en het
onbewuste. Daarin doelt hij meer op de functie van het collectief bewustzijn dat onrechtstreeks de
band tussen het 'ik' en het onbewuste vertegenwoordigt. Een gelijkaardige tegenstrijdigheid
spreekt uit de volgende opvattingen. Eerst ontbreekt het Christus noch aan het menselijke noch
aan het goddelijke 'deshalb ist er auch schon früh durch ganzheitliche Symbole gekennzeichnet
worden, weil er als alles umfassend und als die Gegensätze einend verstanden wird".1033 Verder
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Zie C.G.JUNG, Arawon auf Hiob. in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. II, p. 4S6-4Í0, m« verwijzing tati HenochBuch, in: E.KAUTZSCH, Apokryphen und Pseudoepigraphen des Alten Testaments, p. 217-310. Het boek dateert van 100
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wordt dan gesuggereerd dat die volledigheid maar zeer tijdelijk gefunctioneerd heeft in het bewustzijn en dat in het huidige bewustzijnsstadium veeleer het tegendeel zich voordoet, namelijk dat
Christus meer aan de kant van God staat, 'und steht darum nicht genau in der Mitte, denn das
Essentielle des kreatürlichen Menschen, die Sunde, erreicht ihn nicht'.'"'3* Toch is, zoals wij
wat verder in de tekst aantreffen, de in Christus belichaamde tegenstellingsspanning een voorbeeld
voor de mens: 'Die Vermittlung der Gegensätze ist schon im Symbolismus des Christusschicksals
angedeutet, nämlich in der Kreuzigungsszene, wo der Mittler zwischen den Schachern
hängt...'*03* Deze drie tegenstrijdige opvattingen worden opnieuw slechts begrijpelijk als men
ze niet als absolute waarheidsuitspraken, maar als relatieve momentopnamen van een psychisch
bewustwordingsproces opvat.

7.43.

Kapitel X11I-XX

In het derde onderdeel vindt voor C.G.JUNG de eenzijdige incarnatie haar enantiodromische weerslag in de apocalyptische gebeurtenissen zoals beschreven in de Openbaring van Johannes. Hier komt het verdrukte beeld van de wraakzuchtige Jahwe terug, een beeld dat hem meer
aanspreekt dan dat van de lieve en goede Vader uit de evangeliën. Ook de Christusvoorstelling is
door dit oudtestamentische godsbeeld getekend.
De tegenreactie verklaart C.G.JUNG psychologisch als een contrastspanning, opgewekt
door de imitatio Christi, waarvan nog getuigenis wordt afgelegd in de Johannesbrieven, die mogelijk van dezelfde auteur zijn (1 Joh 1:5; 2:1-2.18-23; 3:9-10; 4:3-6). Vanwege haar zelfzekerheid
is Johannes' persoonlijkheid volgens hem ten prooi aan een dissociatie, waardoor in de tegenpositie een veel donkerder Christusgestalte verschijnt. "Dieser apokalyptische 'Christus' benimmt sich
eher wie ein übelgelaunter, machtbewußter 'boss', der durchaus dem 'Schatten' eines die Liebe
predigenden Bischofs gleicht. *103e De theologie van de auteur van de Apokalyps weerspiegelt
daarom grotendeels diens persoonlijke psyche. Het Christusbeeld is ingegeven door de reactie op
het streven naar volmaaktheid in bijvoorbeeld 1 Joh 4:7-21. 'Man ist nicht allzu sicher, ob nicht
am Ende diese Christusgestalt mehr vom Menschen Johannes mit dessen kompensierendem Schatten an sich hat, als vom göttlichen Erlöser, der als lumen de Zumine 'keine Finsternis' in sich enthält. * ' ° " Deze Christus wordt echter opgevolgd door de zoon van de zonnevrouw, in tegenstelling tot het Christuskind wel een complexio oppositorum (= samenstel van tegendelen), wat af te
leiden is uit de paradoxale beelden die het tafereel omgeven (Apk 11:19; 12:1.5.9.16). Die beschrijving bevestigt het vermoeden van de komst van een eindtijdelijke Messias, wiens geboortelegende trouwens grote overeenkomsten vertoont met die van Christus. C.G.JUNG beklemtoont
echter vooral het grote onderscheid tussen beide figuren: "Es kann sich dabei nicht um ein Wiederkommen von Christus selber handeln, denn er würde ja 'in den Wolken des Himmels' kommen,
nicht aber ein zweites Mal geboren werden. " 1 0 " Volgens C.G.JUNG is dit visioen psychologisch
te verklaren als de vorming van het archetype van het 'zelf' in het onbewuste van de auteur. Het
moet dus gaan om een reactie van Johannes' onbewuste persoonlijkheid op de komst van Christus, een antwoord in de vorm van een verenigend symbool, "lm Falie des Johannes hat die Glaubenseinstellung des Bewußtseins eine Rezeption des Christusbildes in das Material des Unbewußten bewirkt, den Archetypus der göttlichen Jungfrau-Mutter und der Geburt ihres Sohn-Geliebten
belebt und mit dem christlichen Bewußtsein zur Konfrontation gebracht'.юз' C.G.JUNG meent
dat de ik-zelfverhouding zieh in die van Christus en de mens weerspiegelt omdat 'der welcher an
Christus glaubt, nicht nur in ihm enthalten ist sondern Christus wohnt dann auch im Gläubigen als
der gottebenbildliche, volkommene Mensch, der Adam secundus. "1<M0 Voor het beeld dat diezelfde Christus de Antichrist voor duizend jaar in de onderwereld opsluit, hem tijdelijk vrijlaat en
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2:5.20-28; 3:3.19; 4:3.6; í:6; 6:10.16-17; 11:9; 12:1.
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tenslotte in de vuurzee werpt, vindt C.G.JUNG echter geen duidelijke verklaring, tenzij hiermee
vooral een astrologische tijdsindeling is bedoeld (Apk 20:1-10). Johannes loopt hier in feite vooruit
op het antichristelijke tijdvak dat thans aangebroken is ter compensatie van het eerste christelijke.
Het slotvisioen van het Lam begrijpt hij wel als een verenigend symbool, doch de uitverkiezingsidee
stoort hem omdat de tegenstellingen daarin nog sterker uiteenvallen.
Na dit alles is het tijd voor de tweede incarnatie onder impuls van de H.Geest, na Christus het tweede antwoord op Jobs vraag. Die krijgt bij C.G.JUNG een tweevoudige betekenis en
het is niet altijd duidelijk wat hij nu juist bedoelt. Enerzijds incarneert de donkere kant van God in
de mens: 'die Epiphanie des zornigen und fächenden Garres".1041 Anderzijds spreekt hij over
God die ook in de creatuurlijke mens en niet alleen in de zondeloze Godmens neerdaalt, 'daß Gott
ganz Mensch werden, d.h. in seiner eigenen dunkeln Kreatur — in dem von der Erbsünde nicht befreiten Menschen — sich wiedererzeugen und -gebären will'S"*2 Die twee betekenissen zijn
door elkaar gebruikt omdat ze op dezelfde psychologische feitelijkheid slaan en alleen vanuit een
verschillende gezichtshoek bekeken worden: in de eerste zin staat de donkere kant van God voor
de andere kant van het onbewuste, die tot bewustzijn moet komen; in de tweede zin bedoelt
C.G.JUNG dat God niet alleen tot het bewustzijn maar ook tot het onbewuste moet doordringen. In
beide gevallen gaat het om het volledige 'zelf' dat als een kind in de mens wedergeboren moet
worden (Lc 18:17), niet als het onbewuste kind zoals in Zur Psychologie des Kind-Archetypus
(1940), maar als de 'transzendente Ganzheit in der Gestalt des puer aeternus'.,°*3 Het is immers niet de onschuldige mens die geschikt is voor deze voortgezette incarnatie, maar de schuldige. Een kerkelijk symbool voor deze voortgezette incarnatie vindt C.G.JUNG in de verkondiging
van het dogma van de tenhemelopneming van Maria. Die verwijst volgens hem — tegen 'die dadurch gefährdete Suprematie Christi' in — naar de vergoddelijking van de 'vrouwelijke' empirische
mens, voor wie Christus optreedt als de goddelijke bruidegom, en naar 'die zukünftige Geburt des
göttlichen Kindes, welches, entsprechend der göttlichen Tendenz zur Inkarnation, den empirischen
Menschen zur Geburtsstätte erwählen wird'.ia** Het hoeft geen verder betoog dat al deze uitdrukkingen bij C.G.JUNG symbolische grootheden zijn die verwijzen naar het individuatieproces en
de vereniging van het bewustzijn en het onbewuste. Aan het eind van dit boek omschrijft hij dit
proces als een Christifikation van velen, een mogelijkheid die voor de mensheid niet eerder binnen
bereik lag, vermits 'sie nur den einen Gottmenschen, Christum anerkannte''.1046 Zolang was de
mens natuurlijk ook beschermd tegen het gevaar van een regelrechte inflatie, dat ontstond door
het gebruik van een terminologie waarin gespeeld werd met de idee van vele godmensen. Een
gezonde reactie hierop komt volgens C.G.JUNG van Paulus die in zichzelf het verschil is blijven
zien tussen de verlichte apostel en de zondige mens en daarom gevrijwaard is van deze inflatie
(Rom 7:17-19; Gal 2:20).
Conclusies: (a) In Antwort auf Hiob (1952) is de traditionele wetenschappelijkheid terzijde gelaten om voor het eerst een theologisch thema rechtstreeks en geëngageerd te
behandelen, in een persoonlijke doordenking van Zur Psychologie der Trinitätsidee
[1940). (b) Zo krijgen wij een totaalbeeld van een globaal bewustwordingsproces, dat
zich zowel afspeelt op het vlak van de cultuurpsychologie als van de individuele psychologie. Het perspectief daarvan breidt C.G.JUNG nog verder uit tot een soort theogonie,
waarbij God doorheen de bewustwording van de mens wordt verlost, (c) Daardoor situeert hij het Christusmysterie, de christelijke incarnatie- en verlossingsidee in dit boek als
een momentopname binnen een triadair op te vatten individuatieproces van God, de wereld en de mensheid. Dit verlossingsmoment is voorbereid in een onbewuste fase en
moet volgens C.G.JUNG opgevolgd worden in een derde fase, doorgezet tot in het
empirische individu, (d) Het blijft in die benadering onduidelijk waar in dit boek de combinatie van de psychologische benadering en de theologische opvattingen juist tot een
vermenging van interpretatieniveaus leidt, meer bepaald waar een ontwikkeling van de
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Christusvoorstelling in de bewustwording van de mens bedoeld is en waar het goddelijke heilsgebeuren zelf beschreven is. (e) Dit leidt meermaals tot contradictorische Christusopvattingen, die alleen maar te verklaren zijn door een onderscheid tussen de historische verschijning van Jezus Christus, de dogmatische voorstelling van de Christusverlosser en de innerlijke of kosmische Christus. Dat C.G.JUNG dit onderscheid zelf te
weinig heeft aangeduid of juist toegelicht en dit boek in een soort psychotheologiserende tussenvorm heeft geschreven, verklaart deels de negatieve kritiek waarop het door
theologen is onthaald.

7.5.

Symbole der Wandlung (1952)

In deze herwerkte versie behoudt C.G.JUNG de bestaande structuur van Wandlungen
und Symbole der Libido (1911/1912), maar herinterpreteert tegelijk heel wat cruciale uitspraken
binnen het intussen gewijzigde denkkader. Vooral de weglatingen en toevoegingen brengen een
grote koersverandering aan het licht en bevestigen de inhoudelijke omkeringsbeweging. Enkel in
vergelijking met de teksteditie van 1911/1912 is daar op de juiste manier zicht op te krijgen. Wij
beperken ons hier tot de belangrijkste aanpassingen en verwijzen voor de globale inhoud naar de
bespreking van de eerste editie.1046
In deze uitgave is zeker geen sprake meer van het voorstellingscomplex van een godsbeeld, dat herleid kan worden tot een uiting van de al dan niet seksuele libido, een Ersatz voor het
doel van de drift, zoals C.G.JUNG in verband met het ontstaan van de hymne van MISS F.MILLER
heeft gesteld. Nu beweert hij alleen niet meer "daß etwa die Idee der Gottheit aus dem Verlust
eines Liebhabers hervorgehe oder an sich nichts sei als ein Ersatz für ein menschliches Objekt. Es
handelt sich hier offenkundig um die Verlagerung der Libido auf ein symbolisches Objekt, wodurch
letzteres quasi zum Ersatz gemacht wird. An sich ist es zwar eine genuine Erlebnissphäre, die aber,
wie alles, zu einem uneigentlichen Zweck gebraucht werden kann'.*0*7 Van de reductie op het
moederbeeld blijft hier niets meer over, want van het godsbeeld ziet hij nu vooral de autonome
oorsprong in het onbewuste. 'Das Gottesbild, das aus einem spontanen Schöpfungsakt hervorgeht, ist eine lebendige Gestalt, ein Wesen, das in seinem eigenen Rechte existiert und daher seinem angeblichen Schöpfer autonom gegenübersteht. "104e De symbolen die naar God verwijzen,
zijn hoegenaamd geen fallische symbolen meer, maar verbeelden de libido als een energie die los
van een concreet object staat. Evengoed geldt nu de bewering dat het godsbeeld zichzelf als archetype schept als dat het als projectie geschapen wordt, maar het is zeker niet meer het product
van een verdringing. Voor die autonomie staat nu het archetype met zijn numinositeit garant en als
die tot uiting komt in een dogma, moet men weten dat dit altijd "symbolischer Ausdruck eines bestimmten Ideengehaltes sein könnte", waarvan de werkelijkheid hoegenaamd niet wordt geloochend, maar die het beeld is 'eines zum größeren Teil bewußtseinstranszendenten Inhaltes. Man
muß noch entdecken, daß solche Inhalte wirklich sind, das heißt agentia, mit denen eine Auseinandersetzung nicht nur möglich sondern sogar nötig /sí". 104 ' Wat de specifieke voorstelling van
de héros betreft, is het verlangen om een zichtbare God te vereren niet meer afgeleid van een
regressieve reactie, waarachter het verlangen naar het moederbeeld staat, maar toegeschreven aan
de onafhankelijke werkzaamheid van het archetype, met name die van het 'zelf' als centraal archetype. C.G.JUNG geeft daarom nu een eigen verklaring voor het feit dat deze religieuze gestalte het
louter menselijke bestaansniveau overstijgt: "Sie muß das darstellen, was sie eigentlich ist, nämlich
die Gesamtheit jener Urbilder, welche überall und zu allen Zeiten das 'außerordentlich Wirkungsvolle' ausdrücken. Man sucht in der sichtbaren menschlichen Form keineswegs den Menschen, sondern den Übermenschen, den Heros oder den Gott, eben die menschenähnliche Wesenheit, die
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jene Ideen, formen und Kräfte ausdrückt, welche die Seele ergreifen und gestalten. Für die psychologische Erfahrung sind es die archetypischen Inhalte des (kollektiven) Unbewußten... "10S0
Ook de interpretatie van Jezus' woorden tot Nicodemus uit Joh 3:1-21 heeft een ingrijpende wijziging ondergaan. Daarin is ondertussen niet meer het incestverbod de alles verklarende
factor, alsof de symbolen causaal verklaarbaar zijn uit een primaire incesttendens, maar is het andersom. Er gaat volgens C.G.JUNG zulk een sterke suggestieve werking van Jezus' woorden uit
'weil sie symbolische Wahrheiten, die in der psychischen Struktur des Menschen begründet sind,
aussprechenΛ10*' De symbolische waarheid staat tegenover de empirische, die de mens niet uit
zijn zinnelijke gebondenheid kan bevrijden. Uit de uitleg blijkt dat de symbolische waarheid allesbe
halve minderwaardig is omdat zij dichter bij de psychologische staat, op voorwaarde dan dat ze
niet verstart in het concretisme van het dogma. In die symbolische waarheid meent C.G.JUNG nu
een alternatief te ontdekken voor zowel de reductie tot Jezus' menselijkheid als het traditionele,
dogmatische geloof. Dat is voor hem trouwens niets anders dan wat Jezus in het Nicodemusgesprek zelf bedoeld heeft. 'Wenn Christus zu Nikodemus von Geist und Wasser spricht, so sind das
nicht irgendwelche Vorstellungen, sondern typische, welche seit uralters fascinosa darstellen. Er
rührt den Archetypus an, und — wenn irgend etwas — so wird das Nikodemus überzeugen. " , M 2 Het vroegere introversie- en regressieproces is vervangen door een deprojectie ten gevolge van de werkzaamheid van de archetypen, waarvan de kracht "eine autonome Wirklichkeit
sei, welche über ¡ene spezifische Energie verfügt, stark genug, um Triebe umzubeugen und in
geistige Formen zu zwingen'.'°*э De tweevoudige geboorte omschrijft hij niet meer als het over
stijgen van alle symboolvorming. Bij het onderscheid tussen de menselijke en de symbolische moe
der vormt de eerste nu een projectie van de archetypische idee en is niet meer het eigenlijke voor
werp van het seksuele verlangen. Beschouwde hij het geloof in religieuze symbolen eerst nog als
een illusie, die door de wetenschap moest vervangen worden, dan maakt C.G.JUNG nu een onder
scheid tussen een geloof dat op beleving berust en een geloof op basis van autoriteit en traditie,
dat zijn legitimiteit dus uit de beleving van de traditie haalt. Alleen bij de laatste vorm bestaat het
gevaar van een regressieve terugval in de infantiliteit.1064 Deze psychologische uitleg klinkt heel
wat minder reductionistisch dan in 1912, maar doet eigenlijk toch ook voorzichtiger, psychologiserender aan dan wij in deze periode van C.G.JUNG gewoon zijn. Dat laatste is begrijpelijk omdat
het boek in zijn geheel slechts via een tussenweg de visies van 1912 en 1952 kan verzoenen. Nu
benadrukt hij dat niet de mens wedergeboren wordt maar de held, en dus God: "Nicht der Mensch
wandelt sich zum Gotte, sondern der Gott erfährt im und durch den Menschen Verwandlung", en
dat is een heel duidelijke correctie van de Wandlungen und Symbole der Libido
(1911/1912). 106S Psychologisch betekent dit dat niet het ik-bewustzijn zich vernieuwt, maar dat
het archetype, het 'zelf' tot individuatie komt. Met dit grote verschil wil C.G.JUNG elk gevaar van
inflatie indijken, waaraan hij na de eerste editie zelf bijna bezweken is. Naast de wedergeboorte die
hij ondertussen niet meer uitlegt met behulp van een seksuele terminologie, wordt ook de maagdelijke geboorte 'zwar als metaphysische Tatsache verstanden, psychologisch aber besagt sie, daß
ein Inhalt des Unbewußten ('Kind') ohne natürliches Zutun eines menschlichen Vaters (das heißt
des Bewußtseins) entstanden sei. Vielmehr sei ein Gott der Erzeuger des Sohnes, und überdies sei
der Sohn identisch mit dem Vater, was in psychologischer Sprache heißt, daß ein zentraler Archetypus, nämlich das Gottesbild, sich erneuert ('wiedergeboren') und dem Bewußtsein wahrnehmbar
'inkarniert' hatte. Die 'Mutter' entspricht der 'jungfräulichen Anima', welche nämlich nicht der
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Außenwelt zugewendet und daher von dieser nicht 'korrumpiert' ist. Sie ist der 'inneren Sonne',
dem 'Gottesbilde', das heißt dem Archetypus der transzendenten Ganzheit zugewendet, nämlich
dem Selbst.'"** Deze uitleg volgt opnieuw meer de psychologische lijn van de vorige periode
als wij bijvoorbeeld denken aan het gebruik van de a/v/773-terminologie en de omschrijving van de
archetypen als inhouden van het onbewuste.
Voor wat de Christusbenadering betreft, zijn de veranderingen zeer opvallend. Wordt
Christus in de eerste versie vooral in verband met de libido gebracht, dan is nu het 'zelf' het richtinggevende begrip. 'Christus bedeutet als Held und Gottmensch psychologisch das Selbst, er
stellt die Projektion dieses wichtigsten und zentralsten Archetypus dar. " ° * ' De aanvulling omtrent de tweenaturenleer, de formulering uit het apostolische symbolum en het psychologische
pleidooi voor de theologische wezensgelijkheid tussen Christus en de Vader volgen nog meer de
trend uit deze periode. 'Es ist nämlich psychologisch durchaus nicht gleichgültig, ob das Selbst als
ομοούσιος oder bloß ομοιοι/σιος τω πατρί (wesensgleich oder wesensähnlich dem Vater) aufzufassen sei. Die Entscheidung für die Homoousie war von psychologischer Bedeutung. Damit wurde
nämlich festgestellt, daß Christus Wesensgleichheit mit Gott besitze. Christus ist aber, vergleichend religionsgeschichtlich und psychologisch betrachtet, ein Typus des Selbst. Psychologisch ist
das Selbst eine imago Dei und kann empirisch nicht davon unterschieden werden. "106e Helemaal
in de lijn van Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928) stelt C.G.JUNG de
héros opnieuw gelijk met de /nanapersoonlijkheid. Hij verklaart dat de dogmatische Christusvoorstelling in kerkelijke kringen wordt aangehouden omdat de identificatie van het 'ik' met de held tot
inflatie kan leiden. "In diesem Sinne ist die Abneigung gewisser kirchlicher Kreise gegen den 'inneren Christus' verständlich, und zwar als vorbeugende Maßnahme gegen die psychische Inflationsgefahr, welche den christlichen Europäer bedroht. "10e"
Conclusies: (a) De structurele gelijkenis van deze herwerkte tekst met het oorspronkelijke Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) belet niet dat inhoudelijk op
cruciale plaatsen ingrijpende veranderingen zijn aangebracht, weglatingen doorgevoerd
en aanvullingen ingelast, waardoor dit boek aangepast is aan de meer recente theorievorming, (b) Voor de Christusbenadering betekent dit dat het midden is gehouden tussen de aanvankelijke reductionistische en seksualistische verklaringen uit de overgangsperiode en de theologiserende uit deze periode. Zo is er bijvoorbeeld opnieuw een verwijzing naar de mansfiguur, (c) De Christusbenadering is in verhouding tot deze periode
opnieuw meer psychologiserend en vinden wij terug binnen het psychologische denkkader dat Christus interpreteert als een projectie van een archetypische inhoud van het onbewuste, van het 'zelf'.

7.6.

Von den Wurzeln des Bewußtseins (1954)

De bundeling van de volgende artikelen is gebeurd omdat het alchemistische omzettingsproces daarin een centraal vergelijkingspunt vormt, uiteraard in de visioenen van ZOSIMOS
(4de eeuw), maar ook in het verloop van de eucharistie en bij de boomsymboliek. Opnieuw verwijzen wij voor de inhoudelijke bespreking naar de oorspronkelijke tekstvarianten. Hier wordt alleen
gelet op de mogelijke verschuivingen op het vlak van de theorievorming en van de Christusbenadering.

C.G.JUNG, Symbole der Wandlung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 5, p. 412-413; vgl. C.G.JUNG, Wandlungen
lind Symbole der Libido, tekstvariant uk 1912, p. 307.
C.G.JUNG, Symbole der Wandlung, in: C.GJUNG, Gesammelte Werte, Bd. 5, p. 469; vgl. C.G.JUNG, Wandlungen und
Symbole der Libido, tekstvariant uit 1912, p. 34S.
C.G.JUNG, Symbole der Wandlung, in: C.G.JUNG, Gesammehe Werte, Bd. S, p. 498.
C.GJUNG, Symbole der Wandlung, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werte, Bd. S, p. 499.
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7.6.1.

Die Visionen des Zosimos

De eerste tekst die in deze compilatie is opgenomen, is een uitgebreide versie van Einige
Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos [1937], waarin de verhouding tussen de lapis en Christus is uitgediept. In het ingelaste tekstgedeelte vormt de materialiteit van de lapis "die Brücke zur
Christusparallele', de aanleiding tot heel wat theologiserende beschouwingen.10*0
Het eerste wat daarbij opvalt is dat in de Christusbenadering opnieuw sterker de nadruk
op de incarnatie ligt. C.G.JUNG wil dat doen in tegenspraak met de conventionele interpretatie die,
ten koste van het menselijke alle aandacht richt op de goddelijkheid. Waar C.G.JUNG zelf lange tijd
de goddelijkheid van Christus heeft aangegrepen om daarvan het archetypische aan te tonen, inspireert hem de stoffelijke symboliek nu om de lichamelijkheid van Christus als een belangrijk onderdeel te zien van de alomtegenwoordigheid van God in Christus. De lichamelijkheid symboliseert in
deze opvatting een goddelijkheid die uit de mens, uit het onbewuste voortkomt, hoewel ze volgens
C.G.JUNG meer de klemtoon krijgt in de alchemie en daar de lichamelijkheid van ieder mens betreft. 'Sofem Christus sich mit einem leidensfähigen menschlichen Körper, daß heißt mit Materie
bekleidet hat, besteht eine Analogie zum Lapis, dessen Körperlichkeit immer wieder betont wird.
Die Ubiquität des letzteren entspricht der Allgegenwart respektive Vollpräsenz Christi. Seine 'Billigkeit' steht jedoch im Widerspruch zur kirchlichen Anschauung: die Gottheit Christi geht nicht aus
dem Menschen hervor, wohl aber der heilbringende Stein, und jeder Mensch ist der potentielle
Träger und sogar Erzeuger desselben. " ,οβ1 Dat de alchemie de lapis als verlengstuk, als bekro
ning van het verlossingswerk beschouwt, niet voortgekomen uit de bewuste geest van de individu
ele mens, maar uit het grensgebied van de onbewuste psyche en materie, vult het tekort aan van
het kerkelijke Christusbeeld. 'Man ermangelte des 'inneren' und jedem Menschen zugehörigen
Christus. Seine Geistigkeit war zu hoch und die Natürlichkeit des Menschen zu niedrig. ' 10e2
Theologisch wordt dat opgevangen door het geloof in de lichamelijke incarnatie en in de hypothese
van het opstandingslichaam, maar dat vindt C.G.JUNG een onbevredigend antwoord.1063 Een
bewijs daarvan is dat het verrijzenisgeloof tenslotte weer aangevuld moest worden door de Mariatenhemelopneming. In de materialiteit van de steen krijgt deze idee volgens C.G.JUNG veel meer
gestalte dan in de lichamelijkheid van Christus, maar als het 'zelf' de grootheid is waarnaar de
steen als symbool verwijst, is dat op zijn beurt verwisselbaar met de 'innerlijke Christus'. "Der
Lapis darf daher in gewissem Sinne als ein Symbol des 'inneren Christus', des Deus in homine,
aufgefaßt werden. " ° "

7.6.2.

Das Wandlungssymbol in der Messe

In het laatste hoofdstuk dat aan het nieuw toegevoegde Zur Psychologie der Messe
voorafgaat, is in Das Wandlungssymbol in der Messe (1941) omzeggens niets gewijzigd, en treffen
wij alleen een markante toevoeging aan op het einde van het hoofdstuk over de Parallelen zum
Wandlungsmysterium. Daarin behandelt C.G.JUNG vooral de buitenchristelijke parallellen van de
eucharistie. Zijn slotcommentaar is daarin nog enigszins reductionistisch, in die zin dat in alle projecties in de natuur of in de godenwereld enkel de inhouden van het onbewuste gezien worden. De
nogal boudweg geformuleerde stelling in de slotzin: "An Stelle des Verlustes olympbewohnender
Götter erschloß sich dafür der innere Reichtum der Seele, der jedem im Herzen liegt', is in deze

C.G.JUNG, Vonden Wurzeln des Bewußtseins, in: C.G.JUNG, Gesammelse Werte, Bd. 13, p. 106.
C.G.JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 13, p. 106.
C.G.JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, m: C.GJUNG, Gesammelte werte, Bd. 13, p. 106-107.
In dezdfdc periode houdt С.G.JUNG io Los Angeles een serninarie over de opstanding, waarvan het typoscript verwerkt is
in C.G.JUNG. Ober die Auferstehung, in: C.G.JUNG, Gesammelse Werte, Bd. Wíl, p. 742-747, hier p. 744; 746. Het
concretisme van net legegrafverhaal heeft volgens hem daarmee te maken dat de geestelijke werkelijkheid op geen andere
manier aan eenvoudige mensen bij te brengen ís dan als een fysieke gebeurtenis. 'Unter diesen Umständen ist die Auferstehung als historische und tontrete Tatsache unhaltbar, wahrend das Verschwinden des Leichnams eine wirtliche Tatsache
sein tonnte. ' In de psychologische verklaring stelt hij vast dat de kennis van het 'zelf altijd met een gevoel van tijdloosheid
en onsterfelijkheid samengaat. Daarom heeft de idee te maken met de verwerkelijking van het 'zelf en met het feit dat het
bedd van de geïncarneerde Godmens in het eigen 'zelf herkend wordt. Als psychische ervaring betekent dit het niet overgeleverd zijn aan de krachten van vernietiging, 'weil unsere psychische Totalität über die Schranken von Raum und Zeit
hinausreicht".
C.GJUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.GJUNG. Gesammelte Werte, Bd. 13, p. 107.
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versie geschrapt.'м6 In de plaats daarvan komt een theologiserende uitspraak, waarin het ver
band met het christelijke misoffer duidelijker tot uiting komt en de antieke parallellen van het ver
anderingsmysterie samengevat zijn als 'das Sterben, die Opferung und Wiedererstehung eines Got
tes".™"
Aan het geheel voegt C.G.JUNG een volledig nieuw onderdeel toe onder de titel Messe
und lndividuationsprozeß.yo*7 In de aanloop daarvan is hij opnieuw wat voorzichtiger en wil hij
niet meer de indruk geven dat bedoelde ritus alleen een psychisch gebeuren verbeeldt. Daarom
past hij de niet mis te verstane conclusie 'Psychische Grundlage dieser Verwandlung ist der Wandlungsvorgang im Unbewußten' aan zijn nieuwe opvattingen aan.,oes In de nieuwe tekst stelt hij
een objectiverend begrip van de H.Mis, waarin ritus en dogma als uiterlijke factoren fungeren, tegenover een "besser verstandenes Christentum", dat als oogmerk heeft "einerseits eine Angleichung der Seele an Christus und andererseits eine Verinnerlichung der Christusgestalt in der Seele'.™** Opvallend is opnieuw dat deze symbolen niet meer per se psychologisch geduid worden,
maar in de kenmerkende christelijk-theologische context behouden blijven. In de inleiding van Messe und Individuationsprozeß stelt Christus de heelheid van het 'zelf' voor als de 'gewone' mens
overstijgend: "Psychologisch betrachtet stellt Christus als Urmensch (Menschensohn, Adam secundus, (τέλειος άνθρωπος) eine den gewöhnlichen Menschen überragende und umfassende Ganzheit
dar, welche der bewußtseinstranszendenten totalen Persönlichkeit entspricht. Diese bezeichnen
wir, wie oben erwähnt, als das Selbst. " ,070 Daarmee wordt de tweenaturenleer opnieuw vergelijkbaar met de paradoxe natuur van het 'zelf'. De paradoxie van het 'zelf', zijn afhankelijkheid van
en verhevenheid boven het 'ik' worden verder nog weerspiegeld in het gezang uit de apocriefe
Handelingen van Johannes (ca.200), waarin Christus temidden van de leerlingen een lied aanheft.
C.G.JUNG heeft er enigszins moeite mee omdat de Christusfiguur daarin eigenschappen vertoont
die hem eerder aan de alchemistische verlosser dan aan de traditionele Christusvoorstelling doen
denken.1071 Het lied bezingt volgens hem de verwisselbare verhouding tussen God en mens,
tussen offer en offeraar. Naar aanleiding van deze liedtekst verruimt C.G.JUNG zijn omschrijving
van het 'zelf' dermate dat het grenst aan de universaliteit: "so kann es auch nicht von dem eines
anderen Individuums unterschieden werden. Infolgedessen bildet es die stets und überall vorhandene 'participation mystique', d.h. die Einheit der Vielheit, den 'einen' Menschen in allen. Diese psychologische Tatsache begründet den Archetypus des άνθρωπος, des Menschensohnes, des homo
maximus, des vir unus, des Purusha usw. "1072 De in het lied voorkomende beeiden van de cirkel
en het middelpunt laat hij de 'Ganzheit des inkamierten Gottes ' uitbeelden en opnieuw legt hij ook
de verbinding met zijn psychologie.1073 Dat doet hij met een verrassende omschrijving van het
doel van de individuatie, waarin de naam van Christus en het begrip van het 'zelf' naadloos in
elkaar overvloeien: 'Das subjektive Bewußtsein wird mit einem objektiven Mittelpunkt verbunden.
Daraus entsteht die menschlich-göttliche Einheit, welche durch Christus dargestellt wird. Das
Selbst wird durch die Konzentration der vielen auf die Mitte verwirklicht, und es will auch diese
Konzentration. Es ist Subjekt und Objekt des Geschehens. Darum 'leuchtet' es dem, der es 'sieht'.
Sein Licht ist unsichtbar, wenn es nicht gesehen wird. Es ist, wie wenn es dann nicht existierte. Es
ist vom Gesehenwerden so abhängig, wie das Sehen vom Licht. Darin druckt sich wiederum die
paradoxe Subjekt- und Objektnatur des Unerkennbaren aus. Darum ist Christus — bzw. das Selbst

"*> C.GJUNG, Dos Wandimgssymbol in der Messe, in: ÉranosJahrbücher, Bd. VIII/1940/41, p. 121.
"" C.GJUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.GJUNG. Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 269.
,<n

Zie C.GJUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 299-323.

M

C.G.JUNG, Das Wandlungssymbol in der Messe, in: Eranos-Jahrbucher, Bd.

ТТЛЛ941/42. p. 154.

<*" C.GJUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.GJUNG, Gesammelse Werke, Bd. 11, p. 298.
"" C.G.JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 299.
,m

Zie Acta Joannis, in: E.HENNECKE (Hrsg.), Neutestamentliche Apokryphen, p. 186 ft., vertaald als Handelingen van
Johannes, in: A.FJ.KLUN (red.), Apokriefen van het Nieuwe Testament, dl. II, p. 26-28. De typische antithetische stijlvorm van deze tekst meent C.GJUNG niet terug te vinden in de canonieke evangeliën, tenzij op verhulde wijze in Mt 6:13;
10:16; 10:26; Le 11:4; Joh 10:34.

m

C.GJUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.GJUNG, Gesammelle Werke, Bd. 11, p. 302. In C.G.JUNG, Brief
vom 30.Π/.1953 an D.Hoch, in: C.GJUNG, Briefe, Bd. II, p. 330, wordt dit nog scherper gesteld in een bijna theologische
acclamatie: 'Christus set 'das Seibst aller Selbste'. Das ist die korrekte Definition des Selbst und will bedeuten: wie Christus
auf alle einzelnen, so sind auch alle einzelnen auf Christus bezogen. "

m

C.GJUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. II, p. 301-302.
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— ein 'Spiegel', der einerseits das subjektive Bewußtsein des Jüngers spiegelt, d.h. diesen selbst
sichtbar macht, andererseits aber auch Christum 'kennt', d.h. nicht nur den empirischen Menschen
widerspiegelt, sondern ihn auch als /transzendentale) Ganzheit zeigt. ' 1074 In deze Christusbenadering worden de kentheoretische tegenstelling tussen subject en object en de ontologische tegenstelling tussen het empirische en het transcendentale bestaansniveau opgelost, wat een ongeëvenaarde verruiming van het perspectief meebrengt. Daarnaast inspireert dit lied C.G.JUNG tot een
nieuwe benadering van het Jezuswoord uit Joh 8:12, waar Christus zich 'het licht van de wereld'
noemt. Dit licht is nu als vanzelfsprekend verbonden met het licht van het 'zelf'. Daarmee wijkt
C.G.JUNG voor het eerst af van de psychologische opvatting die de lichte zijde toeschrijft aan de
onvolledigheid van het bewustzijn. En hij gaat op de ingeslagen weg nog verder: dat dit standpunt
van het 'zelf' de mens boven zijn subjectiviteit uittilt, heeft tot gevolg dat de mens boven de wereldse beslommeringen uit wordt geheven: 'Wer aber sein Leiden ohne subjektive Befangenheit
einsieht und versteht, der kennt auch das 'Nichtleiden' vermöge seines geänderten Standpunktes,
denn er hat einen Ort ('Die Stätte der Ruhe'l jenseits aller Verwicklungen. Das ist wohl der echte
christliche Gedanke der Weltüberwindung in einer unerwartet psychologischen Formulierung, obschon er zu einer doketischen Wendung Anlaß gibt. " ,07e Op die manier wordt, in de weergave
van de theologische idee van de overwinning van de wereld, de grens van de empirische psychologie andermaal overschreden. Was deze grens reeds in de incarnatie-idee, conform het begrip van
de synchroniciteit, naar beneden toe verlegd en niet alleen tot in het psychisch onbewuste, maar
ook tot in de lichamelijk stoffelijke wereld afgedaald, dan verschuift C.G.JUNG ze nu ook naar
boven toe. Dat gebeurt in de opvatting van de opstanding die de mens niet alleen boven de individuele psyche, maar ook boven alle wereldse verhoudingen uit doet stijgen. Zo is hij nu langs
beide zijden van het binnenpsychische statuut van het 'zelf' afgestapt, al moet hij toegeven dat hij
als empirisch psycholoog verplicht is zich hiertoe te beperken. Daarmee is hij tot de eigenlijke ontdekking gekomen van het reeds lang gezochte 'archimedische Punkt außerhalb'.K1' Zo noemt
hij dit objectieve standpunt van het 'zelf', waaraan het de psychologie zou ontbreken, en het is in
deze opmerkelijk dat hij dit verbindt met twee cruciale christelijke gedachten: die van de incarnatie
en de opstanding, en die van wereldverlossing en wereldoverwinning.
Ter illustratie haalt hij uit dezelfde Handelingen van Johannes een visioen aan waarin
men het beeld van een lichtkruis ziet, dat C.G.JUNG eveneens opvat als het symbool van het
'zelf'.4077 Dit citaat is voor hem aanleiding om opnieuw de traditionele opvatting over het docetisme in vraag te stellen en daarbij beroept hij zich nu op het synchroniciteitsbeginsel, dat aanleiding is voor een parallellie tussen het historische en het psychische gebeuren: 'Die historischen
Tatsachen sind zwar wirklich, aber sie lassen nur erkennen, was dem Sinnenmenschen eindrücklich und begreiflich ist. Der Akt der Kreuzigung ist aber außerdem noch für den Erkenner göttlicher
Geheimnisse ein Mysterium, d.h. ein Symbol, welches ein paralleles psychisches Ereignis im Anschauenden ausdruckt. " ,07e Even werkelijk als de historische feiten is het houten kruis, maar
daarnaast is dit volgens een pneumatische Tendenz ook een symbool van het lichtkruis, dat op zijn
beurt de onzichtbare Christus verbeeldt. Het docetisme dat aan de geciteerde tekst kleeft, beschouwt C.G.JUNG meer als een vervollediging van het historische verlossingsgebeuren dan als
een devaluatie. Het staat dichter bij de psychologische opvattingen dan de orthodoxe voorstelling
van zaken. In deze gnostische verbeelding van het kruis vindt C.G.JUNG bovendien hoe het de

C.G.JUNG. Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 306.
C.G.JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werte. Bd. II. p. 307. In C.G.JUNG, Brief
vom 24. ПІ. 1953, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. Π, p. 339, wijst hij in die zin op de bovenwerddlijke afkomst van Christus:
'Das Reich Christi bzw. der Bereich des Logos ist 'nicht von dieser Welt', sondern eine der Welt übergeordnete Sinngebung, deshalb ist es so beklagenswert unrichtig, wenn die Theologie jedesmal, wenn sie eine ihrer unvermeidlichen Aussagen contra naturam macht, ach ängstlich nach einer rationalen Entschuldigung umsieht. '
CG JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 11. p. 307.
Zie C.G.JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd. II, p. 307, geciteerd uh
E.HENNECKE (Hrsg.), Neiaestamentliche Apokryphen, p. 186 ff., vertaald als De Handelingen van Johannes, in:
A.F.J.KLUN (red.), Apokrie/en van het Keuwe Testament, p. 29: "ein aus Licht zusammengesetztes Kreuz und um das
Kreuz herum eine große Volksmenge, welche keine Gestalt hatte (μίαν μοοφψ μη exomt), und in demselben (sei. Kreuz)
war eine Gestalt und ein ähnliches (ομού, entsprechendes?) Bild Den Herrn selbst sah ich oben über (tráva) dem Kreuz
und er halte keine Gestalt (σχήμα)" ( * een lichtend kruis dat stevig verankerd was en op bet kruis was een grote menigte
die veelvormig was. Maar hij had wei een vorm en zijn aanblik bleef gelijk. En ik zag de Heer boven het kruis zonder
uiterlijke gestalte...).
C.G.JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 309.
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chaos om zich heen ordent en daarom mrdvandva ( = vrij van tegenstellingen) is Het 'zelf' over
stijgt volgens deze opvatting veeleer de tegenstellingen dan dat het ze alleen maar op paradoxale
wijze combineert 'Alles Unstete gipfelt im Ewigen und Ruhenden, und im selbst kommen die
Disharmonien zur Einheit und zur 'Harmonie der Weisheit'. " c " Maar, zoals hij eerder beweerd
heeft van de alchemistische symboliek, stelt hij van deze gnostische Christusfiguur vast dat ZIJ een
natuurlijk symbool is en dus ook in tegenstelling staat tot de dogmatische gestalte 'in welcher das
Dunkle expresses verbis fehlt' """ Alleen de laatste uitleg klinkt contradictonsch, gezien het ac
cent in bedoeld visioen eveneens op het lichtkarakter ligt 1 0 β 1 In plaats van de transcendentie
van de lichtsymboliek te onderstrepen redt С G.JUNG zich hieruit door deze tegenstrijdigheid te
wijten aan een inconsequentie van de gnostici HIJ verklaart deze als een gevolg van de inflatie,
van de vereenzelviging van het 'ik' met het 'zelf', en van het feit 'daß der Erleuchtete sich mit seinem Lichte identifiziert', een gevaar dat men ook loopt bij de ongenuanceerde toepassing van Joh
10 34 ,082 Heel diplomatisch meent C.G.JUNG dat de kerk terecht het gevaar van het gnostische irréalisme bezworen heeft door te houden aan het concretarne van de historische feiten, en
de gnostische inflatie vermeden heeft door het uitstellen van de zijnsverhoging tot na de dood
twee opvattingen die hij zelf altijd heeft bestreden Desalniettemin is hij ervan overtuigd dat de
gnosticus een belangrijk inzicht kan geven in de achtergronden van het christendom en in zijn
toekomstige ontwikkeling 'Das hängt mit der Tatsache zusammen daß er vermöge seiner Vermählung mit der heidnischen Gnosis eine christliche Rezepttonserscheinung darstellt, welche die
Christusbotschaft dem damaligen Zeitgeist zu integneren versuchte" , 0 " In dat opzicht vindt hij
de verachting van het gnosticisme achterhaald omdat het, door zijn inzicht in de symboliek van het
onbewuste, een sleutel is voor een juist begnp van de chnstelijke traditie Beter dan de dogmatische Christus verbeeldt de gnostische volgens С G JUNG immers de psychologische waarheid van
het 'zelf' 'Der gnostische Christus, dessen Gestalt schon im Johannesevangelium implicite ange
deutet ist stellt die ursprüngliche Einheit des Menschen dar und erhebt sie zum erlösenden Ziel der
Entwicklung. "10B4 Het enige psychologische bezwaar blijft dat dan wel voor een valse identificatie van het 'ik' met de innerlijke Christus gewaarschuwd moet worden Oat is ook de reden waarom de realistische richtlijn, 'eine weise Haltung ' van de kerk om niet al te veel werk te maken van
de innerlijke Christus, bij hem toch nog op enig begrip kan rekenen 1 0 № Van deze terughoudend
heid erkent hij vooral en enkel het historische belang 'Wenn Christus für dieses relativ primitive
Bewußtsein 'wirklich' sein soll, dann kann er es nur als historische Gestalt und als metaphysische
Wesenheit, aber nicht als ein seelisches Zentrum in der gefährlichen Nähe eines menschlichen
Ichs "108e Achter deze tegenstelling tussen de dogmatische, historische en innerlijke Christus
moeten wij een triadisch-dynamische Chnstusbenadering zoeken, waarin de verschillende Christusvoorstellingen elkaar noodzakelijk opvolgen in overeenstemming met het hierboven reeds geschetste verlossingsdrama Die Christusbenadering vomit uiteindelijk ook de juiste invalshoek van waaruit
С G JUNG een verklaring zoekt voor de tijdelijke eenzijdigheid van de Christusvoorstelling, waar
mee hij zelf in al zijn werken heeft geworsteld "Daraus geht unzweideutig hervor, daß Chnstus
zwar in der Urzeit und vor aller Zeit, d.h. vor dem Bewußtsein, ganz war, daß er aber diese Ganzheit an den Menschen verloren oder dahmgegeben hat und sie nur durch die Integration desselben
wieder erreichen kann. Seine Ganzheit ist vom Menschen abhängig: 'Du wirst als verstehender
sein wie ich'. "10a7 Het is niet Chnstus zelf die eenzijdig is of onvolledig De eventuele eenzijdig-

" • C C JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in С G JUNG, Gesammelt* Werke, Bd 11, ρ 311
- C O JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in С G JUNG. Gesammelte Werke. Bd 11, ρ 311
""• Vgl G Ρ ZACHARIAS, Psyche und Mysterium, ρ 71, volgens wie het eigen is ш het eindstadium van de individuatie dat
net lichtsymbool opdoemt * trttt tm Endstadtumfast ausschließlich das Ltchisymbol auf, oder es herrscht gänzliche Blutlosigkeit Das heilste ЦспІ und die tiefste Dunkelheit weisen auf das gleiche Mysterium hin'
" C G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 11, ρ 313
" C O JUNG. Von den Wurzeln des Bewußtsems, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11. ρ 314
, m

С G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtsems, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11. ρ 319

' " С G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtsems, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 319
'"* С G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 320
' m С G JUNG. Von den Wurzeln des Bewußtseins, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd II, ρ 320 C G JUNG refereert
voor dit denkbeeld in voetnoot naar de tenant leer op basis van Fil 2 S ff Zie onder, 11 7 7 1, ρ 209
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held с q onvolledigheid van Christus komt op rekening van de bewustzijnstoestand van de gelovi
ge die zich met Hem verbindt
7.63.

Der philosophische Baum

In Von den Wurzeln des Bewußtseins (1954) vinden WIJ tenslotte het artikel Der philosophische Baum (1945) uitgebreid en gestructureerd terug Onder de behandeling van de geschiedenis van de boomsymboliek vallen vele aanverwante beelden, waarbij de alchemie en vooral G DORNEUS (2de helft 16de eeuw) de rijkste leverancier van symboolinhouden is. De reeds in het oorspronkelijke artikel aangebrachte ideeën zi|n in dat opzicht njker gestoffeerd met Christusparallellen Het /ap/ssymbool vormt daarvoor de meest gebruikte verbindingsschakel In het Aquarium
sapientium is de Chnstus-Zap/sparallel trouwens expliciet getrokken en dit naar aanleiding van de
reeds meermaals vermelde bijzondere verhouding tussen de filius macrocosmi en de filius microcosmi bij H KHUNRATH (1560-1605) ,om Volgens С G JUNG weet de alchemist met de verge
lijking tussen beide geen raad Zelf beweert rxj dat het om een authentieke oerervaring van de
alchemist gaat die hij naderhand met zijn christelijk geloof heeft proberen te rijmen Vandaar de
onduidelijkheid of het nu gaat om een relatie van analogie of identiteit waardoor Christus zelfs door
de filius of de lapis vervangen wordt
Van die relatie vormt in de alchemie de boom een geliefd symbool, die speciaal vanwe
10e
ge zijn vinditas benedicta ( = gezegende bloei) symbool van de onsterfelijkheid is ' Die meta
fysische categorie gaat ook op voor de aanverwante rozensymboliek die via de Chnstus-/ap/sparallel in de alchemie zou zijn terechtgekomen en daar vaak op de figuur van Maria toegepast BIJ
MECHTHILD VON MAGDEBURG (ca 1210-1282 of 1294) duidt ze op de liefde van Christus tot de
mens, wat С G JUNG beschouwt als de protectie van haar vrouwelijke eros op Christus Het sap
van de alchemistische boom wordt vaak als rooskleurig bloed beschreven, zoals bijvoorbeeld bij
H KHUNRATH ' 0 M Het is het verlossende bloed, dat volgens de alchemie uitgezweet wordt door
de homo putissimus ( = onzuivere mens), waarvan Christus in Gethsemane mogelijk de prefiguratie
is, maar die volgens С G JUNG toch eerder op de alchemistische verlosser slaat "Christus ist zwar
'purissimus homo' aber nicht 'putissimus' Er ist zwar Mensch, aber Gott zugleich, kein 'reines'
Silber, sondern auch Gold, also nicht 'putus' Keinesfalls handelt es sich hier um einen zukünftigen
Christus und salvator microcosmi, sondern um den alchemistischen servator cosmi, die noch unbewußte Idee eines ganzheithchen Menschen, der das bewirken soll, was der Opfertod Christi
offenbar unvollendet gelassen hat, nämlich die Befreiung der Welt vom Übel. " o e ' Om de typische geesteshouding van de alchemisten verder te begrijpen, vooral waar zij afwijkt van de christelijke, citeert С G JUNG de scholastiek gevormde Ρ BONUS (1ste helft 14de eeuw) Die beweert
rond 1330 dat ZIJ de toekomst hebben voorspeld van de opstanding van de doden en de verheerlij
king van het lichaam dat met de ziel herenigd zal worden Volgens С G JUNG heeft hij ontdekt
'daß das a/chemische Opus Zug um Zug den heiligen Mythus von der Zeugung, Geburt und Auferstehung des Erlösers vorausnimmt denn es steht ihm fest, daß die uralten Autoritäten der Kunst
nämlich Hermes Tnsmegistos, Moses, Piaton und andere, den Prozeß schon längst gekannt und
infolgedessen das Heilgeschehen in Christus prophetisch antizipiert haben. *,og2 Hier is de alchemie niet alleen de voortzetting van de incarnatie maar ook de voorspelling van de wederkomst van
Christus Deze analogie met Christus houdt alleen het psychische gevaar in dat het 'zelf' daardoor
het bewustzijn overspoelt 'Diese Gefahr ist für den westlichen Adepten besonders groß, denn

"" Zie С G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 314-315, geciteerd uit
Aquanum sapiennum, in Musaeum Hermencum, ρ 118 'Christus comparatur et umiur cum làpide terreno
eximias
typus et viva Incamaaoms Chnsa imago est ' (= Christus wordt met de aardse steen vergeleken en verenigd
Hij is het
meest uitgelezen type en de levende afbeelding van de vleeswording van Chnstus)
™* Zie С G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 308, η 92
,я

° Zie С G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtsems, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13 ρ 314, geciteerd uit
Η KHUNRATH, Vom hy leali sehen
Chaos, ρ 93, 196 Die spreekt von 'das Calhobsche tewere Rosinfarbe Вluth vnd
Aethensehe Wasser I das aus des eingebomen Sohns der grossen Weld / nut Kùnsthchen gewalt eröffneten Seiten Azothiseh
herflr geflossen. " In С G JUNG, Symbolik des Geistes, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 241, sust hoe de
titel Azoth m de Aurelia occulta de begin en eindletters samenbrengt van het Romeinse, Griekse en Hebreeuwse alfabet,
waardoor hij verwijst naar de Eeuwige, 'HIJ die is en die was en die komt' (Apk 1 8)

" " C G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 318
" " C G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 320-321, met verwijzing
naar Ρ BONUS, Margarita pratosa, in JJ MANGETUS (ed ), BMiothcca Chemtca Curiosa, Voi II, ρ 30
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seine historische Erziehung in und durch che imitavo Christi führt ihn direkt dazu, das Ausschwitzen der Seelensubstanz beziehungsweise des rosafarbenen Blutes in Analogie zu Christus sogar als
seine Aufgabe zu betrachten' (Joh 19 34). , о а э Hetzelfde geldt ook voor de toekenning van god
delijke eigenschappen aan de steen en voor elke parallellie met Christus Denkend aan deze inflatie
citeert С G JUNG een alchemistische spreuk et in hoc puncto totum est penculum ( » en hierin
schuilt het hele gevaar) Daar moeten WIJ toch wel bt| vermelden dat die woorden met betekenen
wat С G JUNG eronder verstaat, doch dat de voleinding van het werk niet in de macht van de
adept ligt maar in de handen van God 1 0 M
In de verdere behandeling komen nog meer christelijke motieven voor, doch de belangnjkste zijn reeds in het basisartikel genoemd, met dat verschil dat de aandacht nu niet alleen gaat
naar de patnstische en alchemistische bronnen, maar ook naar de gnostische Daarin is het beeld
belangrijk van de arbor inversa ( = omgekeerde boom), waarvan de wortels tot in de lucht reiken
en de takken in de aarde grijpen, een symbool dat in de middeleeuwse alchemie op de mens is
toegepast en wijst op het tegennatuurlijke karakter van het opus , o e s Maar het meest bekend in
de gnostische denkwereld is toch de voorstelling van de aan het kruis uitgestrekte Christus die zich
over de Sofia in de duisternis ontfermt 1 0 U Dit betekent in de verklaring van С G.JUNG niet
meer dan dat Christus als het mannelijk en geestelijk bewustzijn terug vorm geeft aan de vrouwelij
ke anima, die door het mannelijk bewustzijn naar het onbewuste is verdrongen, 'und der Crucifixus
erscheint nicht mehr als Köder an der Angelrute Gottes, sondern er 'erbarmt' sich der weiblichen
Hälfte und der gestaltlosen Form, indem er sich ihr als der 'durch das Kreuz Ausgespannte' offenbart'."'7 Zo staat het kruis dus met meer alleen voor de scheiding van bewustzijn en onbewuste en het daarmee verbonden lijden, maar ook voor de vereniging ervan Daar hoort nog een ander
beeld bij dat С G JUNG reeds in Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) gebruikt heeft
'Deshalb konnte Augustinus das Kreuz mit dem Brautbett vergleichen, und darum findet im Märchen der Held seine Braut im Wipfel des großen Baumes, wie der Schamane seine himmlische
Gattin und ebenso der Alchemist. *""β En het gaat nog verder, want Christus staat niet alleen
voor het bewustzijn dat zich over het vormeloos onbewuste buigt, maar heeft ook bepaalde sym
bolen gemeen met het onbewuste Naast het gladius ad arborem suspensus ( = aan de boom ge
hangen zwaard) is ook de serpens in Ugno suspensus {= aan het kruis opgehangen slang) een
typus Chnsti, zoals С G.JUNG leest bij AMBROSIUS (ca 340-397), net als de anguis aëneus in cruce (= de aloude slang aan het kruis) bij ALBERTUS MAGNUS (ca. 1193-1280) in zi|n hymne Ave
praeclara mans stella ' 0 M Die vergelijkingen verwonderen hem niet meer omdat ze niet langer
duiden op de //A/oOnatuur, maar op de Logosnatuur van Christus, voortkomend uit de moederlijke
wijsheid. 'Durch dieses Symbol wird Chnstus eigentlich als eine Personifikation des Unbewußten
in dessen ganzem Umfang charakterisiert und als solche am Baume als Opfer aufgehängt " 1,0 °
Op gelijkaardige wijze symboliseert de boom de aanvang, het verloop en het doel van het individuatieproces, 'da das durch den Baum dargestellte opus ein Mysterium von Leben, Tod und Wieder-

" C C JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in С G JUNG. Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 350
" " C G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 3S3, geciteerd uit L VEN
TURA, De rottone conßciendt laptdts, in Theatrum Chermcum, Voi Π, ρ 338 '<Opens perfectto> non est enun m
potestate arttficis. sed cut vult ipse Deus clemennssunus largitur Et in hoc puncto totum est penculum. " ( » De voleinding
van hel werk ligt immers niet in de macht van de adept, maar God de barmhartige verleent ze aan wie Hij wil En hierin
schuilt bet hele gevaar)
" " Z i e C G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtsems, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 334 Een gelijkaardige
voorstelling is ook te vinden in A DANTE. Divina Commedia Purgatorio, cp XXII, ρ 131 ff , in Dante's loutenngsberg,
vertaald door Η J BOEKEN, ρ 127 'En gelijk de esscheboom naar omhoog afneemt van tak tot tak, zóó deze naar om
laag"
™ Z i e C O JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 359-360, met verwij
zing naar IRENAEUS, Advenus haereses, I 4, 1 Zie ook С G JUNG. Mon, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/II,
ρ 74, η 87
" " C G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 361
" C O JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 362, met verwijzing naar
A AUGUSTINUS, Sermones suppositttn.CXX. 8, in A AUGUSTINUS, Opera omnia, Τ V, col 2662 Vgl С G JUNG,
Wandlungen und Symbole der Libido, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd J, ρ 346, waar het beeld uiteraard als inccstsymboliek wordt aangehaald
" " C G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13. ρ 363, geciteerd uit AMBRO
SIUS, De XLJI mansiontbusfiltorum Israel, ml? MIGNE (ed ), Pair Lal , Τ XVII, col 34
" " С G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 363
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geburt ist"."0* Maar wel komt hi| hier nog niet tot de conclusie dat Christus niet meer alleen
met de psychologische bewustwordingsfase, maar ook met de aanvang en het doel van het hele
individuatieproces verbonden is.
Conclusies: (a) In de tekstbundeling onder de titel Von den Wurzeln des Bewußtseins
(1954) wordt de Christusthematiek uit de algemene symboolstudies meer naar voor gehaald en verder uitgediept. Dat gebeurt volgens de verschillende richtingen waarin
C.G.JUNG zijn psychologische leer heeft verruimd, (b) Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos [1937] laat zien hoe de betekenis van de lichamelijkheid in de incarnatie meer nadruk krijgt. Dat ligt in de lijn van de nieuwe interpretatie die sinds Der Geist
der Psychologie [1946] het 'zelf' niet enkel in het psychische, maar ook in de stoffelijkheid laat ingrijpen, (c) In Das Wandlungssymbol ¡η der Messe [1941] toont de uitbrei
ding daarvan precies het tegendeel in een zeer onlichamelijk spiritualistische Christus
benadering die in het verlengde ligt van een bredere invulling van het zelfbegrip, die
voorbij het psychische tot in het metafysische reikt, (d) Het artikel Der philosophische
Baum (1945) vult C.G.JUNG sterk aan met symboolverwijzingen uit de chnstelijke,
orthodoxe en heterodoxe symboolwereld, maar verlegt geen grenzen op het vlak van de
interpretatie. In de aanpassing van de tekst grijpt hij veeleer terug naar de psychologi
sche basisideeën, waarbij hij de kans mist om via de verenigingsnatuur van de Christusfiguur de voor zijn psychologische interpretatie klassieke koppeling van Christus aan het
eenzijdig bewustzijn te doorbreken

7.7.

Mysterium Coniunctioms I (1955)

De titel Mysterium Coniunctioms (1955/1956) dekt een dubbele lading: niet alleen wil
C.G.JUNG de alchemistische symboliek van de tegenstellingsvereniging bestuderen, maar ook
streeft hij een verzoening na tussen de kerngedachten van de alchemie, het christendom en de
westerse cultuur. Het boek heeft een zeer lange ontstaansgeschiedenis gekend en is reeds aangevat vóór Aion (1951) en Antwort auf Hiob (1952) het licht zagen.1'02 Daarom is het niet
zeker of de verruimingsoperatie zich ook in dit werk kan doorzetten De eerste vijf hoofdstukken
lagen immers al langer klaar. Hierin doet С G.JUNG een vooral descriptief symboolonderzoek en
waagt zich daarbij zelden aan een interpretatieve commentaar. De Chnstusbenadenng plaatst hij
hier, zoals de titel reeds aangeeft, binnen het spanningsveld tussen de tegenstellingen, die door de
alchemie in de comunctio verenigd worden HIJ doet dit aan de hand van de huwelijkssymboliek die
hij in J.W.VON GOETHEs Faust (1808) heeft ontmoet en volgens hem teruggaat tot de Chymische
Hochzeit des Christian Rosenkreuz (1616) van V.ANDREAE (1581-1654). 1 , о э
7.7.1.

Die Komponenten der Coniunctio I Die Paradoxa

In een commentaar op het Tractatus aureus Hermetis (1610) kan C.G.JUNG al niet
naast de geestelijke betekenis van de alchemie kijken. Daarin vindt hij het beeld van de Mediator
die vrede sticht tussen vijandige elementen, en wat men onder die eenwording verstaat, reciteert
hij uit een tekst die volgens hem uitgesproken alludeert op 1 Kor 2:10-11 en Lc 17.20-21, over de
verdeeldheid tussen de leerlingen en hun verzoening in het rijk Gods "°* En nu aarzelt hij niet
langer om het alchemistische eenmakingsproces, of psychologisch gesproken de individuatie, met
de verlossing door Christus in verband te brengen. Deze alchemistische interpretatie moet volgens
C.G.JUNG teruggaan op 2 Kor 3:2.6 over de eenmakende Geest van Christus en Ef 2:13-22 over

С G JUNG, Von den Wurzeln des Bewußtseins, in С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 13. p. 365
Zie В HANNAH, Jung His Ufe and Work, p. 311
Zie G WEHR, Rosenkreuzensehe Manifeste, ρ 76-191 Zie voor een inleiding over deze archetypische figuur G WEHR,
Christian Rosenkreuz Urbild und Inspiration neuzeitlicher Esoterik, wunn hij onder andere de betekenis van de symboliek
toelicht "Kreuz und Rose deuten hin auf die große Metamorphose, das heißt auf das Mysterium von Tod und Auferstehung
Und hierin sind in der Tat das Lebensgeheimms und die Lebensmacht des Christus beschlossen "
Zie С G JUNG, Mystenum Comuncaonu l, m CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 29, met verwijzing naar Scho
ben zu Tractatus vere aureus de lapidis philosophico secreto, in Bibtiotheca Chermca, Vol Ι, ρ 408a, 442b, over de
universaliteit van de ene geestelijke kerk
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de vrede van Christus, die uit de twee één mens kan scheppen , , o s Daar gebeurt de eenmaking
bovendien in sanguine Christi ( = in Christus' bloed) en wordt de scheiding in carne sua ( = in zijn
vlees), in uno corpore ( = in één lichaam) ongedaan gemaakt С G JUNG kan dus niet meer om de
vaststelling heen dat de verlossing door Christus omzeggens geh|k staat met het alchemistische
streven, temeer daar in de tekst, naast de bekende lapis 'wobei Christus Jesus sein Eckstein ist".
de pelikaan "eine wohlbekannte allegoria Chnsti" als symbool voor het circulaire proces is geko
zen '10* HIJ tekent geen verzet meer aan tegen de duidelijk spiritualistische interpretatie van het
alchemistische opus en merkt in dit verband zelfs op dat "die Idee einer allen Konfessionen übergeordneten ecclesia spintuahs, die sich einzig auf den Anthropos Chnstus verpflichtet, Wesenskern
der alchemistischen Bestrebung ist' 1107
Omdat de rijke symboliek van de alchemistische grondstof dikwijls aangeduid is met de
vertrouwde heelheidssymbolen, die ook voor Chnstus gebruikt worden, vormt die symboliek vanzelfsprekend ook het vertrekpunt voor de opmerkelijke symboolhistonsche uitweidingen. In alle
toonaarden bespeelt С G JUNG in Mysterium Coniunctionis I (1955) een thema dat hij reeds in
eerdere werken overvloedig heeft uitgewerkt Zo geeft de relatie tussen de zon en de maan in de
alchemistische symbooltaal aanleiding tot sterke parallellen met de christelijke iconografie De pri
ma materia ( = grondstof), in de vervallen toestand van mgredo (= het zwart maken) gesymbo
liseerd door een zonne-eclips, de verduistering van de zon die in de omarming van de nieuwe maan
is ondergegaan, is bijvoorbeeld weergegeven in de voorstelling uit de Pandora (1588). Daar wordt
in een commentaar van HONORIUS VON AUTUN (ca 1080-ca 1156) op het vulnerasti cor meum
uit Hl 4 9 het beeld gebruikt van de verwonding van Christus door een gekroonde jonkvrouw met
een slangenstaart BIJ AUGUSTINUS (354-430) duidt dit op een verwonding van Christus door de
liefde van de Kerk 1, °' De overeenkomstige theologische voorstelling van de zonsverduistering
moet volgens С G JUNG de kenosis zijn, de ontlediging van de goddelijke in de menselijke gestalte
'Die Veränderlichkeit des Mondes wird so parallelisiert mit jener Wandlung des präexistenten Chnstus aus der göttlichen 'Gestalt' in die menschliche durch die 'Entleerung' (κένωσις), angedeutet in
dem vielkommentierten Satz Philipper 2,6.',ю'
Deze conjunctie is volgens С G JUNG reeds geprefigureerd in Gn 3 15 — 'Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw' —, maar zou in Christus
niet volledig volbracht zijn Dat heeft natuurlijk te maken met de idee van de voortgezette incar
natie die hij bij de alchemisten reeds aangekondigd vindt "Für den Alchemisten, der sich zur ecclesia spintuahs bekennt, ist es natürlich von höchster Wichtigkeit, selber zum 'makellosen Gefäß'
des Parakleten zu werden und damit, über die imitavo Christi hinaus, die Idee 'Christus' zu verwirklichen.*"0 De uitdrukking laat met alleen een 'verlaging' of kenosis van het Christusmysterie vermoeden, maar tevens de noodzakelijke 'verhoging' van de alchemist Hierop volgt een uitweiding over de voorstelling van de wees en de weduwe in het manichéisme en over de relatie tussen deze sektarische beweging en de alchemie Beide stromingen hebben een dubbelzinnige verlosservoorstelling de alchemie kent Christus als de Heiland van de microkosmos en de steen als die

"" Zie С G JUNG, Mystenum Coniuncnoms I, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 31
' " C O JUNG, Mysterium Comuncaoms /, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 30-31, met verwijzing naar HO
NORIUS VON AUTUN, Speculum de Mystenis Ecclesiae, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Lal, Τ CLXXJI, col 936
" " С G JUNG, Mystenum Coniuncnoms I, in С G JUNG, Gesammeile Werke, Bd 14Л, ρ 33
"™ Zie С G JUNG, Mystenum Coruuncaoms I, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 50-51, 149, met verwijzing
naar HONORIUS VON AUTUN, Opera, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Lal , Τ CLXXII, col 419, Α AUGUSTINUS Ser
mones suppostimi, CXX 8, in A AUGUSTINUS, Opera omnia, Τ V, col 2662 De verluchting uit de Pandora (1588) is
afgebeeld in С G JUNG, Paracelsus als tosate Erscheinung, ш С GJUNG, Gesammelle Werke, Bd 13, ad ρ 177, alb
V
" " С GJUNG, Mystenum Coniuncnoms /, in CG JUNG, Gesammelle Werke, Bd 14/1, ρ 55 De theologische bagage om
dit te begrijpen beeft С G JUNG naar eigen zeggen van H RAHNER, die de symboliek ook teruggevonden heeft ш de
christelijke ascese met name bij A AUGUSTINUS. Epistola/·, LV 4, 6, 5, 8, 6, IO A AUGUSTINUS, Enarrationes m
Psalmos, LXXI 10, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Lat, Τ XXXVI, col 907 ff , AMBROSIUS, Hexameron, Г 8, 32 Zie
Η RAHNER, Dui christliche Mystenum von Sonne und Mond, m Éranos Jahrbücher, Bd MV/1946, ρ 305-404. Η RAH
NER, Flumma de venire Chnsa, in Biblica, ΧΧΠ, ρ 269 302, 367 403, Η RAHNER, Mystenum Lunae Em Batrag zur
Kircheniheologie der Väterzeit, in Zeitschrift für katholische Theologie, LMII, ρ 311-349, 428-442, LXIV, ρ 61-80,121131 Over de kenosis schrijft С G JUNG verder nog in С G JUNG, Bnefvom 2 Г 19S5 an V White, ш С G JUNG, ВпеJe, Bd II, ρ 474-475, met betrekking tot de verandering van de wrekende oudtestamentische Jahwe in de liefdevolle God,
'bezwungen von der Liebe einer reinen Jung/rau, m deren Schoß Er endlich Ruhe fand. Das ist wenigstens eme Art Amwon Es ist sogar eine nefe Antwort denn sie zeigt the Bedeutung des Menschen im göttlichen Drama der Inkarnation Offenbar begann das Drama, als Gott (im Gegensatz zu allen anderen Göttern) Persönbchkeit annahm, d h Endlichkeit Das
war der erste Akt der Kenosis auf dem Weg zu Inkarnation ' De tweede kenosiswcx is vanzelfsprekend de voortgezette incarnatie in de sterfelijke mens Zie verder, onder. III 3 3 1 2 , ρ 412-413
·<» С GJUNG, Mystenum Coniuncnoms I, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 53
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van de macrokosmos, de volgelingen van MANI (216-274 à 277) maken het interessante onderscheid tussen de Christus impatibilis (= niet lijdensvatbaar) en de Christus patibilis (= lijdensvatbaar).1111 De laatste is vergelijkbaar met de hemelse lichtmaterie die uit de donkere lichamen
moet worden bevrijd. Eens te meer komt C.G.JUNG tot de slotsom dat achter de coniunctio oppositorum het archetypische drama van dood en wedergeboorte verborgen ligt.

7.7.2.

Die Personifikationen der Gegensätze

De alchemistische verbeelding van de tegenstellingen verplaatst volgens C.G.JUNG de
pneumatische oplossing naar de stoffelijke wereld, daar waar zij volgens hem in het tussengebied
van de ziel te zoeken is. De symbolen afkomstig uit die wereld, zoals sol, luna, sulphur en sal kunnen en moeten volgens hem daarom een symbolische verklaring krijgen en het spreekt vanzelf dat
het in deze teksten niet ontbreekt aan Christusanalogieën. Opvallend is dat de meeste daarvan
paradox van aard zijn en terwijl hun negatieve kant op de duivel kan wijzen, "wählten (sie) dazu
gerade solche (Symbolen), welche in positivem Sinne in der ihnen bekannten patristischen Literatur
für Christus gebraucht wurden'."*2
Reeds bij het eerste symbool, sol, of als metaal aurum, doen zich bij de psychologische
verklaring problemen voor. Alles wijst erop dat hiermee het inwonende goddelijke lichtbeginsel
wordt aangeduid, de verlichtingsbron van de alchemie, het lumen naturale ( = natuurlijk licht), en in
die zin de sol terrenus ( = aardse zon). Voor C.G.JUNG is echter duidelijk dat het om het licht van
het dagbewustzijn gaat dat, in tegenstelling tot Mercurius, slechts samen met de wederhelft, de
umbra solis [ = schaduw van de zon), of met luna, het onbewuste, de volledige psyche verbeeldt.
'So hat Sol nicht weniges zu tun mit der Entstehung des modernen Bewußtseins, das sich in den
letzten zwei Jahrhunderten in zunehmendem Maße auf die Beobachtung und Erfahrung der natürlichen Gegenstände stützte. "111Э Deze interpretatie trekt hij ook door naar het gebruik van de zon
als metafoor voor Christus: 'Wenn wir uns an dieser Stelle erinnern, daß der alchymische Sol
psychologisch dem Bewußtsein, der Tagseite der Psyche, entsprechen dürfte, wo müssen wir
diesem also noch die Christusanalogie hinzufügen, welche, wie gezeigt, für Sol gilt. Christus erscheint als Sohn in erster Linie, und zwar als Sohn seiner Mutterbraut.'"" In dezelfde zin duidt
hij Gn 1:1-7 als het licht van het bewustzijn dat zich afscheidt van de duisternis van het onbewuste en waardoor de wereld tot aanschijn kan komen. De goddelijke eigenschappen van sol en de
lapis staan zo opnieuw in verband met het 'ik' en zijn streven naar volmaaktheid, wat afwijkt van
de reeds gemaakte empirische gelijkstelling van het 'zelf' en God. Om deze schijnbare tegenspraak
te verantwoorden maakt C.G.JUNG de lezer erop attent dat hij het 'ik' hier plaatsvervangend voor
het 'zelf' gebruikt, 'nämlich der persönliche Atman im Gegensatz und in Übereinstimmung mit dem
überpersönlichen".",6 Om deze tegenstellingen toch nog met elkaar in harmonie te krijgen
vangt hij ze op in het paradoxe quaternaire kruissymbool.
In tegenstelling tot sol dekt de term sulphur of zwavel net als Mercurius meer de dubbelzinnigheid van de veranderingssubstantie, met zowel ongunstige als gunstige bijbetekenissen en
vaak verbeeld door de draak, 'als solcher teils Parallelfigur, teils Rivale Christi'.,ллъ Volgens
C.G.JUNG wijzen de karakteristieken van zwavel eveneens op het nog onbewuste 'zelf'. Ook hier
neemt hij de gelegenheid te baat om de bekende Christus-Zap/sparallel te vermelden, waarbij het
'zelf' de schakel tussen beide is. In tegenstelling tot wat hij vroeger beweerd heeft, stelt hij de
oosterse Atman-Purusha-idee psychologisch volledig gelijk met de dubbelzinnige Christusgestalte
'der einerseits ole zweite Person der Trinität und Gott selber, andererseits, was sein menschliches
Dasein betrifft, von der Stallgeburt (sozusagen unter den Tieren geboren) an bis zum schmählichen
Kreuzestod zwischen zwei Verbrechern die Jesajanische Figur des leidenden Gottesknechtes ent-

"" Zie C.G.JUNG, Mysterium ConiunctionU I, in: C.GJUNG. Gesammelte Werke, Bd. M/1, p. S3, met verwijzing nur
A.AUGUSTINUS, Contra Faustan. XX 12, in: A.AUGUSTINUS, Opera omnia, T. Vili, col. 525.
"" C.G.JUNG, Mysterium Coniunetionis I, in: C.G.JUNG, GesamneUe Werte, Bd. 14/1, p. 152.
"" C.G.JUNG, Mysterium Cortiunaiomsl, in: C.G.JUNG, Gesammehe Werke, Bd. 14Л, p. 122.
" " C.G.JUNG, Mysterium Coniunetionis I, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/1, p. 127.
" " C.G.JUNG, Mysterium Coniunctioms 1. in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/1, p. 137.
" " C.G.JUNG, Mysterium Coniunetionis 1, in: C.G.JUNG, Gesammtüe Werke, Bd. 14/1, p. 145.
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spricht ' (Js 52 14, 53 2-12) " " De dubbelzinnigheid van deze parallel bij de alchemisten berust daarop dat niet alleen de chemische substantie, maar tevens de Chnstusgestalte het 'zelf'
symboliseert 'Die Identifizierung oder Parallelisierung Christi mit einem chemischen Faktor, dessen
Wesen eine reine Projektion des Unbewußten ist, hat eine Rückwirkung auf die Deutung des Erlösers Wenn nämlich a IChnstusI = b (Lapisl » с (Unbewußtes! ist, dann ist а = с "111β Een
verrassende wending, die reeds naar aanleiding van Von den Wurzeln des Bewußtseins (1954) is
aangekondigd, maar waarvoor C.G JUNG dan nog terugdeinst vanwege de Chnstus-bewustzi|nverbrnding, die in het eerste hoofdstuk van dit boek nog overheersend is De vermelde identificatie ligt
daarom meer in de lijn van de vooropgestelde verruimingsoperatie De conclusie dat de stof en dus
ook het psychische daardoor tot metafysische hoogte verheven wordt — in diepste wezen onstoffelijk en metapsychisch — is weliswaar nog niet getrokken Liever spreekt С G JUNG van een
inwonend beginsel dat autonoom is ten opzichte van de geest zoals het onbewuste leven de be
wuste wil doorkruist
Voor de bespreking van luna c.q. zilver stelt С G JUNG zich aanvankelijk opnieuw meer
psychologiserend op door de zon als symbool van het bewustzijn igeest/logos) te plaatsen tegen
over de maan en naar analogie ook de aarde, als het onbewuste (lichaam/eros) bij mannen en om
gekeerd DIJ vrouwen Het is deze tegengeslachtelijkheid die volgens hem verklaart waarom beide
symbolen pneumatische eigenschappen kunnen bezitten Als beeld van de veranderingssubstantie
zijn beide symbolen verwisselbaar en bekleedt luna een tussenpositie Als de volle maan kan ZIJ in
een koninklijk huweli|k één worden met de zon, maar in haar verwijdering van de zon, in haar verwerpelijke donkere aspecten staat luna juist voor de vergankelijkheid der dingen, waarin de zon is
ondergegaan Op dezelfde wijze en eigen aan het Wandlungsmystenum kan het licht in de duisternis verdwijnen om er vervolgens uit op te staan, zoals in Joh 1 1 'die Johanneische Deutung von
Christus als vorweltlicher Logos'."™ Dat is ook de psychologische betekenis van de alchemistische extractio spiritus sive animae ( = extractie van geest of ziel) en de geboorte van de lapis uit
de aarde 'Die Geburt des Lapis wird mit Christi Auferstehung parallel/siert' 112° Dit legt
С G JUNG opnieuw psychologiserend uit als de bewustmaking van onbewuste inhouden, terwijl
het misschien meer voor de hand zou liggen om er een soort pre-existentie van het 'zelf' ten op
zichte van het onbewuste in te zien Ondertussen komen zelfs Chnstusparallellen in een negatieve
betekenis voor, waarbij symboolhistonsch de hond synoniem is met de maan, 'vermittelt durch die
Formel 'mitis electis, tembilis reprobis' (sanft mit den Auserwählten, furchtbar mit den Verworfenen!, d.h. ein 'pastor verus'. " 1 J 1 Analoog daarmee duidt С G JUNG in de alchemie de lapis aan
als cervus fugitivus ( = vluchtend hert), als symbool van de zelfvemieuwing, in de graallegende
ook een benaming voor Christus 1122 Evenzo stelt men Christus voor als duif, symbool van de
onschuld en van de huwelijksliefde, in dit geval tussen Hem en de Maagd-Moeder
(Mt 10 16). , , 2 Э Opnieuw minder psychologiserend is de duiding van de maan als de menselijke
natuur in haar gevallen toestand ten gevolge van de verwijdering van God 'Die Menschheit unter
halb ist aber durch die macula der Trennung von Gott gebrandmarkt. Dieser Status wäre unerträglich, wenn dem Bösen nichts entgegenstünde als Gesetz und Moralgebot, wie im vorchristlichen
Judentum, dem der Reformator und Rabbi Jesus die fortgeschrittenere und psychologisch nchtigere Anschauung beizubringen suchte, daß nicht Gesetzestreue, sondern vielmehr Liebe und Güte
dem Wesen des Bösen im Gegensatz entsprechen ..'U2t Tegenover de relatieve tegengesteldheid tussen kwaad en wetsgetrouwheid stelt Jezus een heel andere goedheid Zijn levenshouding

"" С G JUNG, Mysterium ComunctionisI, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 150
" " С G JUNG, Mysterium Coruunaiomsl, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd M/I, ρ 154
" " С G JUNG, Mysterium Coniunctioras I, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 171
'"* С G JUNG, Mysterium Coniimcnoms /, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 188, л 333, met verwijzing шаг
PHILALETHES, Introïtus apenus ad oeclusum regis palatum, ш Musaeum Hermeocum, ρ 657
,,г

С G JUNG, Mysterium Coruuncnonis I, in С G JUNO, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 175-176, η 281

" n Zoe С G JUNG Mysterium Coniimcnoms I, in CG JUNG, Gesammelte Werke. Bd 14/1, ρ 189, η 336, met verwijzing
nur о a AGRIPPA VON NETTESHEJJM, De Uicermudine et vomiate omnium sciennarum,y 423, HONORIUS VON
AUTUN, Sermo in Epiphama Domini, in J Ρ MIGNE (ed ), Patt Lot , Τ CLXXII, col 847, E HUCHER (ed ), he SauuGraal ou le Joseph d Anmalme, ρ 219, 224
"• Zie С G JUNG, Mysterium Comuneuoms I, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 199, met verwijzing naar
BENEDICTOS FERNANDUS, geciteerd uit Ρ P1CINELLUS, Mundus Symbolicus, cp XX, ρ 283
" " С G JUNG, Mysterium Coniuncaonis I, in С G JUNG, Gesammelle Werke. Bd І4Л, ρ 200
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beoogt de vereniging van de tegenstellingen, waarop ook Ef 2 14 alludeert, en die verder tot uiting
komt in de mystische androgynie van Christus als vir a foemma circumdatus ( = man door de
vrouw omgeven) " 2 6 Verlossing duidt volgens deze opvatting niet op de tegenstelling tussen
bewustzijn en onbewuste, maar op de vereniging с q transcendentie van deze tegenstelling in het
'zelf' De hierosgamos (zoals tussen zon en maan) wijst volgens С G JUNG tegelijk op een ver
geestelijking van de aarde en op een 'aarding' van de geest, een aanduiding waarmee de vereni
ging van bewustzijn en onbewuste en de bewustmaking van onbewuste inhouden, duidelijk verrui
men, het gaat immers 'um den ersehnten Akt der Erlösung, wo die Sündhaftigkeit des Daseins, die
ursprüngliche Spaltung, m Gott wieder aufgehoben wird. Das damit verbundene Erdbeben ist einerseits eine Anspielung auf die Höllenfahrt und Auferstehung Christi, andererseits aber auch eine
'Erschütterung' der banalen (irdischen) Existenz des Menschen, in dessen Leben und Seele das
Bedeutende eingebrochen ist, von dem er zugleich bedroht und eriiöht wird.'um De uitleg van
deze theologische stelling is echter opnieuw min of meer psychologiserend als het gaat over het
licht van het bewustzijn dat in de duisternis van het onbewuste binnentreedt, en nog meer waar
sprake is van de wederkerigheid van de mannelijke en vrouwelijke psyche Dit thema is nog verder
uitgewerkt aan de hand van de quaternaire structuur en enkele beschouwingen over de assumptio
(= tenhemelopneming) De mystieke peregrenabo ( = doortocht) van M MAIER (1568-1622),
waarin de vier windrichtingen doorlopen worden in de richting van de Rode Zee, laat С G JUNG
toe zijn ideeën over de quaterniteit van de psyche en het 'zelf' nog eens uiteen te zetten volgens
de theone die in de vorige periode is ontworpen " " Het gaat hem daarbij om de volledigheid
van het empirische 'zelf', een gegeven waar men zich tn de godsdiensten te gemakkelijk van afmaakt, in het Oosten op een andere manier dan in het Westen 'Diese odiose Angelegenheit möchte ¡eder gerne los sein, weshalb das Ich im Osten als Illusion erklärt und im Westen der Gestalt
Christi zum Opfer gebracht wird."ìì2B De tekst van M MAIER brengt verder nog het beeld van
de phoenix in verband met Christus, een beeld dat volgens С G JUNG ook al bij de oudchristelijke
kerkvaders bekend was, "denn der Phönix ist eine bekannte Allegorie der resurrectio Christi sowie
der resurrectio mortuorum überhaupt' "** Maar om alle misverstanden te vermijden stelt
С G JUNG dat hier niet simpelweg een christelijke allegorie wordt toegepast, maar de weg gewe
zen naar een universele verlossingssubstantie als symbool van een heelheid, "deren Desideratum
das Christussymbol anscheinend nicht erreichte'..'"° Op dezelfde wijze verloopt de op- en neer
gang door de zeven planeetsferen volgens de nchting aangegeven in de Tabula Smaragdina en
vormt die het tegenbeeld van de christelijke verlossingsgang BIJ de alchemisten na G DORNEUS
(2de helft 16de eeuw), bij J D MYLIUS (begin 17de eeuw) en de paracelsist В G PENOTUS (1520
à 1530-1620), is deze tegenstelling helemaal opgeheven 'Hier ist der descensus mit der incarnatie Dei identisch. " " " Een volledige gelijkstelling kan voor С G JUNG echter niet, want dan zou
een alternatieve verlosser, die uit de stof voortkomt en ernaar terugkeert, overbodig zijn en die pro
cesgang strookt veel meer met de psychologische bewustwording van onbewuste inhouden dan
met de christelijke Toch past M MAIER de Mercunusreis door de zeven planeetsferen zonder aar
zeling op Christus toe 'Das Horoskop ist jenes 'chirographum', die 'Handschnft', von der es heißt,
'daß er (Christus! die gegen uns lautende Urkund austilgte, die durch die Satzungen wider uns war;
und er hat sie aus dem Wege geräumt, indem er sie ans Kreuz heftete. Nachdem er die Gewalten

m

Zie С G JUNG, Mysienmm Coramncttonts I, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 215, met verwijzing miar
GREGORIUS MAGNUS, In librum pnmum Regum apositiones, I 1, 1, m J Ρ MIGNE (ed ), Pair Lat . Τ LXXIX, col
23, J D MYLIUS, Philosopha reformata, ρ 8-9

" " С G JUNG, Mysienmm Conimnctumul, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 201
" r Zie С G JUNG, Mysterium Coniuncaorus /, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 241-269, met verwijzing маг
M MAIER, Symbola atireae mensae, ρ 568 ff
" " С G JUNG, Mysterium Coniuncaonis I, in С GJUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 246 Vgl CG JUNG, Psycholo
gical Commentary ю W Y EVANS-WENTZ (ed ), The Tibetan Book of the Great liberation Zie boven, II 6 3 1, ρ 137138
'™ С G JUNG, Mysterium Comunctionis I, их CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1 ρ 247, met verwijzing osar AMBROSIUS, in Ρ PICINELLUS Miaulas symboUcus, cp IV, ρ 322Ь, EPIPHANIUS in Ρ PICINELLUS, Manaus symboUcta, cp Г , ρ 323a
" " С G JUNG. Mysienmm Commcnorasl, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14Л, ρ 248
" " С G JUNG, Mysienmm Comimcnonis I, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 14/1, ρ 2SS, met verwijzing naar G DOR
NEUS, Speculativa phiLojophio, m Theatrum Chcmcum, Vol Ι, ρ 276, J D MYLIUS, De one cheimca, m Aras Amnferae. Vol 1, ρ 612, В G PENOTUS, De medícamenos слешей Addino, m Theotrum Cheiricum. Vol Ι, ρ 681
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und die Mächte gänzlich entwaffnet hatte, führte er sie öffentlich zur Schau auf und triumphierte
in sich über sie" (Kol 2 14-15) " "
Ook de symboliek van sal (= zout) is gekenmerkt door een zekere paradoxie, en staat
anderzijds vergelijkingen toe met Christus, die teruggaan tot in het Nieuwe Testament De zoutsymboliek met zijn smaakmakende en bewarende functie komt immers ook voor in Mt 5 13,
Mc 9 50 en Kol 4 6, vandaar ook de benaming sal sapientiae [ = zout der wijsheid) Die ene lijn
loopt weliswaar door tot bij de alchemisten, maar ZIJ houden daarnaast ook aan de betekenis van
de bitterheid en onzuiverheid van de beginstof, etymologisch gerechtvaardigd door de afleiding
mare ab amaro { = zee van bitterheid) " 3 3 Het zout bezit volgens С G JUNG in de alchemie een
zoutgeest die moeilijk te rijmen valt met de christelijke leer, "welcher der christlichen Ara als dämonisch galt und darum nirgends Anerkennung fand als im Gebiete nächtlicher Wissenschaften und
Künste'.1*3* Toch benadrukt hij even verderop ook de band tussen deze heidense geest en de
christelijke H Geest 'Der Geist des Chaos ist unerläßlich zum Werke und kann vom Heiligen Geiste
('ars donum Spmtus Sancti', die Kunst ist eine Gabe des Heiligen Geistes) überhaupt nicht unterscheiden werden, wie auch der alttestamenthche Satan einen Aspekt Jahwehs darstellt. "11Э6 In
de alchemie knjgt de zoute zee, in het verlengde van de kerkvaders en de peratische opvatting,
ook een positieve helende betekenis 'Es handelt sich um das Blut Christi, in welchem wir getauft
sind, daher die Parallelisierung der Tinktur, des Salzes und der aqua pontics mit sanguis und cruor.'"" In de psychologische uitleg van С G JUNG maakt een duik in de zee van het onbewuste
een vernieuwing van het bewustzijn mogelijk De betekenisvergelijking tussen de christelijke doop
en de alchemistische submersio (= onderdompeling), een totale oplossing van de onvolmaakte li
chamen in het aqua divina (= goddelijke water), zoals reeds in Kol 2 12 besproken, attendeert
С G JUNG erop dat de meeste christelijke voorstellingen direct op chemische processen worden
overgedragen.'1Э' Deze overeenkomst vormt de dubbele bodem van bijvoorbeeld behandelingen
als de putrefactio ( = vernietiging) of mortificavo ( = doding), de albedo ( = reiniging) of rubedo
(— rood kleuren) De symbolische betekenis van het zout in de alchemie leidt tot de verwantschap
met de anima mundi {= wereldziel) en de Anthropos, en dan "ist es nicht mehr weit zur Analogie
mit dem Christus ", zoals in de latere alchemistische speculatie na J BOEHME gemeengoed
wordt 113B Wat betreft de gnostische speculatie over de zoutsymboliek is de essentie in de vol
gende beelden weergegeven 'Salz ist der Geist, das Lichtwerden des Körpers (albedo), die scintilla
ammae mundi, gefangen im finsteren Abgrund des Meeres und eben dort gezeugt als ein Licht von
oben und als ein 'Sprößling des Weiblichen'. 'u3t Die wijsheid, benadrukt С G JUNG nog eens
aan het slot van dit deel, is een alternatieve kennisbron, die in tegenstelling tot de algemene waar
heden uit de openbaringen van de godsdiensten en de rationele kennis van de wetenschap, niet
voorbijgaat aan de bittere schaduwkanten van het concrete leven Niettegenstaande dit onder
scheid komt hij tot de volgende slotsom 'Chnstus als sal sapientiae stellt ein weiteres Symbol des
Selbst dar.·"*0

" B С G JUNG, Mysunum Coruuncuonis Ì, m С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 14/1, ρ 258
·"> С G JUNG, Mysunum Coniuncnonis ƒ, in CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd I4/I, ρ 223, geciteerd uit ISODORUS
VON SEVILLA, Über etymologiarum, XIII, 14, fol ис пГ
"" С GJUNG, Myuenum Coruuncnoms I, ш С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 14/1, ρ 227
" " С GJUNG, Mysunum Coniunaioms 1, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 228
"x с G JUNG, Mysunum Comimctwms I, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 14/1, ρ 233, met verwijzing naar A AU
GUSTINUS, Tractactus in ìoarms Evangelium, XLV 9, in Α AUGUSTINUS, Opera omnia, Τ ΠΙ/2, col 2132a, HONORIUS VON AUTUN, Speculum de Mysteriis Ecclesiae, in J Ρ M1GNE (ed ), Pair Lat, Τ CLXXII, col 921, HIPPOLYTUS, Elenchos, V 16, 4 ff
" " Zie С G JUNG, Mysterium Coruuncnoms /, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 269-274, cfr Consilium
coniugi!, in Ars Cheimca, ρ 128, A AUGUSTINUS, in G В PITRA, Analecla sacra. Vol V, ρ 150b
<"• С G JUNG, Mysunum Coniuncnonis /, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 14/1, ρ 276-277, met verwijzing naar
G VON WELLING, Opus Mago-Cabbalisncum et Tneosophicum, ρ 6,31 'Chnsius ist aas Salz Fiat ist das Verbum das
zu unserer Erhaltung von Ewigkell gezeugt ist Chnsius ist das siße fixe Sola der sullen sanßen Ewigkeit Der Lab ist.
wenn durch Chnsius gesalzen, angiert (respektive getauft) und darum inkorruptlbet ', В VIGENERUS, De igne et sale, m
Theatrum Chemtcum, Vol VI, ρ 129-130, J R GLAUBER, De natura solium, ρ 25, 51
" " С G JUNG, Mysunum Comunctionts l, m CG JUNG, Gesammelle Werke, Bd 14/1, ρ 280, met verwijzing naar IRENAEUS. Adversus hoereses, 1 6. 1, H1PPOLYTUS, Elenchos, V 19
' " C O JUNG, Mysunum Coruuncnoms I, in С GJUNG, Gesammelte Werke, Bd 14Л. ρ 282. η 673
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Conclusies (a) De eenmaking van de tegenstellingen als het omzettingsproces in de al
chemie, vergelijkt С G JUNG voortdurend met de verlossingssymboliek uit de chnstelijkgodsdienstige traditie en daarvoor doet hij dikwijls een beroep op bijbelse beelden
(b) Vaak wordt in het door С G JUNG gebruikte bronnenmateriaal de alchemistische
verlosserfiguur in directe samenhang met de Christusfiguur genoemd Ie) BIJ de interpre
tatie daarvan wil hij echter nog steeds niet van een volledige gelijkstelling weten en dat
komt doordat hij Christus psychologisch nog steeds als bewustzijnsfactor beschouwt In
dit werk is het theologische onderscheid tussen de dogmatische Christusfiguur en de
innerlijke Christus bovendien niet aanwezig (d) Op andere plaatsen geeft С G JUNG
echter ook symboolvoorbeelden die de verbinding suggereren tussen de Christusfiguur
en de chnstelijke verlossingswerkzaamheid met die van het onbewuste (e) Maar over
het algemeen is hij nog niet gewonnen voor een meer spiritualistische interpretatie van
de alchemie en haar doel doordat hij het 'zelf' nog steeds vrij empinsch-psychologisch
omschrijft.

7.8.

Mysterium Coniunctwnis Π [1955]

Vooraleer in het slothoofdstuk de psychologische betekenis van de vereniging der te
genstellingen wordt toegelicht, zijn in de andere hoofdstukken de personificaties van die tegenstel
lingen aan de orde. De aard van dit onderwerp leent zich natuurlijk nog beter voor symboolvergelijkingen met de christelijke thematiek, die volgens С G.JUNG door de aanvulling met de symbolen
uit het onbewuste vernieuwd kan worden

7.8.1.

Racet Regina

De symboliek van de syzigie van rex ( = koning) en regina ( = koningin) laat heel wat
dwarsverbindingen toe met typisch christelijke beelden, waarbij Christus vaak de rol van de koning
of koningszoon speelt. CG JUNG liegt met weg dat Christus mogelijk voor de alchemistische
beeldvorming model heeft gestaan. "Nach dem Vorbild des Königstums Christi in der kirchlichen
Anschauungswelt spielt der Rex auch in der Alchemie eme zentrale Rolle', hoewel daaraan uiteindelijk vooral Egyptisch-Hellenistische voorstellingen ten grondslag liggen " 4 1 In de alchemie
wordt het archetype van de koningsverandering van een onvolmaakte in een volmaakte toestand,
zoals weergegeven in de middeleeuwse graallegende, eveneens in de stof weerspiegeld, vandaar
ook de aanduiding van goud en van de lapis met rex Tegelijk is dit verweven met het Christusmysterie, meestal in antwoord op de val van Adam Bij H.KHUNRATH (1560-1605) is sprake van
een koningsregeneratie in het hart van de stof als zoon van de macrokosmos, naar analogie met
Christus' komst in het vlees, de zoon van de microkosmos " " In dit stoffelijk fysische Wandlungsmystenum herkent С G JUNG het in Antwort auf Hiob (1952) zo grondig behandelde archety
pe van de godsvernieuwing, de verandering van de oudtestamentische God van de toom in de
nieuwtestamentische God van de liefde, "daß die kirchliche Gleichnissprache sich gerne Gott-Vater
als Greis vorstellte und seine Geburt als Verjüngung im Sohne'.u*' Die stoffelijke projectie zou
bovendien een correctie zijn van de kerkelijk chnstelijke voorstelling, die God alleen in het lichaam
van Christus of de H.Hostie aanwezig acht, 'sondern — und hier kommt ein prinzipiell Neues und
Bedeutsames — im 'billigen', 'verächtlichen', und allgemein verbreiteten Stoffe, ja in der 'immunditia huius mundi, in stercore', verborgen, nur für die Kunst der Alchemisten auffindbar, ja dieser als

С G JUNG, Myslenum Coruimctiorus Π, in C G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14Л1, ρ 9 Dunn wordt de hypothese
gevolgd van Η JACOBSOHN, Die dogmatische Stellung des Königs m der Theologie der alten Ägypter, es van W SPIEGELBERG, Der Gott Ваг! іл dem Trmiäts-AmuUi des Britischen Museums
Zie С G JUNG, Mysterium Commuants lì, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/П, ρ 16-17, geciteerd uit
Η KHUNRATH, m Amphiihearrum sapientiae, ρ 197, waann de lapis het omgekeerde symbool is voor Christus 'Jesuh
Chnstx crucifia Salvatons tonus generis humant, id est Mundi mmons, in Naturae Libro, el sen Speculo, typus est. Lapis
Philosophorum, Servator Mundi matons ' ( « De steen der wijzen, bewaarder van de macrokosmos is in het boek of de
spiegel der natuur het symbool van de gekruisigde Jezus Christus, de Heiland van het hele mensengeslacht, m a w de mi
crokosmos) In een ander uittreksel un H KHUNRATH, Vom hyleahschen
Chaos, ρ 236, wordt deze JHiiu Mundi motoris, de tegenhanger of Conirajactor van Jezus Christus genoemd
С G JUNG, Mysterium Coniunctwnis Π, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11. ρ 32
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Objekt unterlegen und von ihr zu stufenweisen Wandlungen veranlaßt — 'Deo adiuvante' " i m
Van deze vermenging van alchemistische en christelijke motieven treffen wy heel wat voorbeelden
aan in de reeds vermelde Cantilena Riplaei van G RIPLEY (1415-1490), een gezang over de koningsverandering daar moet de koning door de kruisboom van Christus 'durch das klassische
Symbol des Christentums' wedergeboren worden.1146 De eucharistische spijziging gebeurt met
carnibus pavoms ( = met vlees van de pauw) en sanguinis vmdis leonis i = met het bloed van de
groene leeuw), beelden die eveneens een christelijke achtergrond doen vermoeden zodat
С G JUNG opmeuw besluit dat de wezensverandering in de Cantilena Riplaei van een contaminatie
met de christelijke transsubstantiatie getuigt. Dit betekent nog niet dat deze symboliek recht
streeks aan de kerkvaders ontleend is, "obschon die Analogie mit dem Christus, der als der eine
Gott sich selber zeugt und sich freiwillig opfert und im Ritus der Euchanstie durch die Konsekrabonsworte sogar die immolavo seiner selbst durchführt, in die Augen springend /sf".114e Dat is
ook het geval met het symbool van de phoenix: "Der Selbstverbrennung des Phönix entspricht das
Selbstopfer, der Asche der begrabene Leib, und der Wiederentstehung des Wundervogels die Auferstehung Chnsti', dat begrippen uit Hod 3:21, Ef 1.10, Kol 1 20 en Rom 8 21-22 illustreert.1147 De wedergeboorte van de koning als de fìlius regius ( = koningszoon), de films umus
diet (= zoon van de ene dag), verbeeldt niets anders dan dit opstandingsproces 114β Zijn tragi
sche lotgevallen zi|n, net als de procedures waaraan de chemische stoffen onderworpen worden,
volgens С G JUNG vergelijkbaar met het lijden en de triomf van Christus, maar toch blijft dit enkel
een voorbeeld van een onbewuste projectie 1149 'Daß sie die Passion als unbewußte Voraussetzung in die chemischen Wandlungen hmemprojizieren, war ihnen nicht recht кІаг.'л,Ъ0 Dit beeld
van de godsvernieuwing beschrijft volgens С G JUNG op allegorische wijze wat bij MEISTER ECK
HARDT (ca 1260-ca 1328) en ANGELUS SILESIUS (1624-1677) de religieus-psychische beleving
is van de geboorte van God in de mens Hoewel hij ervan overtuigd is dat het alchemistische werk
een herhaling van de schepping is — 'sie holt das Licht aus der Finsternis (nigredol hervor' — zou
men daar in eerste instantie een onbewuste compensatie van de dogmatische beelden achter moe
ten zoeken, 'im Widerstand zum bewußtsemerfuitenden Dogma als dessen Kompensation' 1161
Het chtonische natuuraspect, een natuurlijke geest, ontbreekt immers bij de oude koning, net zoals
dat met de kerkelijke geloofswaarheden het geval was of nog is, wat verklaart dat ook die waarheden aangevuld moeten worden met de natuurlijke symbolen uit het onbewuste om waarlijk bevnjdend te zijn De symboliek van de koningsvernieuwing is hierop toepasselijk de christelijke voorstellingen zijn verdwenen in het onbewuste en komen vernieuwd terug tot bewustzijn.

"" С G JUNG. Mysterium Comuncttonis Π, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/Π. ρ 31 Op een andere manier vor
men de middeleeuwse narrenfiguur en de heidense gewoonten rond carnaval ui de volkse religie een schaduwfiguur 'an den
Tagen, welche Chnsa Geburt folgten", waarover С G JUNG schrijft in С G JUNG, Zur Psychologie der Tncksierfigur, in
С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 274, 275, 290, het nawoord voor Der göttliche Schelm. Em indianischer My
thenzyklus, een reeks indianenverhalen zoals opgetekend door S BLOWSNAKE Van deze beeldspraak ligt volgens hem, net
als van Mercunus, de 'Annäherung an den Heilbnnger" voor de hand En evenals in de alchemie is er de Verwandlungsfanigkeit waardoor de onheüsfiguur in de heilbrenger kan worden getransformeerd 'Nur aus der Verlorenheit un Heillosen kam neh die Sehnsucht nach dem Heilbnnger erheben das heißt die Erkenntnis und die unvermeidliche Integration des
Schaltens erzeugen eine dermaßen bedrängte Situation, daß gewissermaßen nur noch ein übernatürlicher Heilbnnger den
verworrenen Schicksalsknäuel läsen kann Im individuellen Fall wird das durch den Schonen aufgeworfene Problem aus der
Stufe der Anima, das heißt der Beziehung beantwortet Im kollektiv-historischen wie im individuellen Fall handelt es sich
um die Entwicklung des Bewußtseins welches sich allmählich aus der Gefangenschaft m der άγνοια das heißt Unbewußtheix, befreit, und der Heilbnnger ist darum ein Lichtbnnger "
" " C G JUNG, Mystenum Comuncttonis Π, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/Π, ρ 36, met verwijzing naar G RIPLAEUS, Cantilena Ripiad, 11de strofe
'

m

С G JUNG, Mystenum Comuncttonis Π, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/Π, ρ 65

" " C G JUNG, Mystenum Comuncttonis II, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11, ρ 94-95
, M

Zie С G JUNG, Mysterium Comuncttonis II, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 14/11, ρ 97, voor een theologische
uitleg van het begrip filius umus ώα 'Der Sohn dieses einen Tages ut das Ucht (nach Johannes I 5} der Logos, welcher
dem Johanneischen Chnslus entspneht "

' m In С G JUNG, Mystenum Comuncttonis II, m CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/Π, ρ 103-104, geciteerd uit Aquaпит sapientium, in Musaeum Henneticum ρ 117 ff , is het meest sprekende voorbeeld van die bewuste of onbewuste allegonsering te vinden Daarin gaat de vergelijking tussen de lapis en Christus veel verder dan С G JUNG gewoonlijk aan
neemt, en vooral Christus' verwerpelijke afkomst, lijden, verlatenheid, kortom de volledige incarnatie, pleiten daarvoor
'Щг haben also jetzt den himmlischen Grund und Eckstein Jesus Chnstus
betrachtet < um zu verstehen > auf was für
eine Art er mtt dem irdischen Stem der Weisen verglichen und zu einem gemacht wird, seine Matene und Behandlung ist
ein hervorragendes Symbol und ein lebendiges Bild der Fleisehwerdung Chnsti '
"» С G JUNG, Mystenum Comuncttonis II, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/Π, ρ 105
" " С G JUNG, Mystenum Comuncdonis 77, in С G JUNG. Gesammelte Werke. Bd 14/Π. ρ 101, η 334, 105
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De voorbeelden tonen hoe mettertijd de alchemistische beelden meer en meer verbonden zijn met de Anthroposiäee, die C.G.JUNG al eerder als prefiguratie bestempeld heeft van de
christelijk-dogmatische Christus, 'der im Johannesevangelium als vorweltlicher, kosmogonischer
Logos erscheint und von dem es Johannes 1,2f. heißt: 'Dieser [Logos] war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch ihn geworden, und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden
ist'. "1162 Maar als er tussen de Anthropos of het 'zelf' en Christus een verband bestaat, dan
geldt dat meer voor deze kosmische Christus dan voor de historische Jezus, die 'damals durch die
dogmatische Gestalt der zweiten trinitarischen Person völlig zugedeckt war".1'63 C.G.JUNG
houdt het in de alchemie met haar 'Christuserlebnis am Stoffe' op een psychisch fenomeen omwille van de onmogelijkheid van een stoffelijke verklaring enerzijds en de bewust-christelijke instelling van de alchemist anderzijds."64 Desondanks kan hij nergens vaststellen dat deze
alternatieve verlosser de Christusvoorstelling volledig verdringt. 'Eine unzweideutige Ersetzung des
Deus Christus durch den filius regius kommt meines Wissens in der Literatur nicht vor, weshalb
man die Alchemie zwar als häretisch, aber doch als christlich bezeichnen muß. Der Lapis-Christus
¡st eine Mischfigur geblieben. ' " " Als C.G.JUNG een nieuwe poging doet om de complexe
verhouding tussen beide nader toe te lichten, stelt hij eerst nog eens de uiterlijke voorstelling van
de dogmatische Christus tegenover het archetype van de innerlijke mens — 'jenes Urbild, das
längst vor der christlichen Ära einen Purusha und einen Gayoman erzeugt und dessen Mithilfe die
Assimilation der Offenbarung unterstützt hat" — die daaraan van binnenuit beantwoordt.''6β
Natuurlijk bestaat tussen beide een grote overeenkomst: "der innere, geistige Mensch ist ähnlich
dem Christus', maar de dogmatische weergave brengt ook mee dat het archetype verdrongen en
dientengevolge geprojecteerd is.' 16 ' Omdat Jezus de archetypische inhouden van het
onbewuste aan zich heeft kunnen binden, mogen wij zeggen dat hij 'die zerstreuten Schafe um
einen Hirten sammelte'."" Toch is het volgens C.G.JUNG ten opzichte van die historische
manifestatie geen stap terug en gaat het integendeel om de hoogste cultuurvorm wanneer de
dogmatische vormgeving aan kracht verliest en terug aan de psyche wordt toegevoegd, omdat
zich op die manier de Anthropos opnieuw verspreidt over de vele individuen. Hier vindt immers een
directe ontmoeting met Christus plaats, niet als een navolging, maar als 'eine Assimilation des
Christusbildes an das eigene Selbst'."** Elke bijzonderheid van het in de dogma's uitgedrukte
drama wordt op een volledig nieuwe wijze gerealiseerd. Het is daarom volgens C.G.JUNG ook niet
toevallig dat met het teloorgaan van de alchemie, die toch onrechtstreeks naar die innerlijke werkelijkheid verwijst, tegelijk de dogmatische Christus naar de achtergrond verdwijnt en de persoonlijke Jezusfiguur als ethisch voorbeeld naar voren treedt. Toch weigert hij nu nog zover te gaan dat
'der Archetypus erzeuge die göttliche Gestalt', zoals hij nog in de vorige periode gesuggereerd
heeft.' 1W Veel juister is het 'daß der psychische Archetypus die Möglichkeit des Begreif ens und
Gestaltens darstelle' waardoor het 'Mysterium der Seele" vorm krijgt."" Het psychische archetype is niet meer de oorzaak van een bepaalde beeldvorming, maar beschouwt hij als de
structurering van een voorafgaande werkelijkheid tot een bepaalde vorm.
Het moet eigen zijn aan het behandelde onderwerp of C.G.JUNG al dan niet kiest voor
een interpretatie waarin hij ruimte laat voor een metafysische en theologische achtergrond van de
psyche, want in het hoofdstuk Die Beziehung des Königssymbols zum Bewußtsein keert hij eerst
terug naar een meer psychologiserende verklaring van deze koningsvernieuwing, waarin het ikbewustzijn aangevuld wordt door de bewustmaking van het niet-ik standpunt als een vervanging
van de bewustzijnsdominanten, terwijl hij in het erop volgende hoofdstuk. Die religiöse Problematik

" я C.G.JUNG. Mysterium Coniunctioms II, in: CG JUNG, Gesammelte Werke. Bd. Ι4/Π, p. 45.
" " CG JUNG, Mysterium Coniunetiomsll, in: CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd. Ι4/Π.ρ. 121.
" " C.G.JUNG, Mysterium ConiuneäonU П. in: CG JUNG, Gesammelle Werke. Bd. 14/TJ.p. 122.
" " C.G.JUNG, Mysterium Caniunctionis П, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 14/11, p. 122.
" " CG JUNG, Mysterium Coniunetiomsll, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/11, p. 106.
" " C.GJUNG, Mysterium Coniunctioms II, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/П, p. 106, met verwijzing naar HIPPOL YTUS, Elenchos, VII 27, 4-5.
" " C.GJUNG, Mysterium Conimctionis Π, in: C.GJUNG. Gesammelte Werke, Bd. 14Л1, p. IOS.
" " C.GJUNG, Mysterium ConiuncäonisII, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/11, p. 108.
"" C.GJUNG, Mysterium Coniunetiemis Π, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 14/11, p. 106.
" " C.GJUNG, Mysterium Coniunctionis П. in: C.GJUNG, Gesammelle Werke, Bd. 14/ТЛ, p. 106.
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der Königserneuerung, opnieuw overgaat tot een meer theologische invulling " " De nieuwe bewustzijnstoestand omschrijft С G JUNG daar het liefst met de woorden van Gal 2 20, met de
uitleg dat het 'ik' gericht wordt "von einer der Ichhaftigkeit übergeordneten geistigen Instanz" ' " " Die toestand kan niet voortkomen uit een bewust overleg of de ingeving van het moment en als bewi|s daarvan put hij uit een historische en ook psychologisch dieper reikende traditie Het ts omdat die traditie wortelt in de archetypische structuren van het leven dat hij kan stellen: 'So kann eine wirkliche und wesenhafte religiöse Erneuerung bei uns nur auf dem Chnstentum
beruhen.'"** Een voorbeeld van de historische continuïteit van een dergelijke oproep tot vernieuwing vindt С G JUNG daarin dat reeds de Jezusfiguur het bewustzijn van zijn tijd vernieuwd
heeft door terug aansluiting te zoeken bij een reeds werkzaam archetype 'Jesus zunächst nur als
jüdischer Reformator betrachtet hat nicht das Gesetz zerstört, sondern es zu einem Problem der
Gesinnung gemacht, und als Erneuerer seiner Zeit hat er dem griechisch-römischen Götterreich und
der philosophischen Spekulation die Gestalt des Menschen entgegengestellt, nicht etwa als Widerspruch, sondern als Erfüllung eines schon längst vor ihm vorhandenen Mythologems, nämlich
т Б
der Anthroposidee mit ihrem komplexen ägyptisch-persisch-hellenistischen Hintergrund "
Op
zijn voorbeeld beroept С G.JUNG zich nu om de dogmatische waarheden voor de moderne mens te
vertalen in een psychologische interpretatie.
7.8.2.

Adam und Eva

Ook in dit hoofdstuk is С G.JUNGs psychologische opvatting slechts te achterhalen
onder een overvloed van documentair-descriptieve symbolen Nog sterker blijkt echter hoe hij de al
chemie als voortzetting en tegelijk compensatie van de christelijke symbolen beschouwt Voor de
personificatie van de oerstof in de figuur van Adam is het beroep op de joods-chnstelijke voorstel
lingen nog meer uitgesproken Paulus' tegenstelling tussen de eerste en tweede Adam (1 Kor
15 47) — 'Die christliche Quelle für die alchemistischen Ideen ist die erwähnte Paulinische Lehre
vom primus et secundus Adam ' — in de kabbahstisch-joodse variant van de alchemie uitgekristalliseerd tot de voorstelling van de Adam Kadmon, vindt С G JUNG terug in de verhouding tussen het
'ik' en het 'zelf' "° s De ene is de hermafrodiete geestelijke oermens van vóór de val, een lichtwezen, dat Eva nog in zich draagt, terwijl de oude, donkere Adam de vleselijke oermens is, gemaakt uit leem en de stof van de wereld " " Deze voorstelling, reeds bij ZOSIMOS (4de eeuw)
in gebruik, is volgens С G JUNG niet vreemd aan Kol 1 15, 1 Kor 14 47, Rom 6 6 en Ef 4 22
Maar in de alchemie staat die Adamfiguur ook in verbinding met de steensymboliek, volgens een
aloude overlevering werd Adam immers als levenloze zuil geschapen 11β* Er zijn in dat verband
natuurlijk ook verwijzingen naar Chnstus "Der Adam secundus ist bekanntlich Christus, dessen
mystische Androgynie in der kirchlichen Tradition ebenfalls feststeht " " " Zo komt С G JUNG
tot het besluit dat die Adam de heelheid van de psyche voorstelt HIJ is de eerste adept, die vol-

" s Zie С G JUNG, Mysterium Comuncntmis Π, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11, ρ 116-126.127 138
"° С G JUNG, Mystenum Comuncaoms Π, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11, ρ 132
" " С G JUNG, Mystenum Comuncaoms lì', in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11, ρ 132
" в С G JUNG, Mystenum Contuncttoms Π, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/Π, ρ 132
" " С G JUNG. Mystenum Comuncaoms Π, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 14/Π, ρ 180
"" Zie С G JUNG, Mysterium Comuncaoms Π, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/Π, ρ 143-189 Het meest uitdruk
kelijk wordt dit beschreven in EPHRAEM SYRUS, De poemienna, vertaald ui EPHRAEM SYRUS, Abhandlung Ober die
Buße, ρ 35, ORÍGENES, In Сепеят homliae, 1 13, in J Ρ MIGNE (ed ), Pair Grate , Τ ΧΠ, col 15S
" " Zie С G JUNG, Mysterium Comunetiarus Π, m С G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11, ρ 154-162, met verwijzing
naar HIPPOLYTUS, Elenchos, V 7, 6, ρ 80
" " С G JUNG, Mysterium Comuncaoms Π', in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/Π. ρ 158 Hij verwijst ш dat verband
σρ ρ 152 153, naar de middeleeuwse legende die verhaalt hoe Adam begraven ligt op de plaats waar later het kruis is
opgericht Dat is het middelpunt der aarde waar de vier einders van de wereld samenkomen Boven zijn graf groeit een
boom, waar later het kruis staat Ze heet 'schedelplaats' omdat daar het hoofd van alle mensen wordt gelegd In
С G JUNG, Mysterium Comuncaoms Π, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/Π, ρ 135, staan enkele voorbeelden
van de androgynie van Christus, 'eme Bildvorstellung von Christus die ausgesprochen weibliche Zuge aufweist', zoals het
beeld van Johannes aan de borst van Christus (Joh 13 23), besproken in een citaat van HONORIUS VON AUTUN, Specu
lum Ecclesiae, m J Ρ MIGNE (ed ), Pair Lat , Τ CLXXI1, col 834 Bij J BOEHME, Drey Principien, cp 18, 22 en cp
17, 81, vinden wij de uitspraak 'daß Chnstus eine Jungfrau un Gemete set" С G JUNG vindt dat du Christusbeeld dichter
staat bij de alchemistische, gnostische en ook apocalyptische verlosserfiguur en voelt zich hierbij geruggestcund door
G KOEPGEN, Die Gnosis des Christentums, ρ 316, 319 die zegt 'daß sich m der Person Jesu das Männliche mit dem
Weiblichen vereint ( ) Das Chnstentum ist weder männlich und weiblich, es ist mannweibuch in dem Sinne, wie sich das
Männliche und Weibliche in der Seele Jesu paarte"
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gens de Gloria Mundi een juist besef had van de H.Drievuldigheid en van de vleeswording van
Christus.'1'0 Volgens de Oementijnse Homilieën is hij de eerste in een rij van belichamingen van
ware profeten, terwijl Christus hierin de laatste is. Dit denkbeeld wijst volgens C.G.JUNG ontegensprekelijk naar de homo maximus of de Anthropos, die hij deze keer bespreekt in de beeldtaal van
J.BOEHME (1575-1624) en in de joodse Kabbala. Adam Kadmon fungeert daar volgens hem als
symbool voor de volledigheid van het 'zelf' en komt dus overeen met de apocalyptische Christus
(Apk 1:12-18), wat misschien een uitdrukking als Jezoth le juste verklaart.1171 Dat C.G.JUNG
de transformatie van de oude, stoffelijke mens in de nieuwe geestelijke Adam veeleer nog kwantitatief en empirisch opvat, maakt het hem moeilijk om deze beeldspraak juist te begrijpen. Omdat hij
niet gelooft in een omzetting van het stoffelijke in het geestelijke, van het oude in het nieuwe, van
het boze in het goede, doch slechts in een compromis tussen beide, moet de tegenstelling tussen
de oude en nieuwe Adam volgens hem gerelativeerd worden, wat hij verbeeld vindt in de quaternio's." 72 In feite distantieert hij zich daarmee ook van de alchemistische verlossing, "da nun der
alchemistische Wandlungsgedanke mit einem geistigen Wertbegriff operiert und das Gewandelte
als wertvoller, besser, höher und geistiger versteht, so kann die Psychologie als Erfahrungswissenschaft dem nichts Entsprechendes gegenüberstellen."1"3 Hij breekt daarom met het naïeve
middeleeuwse geloof dat een verandering van de psychische in de pneumatische mens mogelijk is,
zoals lood in goud kan veranderen. De psychologie stelt immers geen klassieke verlossing voor,
maar neemt het moderne standpunt in dat volledigheid boven volmaaktheid verkiest. Dat echter
het streven naar volledigheid ook niet alles is — 'so wird auch nie eine psychische Ganzheit empirisch erreicht' — geeft C.G.JUNG toe met het argument dat de fameuze lapis ondertussen nog
nooit geconstrueerd is.1174
Met de stoffelijke symboliek in de alchemie gaat het volgens C.G.JUNG vooral om een
psychische realisatie, wat zowel af te leiden is uit de aanduiding bij de Griekse alchemisten van de
steen als λιΒος ίχκέφαλος < = hersensteen), als saffiersteen, λίθος ου λίθος (= steen die geen
steen is), als uit de verbinding van goud met het menselijke hoofd — de adepten worden er της
χρυσΐ'ας κίφαλης ποιδΐς ( = kinderen van het gouden hoofd) genoemd wat zou verwijzen naar
Hl 5:11 en Da 2:32 en mogelijk naar 1 Kor 11:3 en Apk 1:14-18. , 1 7 Б Deze veel voorkomende
metaforiek — in een laatste voorbeeld wordt Christus met een kristalsteen vergeleken —, is nog
eens aanleiding voor een vergelijking tussen Christus en de lapis.ul* De hypothese blijft
onveranderd: 'Dieses Symbol läßt sich durchaus nicht verharmlosen als eine nochmalige und
durchaus überflüssige Verdunkelung des christlichen Mysteriums. Es tritt gegenüber dem
christlichen als ein neues, eigenartiges Gebilde auf, das in den frühen Zeiten durch eine Rezeption
der christlichen Gedanken in gnostisches Material allmählich seine Gestalt erhält. "117' Basis van
de redenering blijft de klassieke tegenstelling die de jungiaanse psychologie maakt tussen het bewustzijn en het onbewuste. Door de alchemistische symboliek wordt de christelijke vernieuwd, zoals het bewustzijn door de confrontatie met het onbewuste. Doel van het alchemistische proces is
niet de geestelijke mens, maar de steen, die niet uit God, maar uit de empirische mens voortkomt.
"Dieser Gedanke geht trotz aller Analogie über die christliche Vorstellungswelt hinaus und bedeutet
ein durch und im Menschen sich erfüllendes Mysterium. Es ist, wie wenn das Drama des Christuslebens nunmehr in den Menschen hineinversetzt wäre und diesen zum lebendigen Träger hätte. In-

Zie C.GJUNG. Mysterium Coniunetionis П, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/11, p. 163, met verwijzing паи
Gloria Mundi, in: Musaeum Hermeticum, p. 268.
Zie C.GJUNG, Mysterium Coniunetionis II, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 14/П, p. 194, afgebeeld tussen p. 184
en 185, naar een handschrift uh de 18de eeuw (Bibliothèque Nationale, 14765, p. 123).
Zie C.GJUNG, Mysterium Coniunetionis Π, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/11, p. 195-196.
C.GJUNG, Mysterium Coniunetionis II, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 14/Π, p. 196-197.
C.G.JUNG, Mysterium Coniunetionis ¡I, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/11, p. 312.
Zie C.G.JUNG, Mysterium Coniunetionis II, in: C.GJUNG, Gesammelle Werke, Bd. 14/Π, p. 205, met verwijzing naar
M.BERTHELOT (éd.). Collection des anciens alchmisus grecs, T. 1, chap, m, 1, p. 18; T. Ill, chap. Π, 1, p. 114; T. III,
chap. XXIX, 4, p. 199; chap. X, I, p. 144; T. Г , chap. VI, 1, p. 272.
Zie C.G.JUNG, Mysterium Coniunetionis Π, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/Π, p. 219, met verwijzing naar
GREOORJUS MAGNUS, HomiПае in Euchielcm, I 7; I 8, in: J.P.MIGNE (ed.). Porr.Lal., T. LXXVl, col. 106; coi.
119. Deze vergelijkt Christus met een kristal, op een manier die model staat voor de alchemie, nl. dat hij zich uit de ver
derfelijkheid van het leven in de bestendigheid van het onverderfelijke heeft veranderd. Zoals water tot onveranderlijk kris
tal verhard is, bevat de steen datgene waarmee de zuiver geestelijke elementen van de christelijke voorstellingswereld zich
niet laten verenigen, nl. het vaste en aardse, de vrouwelijke materie en de stof.
C.GJUNG, Mysterium Coniunetionis Π', in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/11, p. 221.
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folge dieser Verschiebung wird das im Dogma formulierte Geschehen m die Reichweite psychologischer Erfahrung gerückt und damit als Indmduationsprozeß erkennbar gemacht.'''"* Zo stamt
de metafoor van de steen, de lapis de monte sine manibus abscissus ( = steen zonder handen uit
de rots afgehouwen) (Da 2:34), die weliswaar op Christus duidt, volgens С G.JUNG niet uit een
christelijke bron, maar reikt ze zelfs veel verder dan het organische 'Der Stein ist mehr als eine
'Inkarnation' Gottes, er ist eine Konkretisierung, eine Stoff werdung, die bis in den anorganischen,
dunkelsten Bereich der Materie hinunter reicht oder geradezu daraus entsteht, und zwar aus jenem
Teile der Gottheit, der sich in Widerspruch zum Schöpfer gesetzt hat..'"1* Deze aanvulling
verstaat С G.JUNG psychologisch in eerste instantie nog altijd als een integratie van de schaduw,
als het betrekken van de infeneure persoonlijkheid in het verlossingsgebeuren. Met de verandering,
de zuivering en verlichting van die mens heeft hij het nog altijd moeilijk omdat hij weigert zich aan
te sluiten b| een puur geestelijk doel van de alchemie, die volgens hem niet voor niets voor een zo
stoffelijke symboliek als die van de steen heeft gekozen Dit alles overstijgt de mens zowel in de
hoogte als in de diepte. Daarom verwijzen deze symbolen niet naar de gewone mens, maar naar de
oermens, naar het archetype van het 'zelf', waarmee het bewustzijn zich onmogelijk kan vereenzel
vigen In de marge van deze bedenkingen moet opnieuw duidelijk zi|n dat С G.JUNG zijn psycholo
gische terminologie heel geruisloos verruimt, het 'ik' verstaat hij als de empirische mens en het
'zelf' als een werkelijkheid die deze overstijgt Zo komt hij tot de definitieve omschrijving van het
'zelf' als een paradoxe grootheid in de meest ruime zin van het woord 'Ss ist ein physisch-meta
physisches Derivat des Menschen, psychologisch ausgedrückt, ein Symbol, das dem Menschen
einesteils eine von ihm erzeugte Sache, anderenteils ein ihm übergeordnetes Wesen bedeutet.""«'

7.83.

DU Konjunktion

De begripsverruiming van het 'zelf' tot een 'fysisch-metafysisch derivaat' werkt maar
echt goed door in het laatste hoofdstuk over de conjunctie van de tegenstellingen, dat heel wat
later is ontstaan Het is een alomvattend proces dat zich in de alchemie met alleen in de stof voordoet of niet alleen in de mens voltrekt, 'sondern auch m der Gottheit (ut ipse <Deus> sit in omnibus unusl' "" Dit proces bestudeert С G JUNG bij G DORNEUS in De philosophie meditativa
die dit in drie fasen laat verlopen, waarvan de unió mentalis ( - geestelijke eenwording) de eerste
is Voor deze eenwording tussen geest en ziel is een scheiding van ziel en lichaam nodig, een fase
waarin het chnstendom volgens hem op het eerste gezicht is blijven steken Als die eerste eenwording maar bereikt kan worden in superabone corpons ( = door overstijging van de lichamelijke drrftmatigheid), door een spintualisatie, is С G.JUNG geneigd deze fase psychologisch te verbinden
met de bewustzijnsdifferentiatie Maar anderzijds verraden de omschrijvingen dat het om meer gaat
dan een verstandelijke versterking van het ik-bewustzijn. De bevrijding van de ziel e compedibus
corpons (= uit de gevangenschap van het lichaam), is immers beschreven als een figuurlijke dood,
wat eerder wijst in de nchting van de "Bewußtmachung und Ablösung der Projektionen ' als de
terugtrekking uit de naïeve, persoonlijke en lichamelijke projecties " 8 2 Dit proces duidt dan meer
op een onderscheiding tussen het transcendente 'zelf' en zijn onbewuste projecties De goddelijke
invloed die daarvoor nodig is, wijst er volgens С G JUNG op dat het om een kennis van onpersoon
lijke aard gaat. 'Insofern der Geist aber auch etwas wie ein 'Fenster in die Ewigkeit' bedeutet und
als anima rationa/is unsterblich ist, vermittelt er der Seele einen gewissen influxus divinus, einen
göttlichen Einfluß, und die Erkenntnis einer höheren Weltordnung...'"*3
Voor de vereniging van het bewustzijn en het onbewuste in het 'zelf' is echter een
tweede conjunctie nodig, die С G JUNG herkent in de hereniging tussen de geestziel en het li
chaam Hierin wordt de eenzijdige spintualisatie gecompenseerd zoals in de alchemistische symbo-

" " С G JUNG, Mysterium ComuneaomsII, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11, ρ 225
ι π

С G JUNG, Mysterium Coruuncaoms II, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd Ι4/Π, ρ 221

·'·> с G JUNG, Mysterium Comimalonis II, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11, ρ 225
" " C O JUNG, Mysterium ComuncDoms II, m CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11, ρ 243, geciteerd uit G DOR
NEUS, De philosophia meditativa, in Theatrum Cheimcion, Vol Ι, ρ 450-471
" " С G JUNG, Mysterium ComuneaomsII, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11, ρ 262
"° С G JUNG, Mysterium CoruuncBomsII, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11, ρ 247
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liek, maar ook in de christelijke dogmatiek met de voorstelling van de Maria-tenhemelopneming.
'Die päpstliche Deklaration hat das verwirklicht, was man schon längst geduldet hatte. Der damit
unwiderruflich gewordene Schritt über die Grenzen des historischen Christentums hinaus ist ein
stärkster Beweis für das autonome Leben archetypischer Bilder.",,e* In die verenigingsprocedure
komen het bewustzijn en het onbewuste opnieuw in harmonie samen. Het is volgens C.G.JUNG de
tegenbeweging van de wijze waarop Christus de leiding van het bewustzijn heeft overgenomen. De
goddelijke kennis daarvan komt overeen met het levensprincipe dat in de alchemie de meest uiteenlopende namen krijgt, zoals substantia coelestis {= hemelse substantie), vinum philosophicum
(= filosofische wijn), medicamentum incorruptum (= onverderfelijk geneesmiddel), medicamentum
spagyricum 1= spagyrisch geneesmiddel), balsamum ( = balsem), Veritas (= waarheid), ventas occulta (= verborgen waarheid), qualitas occulta 1= verborgen kwaliteit), virtus coelestis (= hemelse deugd), medicinam universalem ( = universeel geneesmiddel), en in de christelijke traditie overeenkomt met het imago Dei in de mens. Van al die symbolen stelt C.G.JUNG dat zij niet enkel op
een chemische verbinding duiden: 'All diese Synonyme wollen im Grunde genommen den inneren
Menschen beschreiben, in Parallel oder Ergänzung zu Christus.',,m Van dat immanente beginsel
neemt C.G.JUNG nu ook aan dat het 'ein transzendentales Prinzip' is dat vrij is van de tegenstellingen, een "transzendentes Etwas, das im Gegensatz zur Zersetzbarkeit aller bekannten Stoffe
inkorruptibel, wie ein Metall oder ein Stein tot und doch belebt wie ein organisches Wesen und ein
universales Medikament war. Ein derartiger 'Körper' konnte offensichtlich in der Erfahrung nicht
angetroffen werden. Die Hartnäckigkeit, mit der die Adepten das Ziel während mindestens siebzehn Jahrhunderten verfolgten, kann wohl nur durch eine hohe Numinositit dieser Idee erklärt werden'."** Een dergelijke grootheid kan de empirische wetenschap echter volgens hem niet vanuit een transcendent waarheidsstandpunt beoordelen. Daarvoor zijn de psychologische begrippen
niet meer toereikend, al gaat de ervaring ervan met een zekere aanschouwelijkheid gepaard: 'Die
Vorstellung des Anthropos entspringt dem Gedanken einer ursprünglichen Allbeseelung, {...).
Nichts war leichter als diese anima mundi mit der biblischen imago Dei zu identifizieren. Letztere
stellte die dem Geiste geoffenbarte veritas dar. Für den Denker früherer Jahrhunderte war die Seele
keineswegs ein bloß intellektueller Begriff, sondern auch eine sinnliche Anschauung, nämlich als eines Hauchkörpers oder einer volatilen aber physischen Substanz... "1,e7 C.G.JUNG motiveert zijn
terughoudendheid om het wezen van deze substantie te definiëren: dit ligt vooral daaraan dat hij
zeker geen terugkeer wenst naar een klassieke objectiverende metafysica. Deze heeft zich van de
transcendente werkelijkheid projectieve beelden gevormd en beschouwt die als de werkelijkheid
zelf. Vanwege bepaalde numineuze ervaringen voelt hij er zichzelf desondanks toe gedreven
'transzendente Aussagen zu machen'.,11** Het verschil is alleen dat hij in plaats van een metafysische grootheid een psychische c.q. psychoTde voor deze inspiraties verantwoordelijk acht en
elke verwijzing in de richting van de transcendentale werkelijkheid voor de psycholoog altijd speculatief blijft.
Dit gaat nog meer op voor wat C.G.JUNG bij G.DORNEUS vindt over de derde conjunctie: de vereniging van dit product van de geest-ziel-lichaam-verbinding met de unus mundus
(= eenheidswereld). Hierin worden de grenzen van de personalistische psychologie helemaal overschreden, zoals hij dat zelf in zijn synchroniciteitsbeginsel heeft willen doen en waarvoor de voorstelling van deze unus mundus uit de alchemie een gepast aanknopingspunt vormt. De mundus archetypus, bij de scholastici ook bekend als de ens in potentie ( = zijn in wording) van THOMAS
VAN AQUINO (12257-1274), beschouwt C.G.JUNG zelf als de eeuwige oergrond van het empirische 'zijn', waarvan de eenheid de verbondenheid van de zielen weerspiegelt.11** Met deze
nieuwe begripsvorming onttrekt hij het 'zelf' aan zijn binnenpsychische geslotenheid, wat meebrengt dat 'die Veranschauung des Selbst ein 'Fenster' nach der Ewigkeit öffnet', zodat het gepromoveerd wordt tot 'ein transzendentales Wesen, das nur durch ein paradox gekennzeichnet wer-

"** C.G.JUNG, Mysterium ComunctionL· П. in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke. Bd. 14/П, p. 241.
m

CG JUNG, Mysterium Conimetionis II. in: C.GJUNG, Gesammelle Werke, Bd. 14/11, p. 265.

" " C.G.JUNG, Mysterium Comunctionis П, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/11, p. 274; 303.
" " C.G.JUNG, Mysterium Conimetionis II, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/11, p. 303.
"™ C.GJUNG, Mysterium Coniimetionis II, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/11, p. 327.
" " C.G.JUNG, Mysterium Coniuneäonis П, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/П, p. 312-313, met verwijzing naar
THOMAS VAN AQUINO, Summa Teologica, I 66, Art. 1.
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den konnte', en het herstel van de eenheid in feite een transcendentaal doel is.1180 Aansluitend
daarop wordt een nieuw mensbeeld van kracht, waarin de tegenstelling tussen bewustzijn en onbewuste slechts het vertrekpunt vormt om de psychische tweespalt door te trekken naar een ontologische antropologie: 'Der Mensch selber ist zum teil empirisch, zum Teil transzendental'?™
Deze tegenstelling tussen het empirische en transcendentale voegt een nieuwe dimensie toe aan
het al van 1928 geldende onderscheid tussen het 'ik' en het 'zelf'. Maar het verruimen van het
perspectief tot een transcendentale horizon belet niet dat de mens maat der dingen blijft en volgens C.G.JUNG moet blijven. Hij vindt trouwens dat het niet alleen de verdienste van de psychologie is om de mens midden in de belangstelling te plaatsen; uiteindelijk is dat niets anders dan wat
alle grote godsdiensten hebben gedaan. Er is tenslotte bij deze studie geen beter orgelpunt mogelijk dan het verbinden van deze verdienste met het centrale mysterie van het christendom: '... und
das Christentum hat diese seine Tendenz symbolisch noch durch das Dogma unterstrichen, daß
Gott selber wirklicher Mensch geworden sei. Keine Psychologie der Welt könnte diese Würdigung
überbieten.,un
Conclusies: (a) De personificaties van de tegenstellingsnatuur van de alchemistische
grondstof en de vereniging ervan geven nog meer dan bij de stoffelijke projecties aanleiding tot vergelijkingen met de Christusfiguur en de christelijke verlossingssymboliek.
Daarvoor moet C.G.JUNG geen echte kunstgrepen uithalen, want de alchemistische
symbooltaal put zelf rijkelijk uit bijbelse en kerkvaderlijke beelden, (b) Ten opzichte van
het eerste deel van Mysterium Coniunctionis (1955) komt C.G.JUNG nu helemaal op de
psychologische reductie terug. De individuatie is hier veeleer het noodzakelijke verlengstuk van de christelijke verlossing, waarbij de 'geestelijke' verlossing vervolledigd wordt
in de heelwording van de psyche. Bekroning is de assimilatie van het Christusbeeld, de
verwerkelijking van de 'innerlijke Christus', (c) Van de Christusfiguur blijft het 'zelf' als
archetype de prefiguratie, maar dan veel meer in de zin van de goddelijke Logos uit de
Johannesproloog. de paradijselijke Adam en de gnostische Anthropos, beschreven als
fysisch-metafysisch eenheidsbeginsel, (d) Het verschil tussen de christelijke meer spiritualistische verlossingssymboliek en die van de alchemie is dat men in de alchemie en
in de jungiaanse psychologie tegemoetkomt aan de psychische werkelijkheid van de empirische mens, die toch meer bij een volledigheids- dan bij een volmaaktheidsstreven gebaat is. In bepaalde gnostische en alchemistische voorstellingen, zoals die van de unus
mundus vindt C.G.JUNG tevens de aanzet om de metapsychologische en metafysische
fundamenten van de psychische volledigheid van het 'zelf' aan te geven.

7.9.

Slotbeschouwingen bij de Christusbenadering in de metapsychologische jaren

(a) Nadat hiervoor in de vorige periode bij de symboolhistorische verkenning het begin is
gemaakt, zet de kentering zich nu met een inhoudelijke aanpassing van de bestaande psychologische begrippen, door. De gevolgen voor de Christusbenadering kunnen dan ook niet langer uitblijven. In Zur Psychologie des Geistes [1945] en Der Geist der Psychologie [1946] komt er een doorbraak in de pogingen om aan de betekenis van begrippen uit de mystiek en de alchemie in de psychologische begripsvorming tegemoet te komen. De tegenstelling bestaat nu niet meer alleen als
de psychische spanning tussen het bewustzijn en het onbewuste, maar ziet C.G.JUNG ook tussen
de stof en de geest. Deze tegenstellingen verbindt hij wel binnen het psychische spectrum met
elkaar.
(b) Ten gevolge daarvan wordt ook de ¡k-zelfverhouding anders en minder psychologiserend ingevuld. Naast de psychologische verhouding is het ook die van het subjectieve 'ik' versus

C.G.JUNG, Mysttrium Coniunctionis II, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. М/П, p. 313-314. In C.G.JUNG, Brief
vom 15.VI.1955 an H.Kiener, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. II, p. 503, erkent hij de metapsychische achtergrond van zijn
psychologisch begrip: "Selbst* ist, was wir psychologisch feststellen können. Wir erfahren 'Symbole des Selbst', die sich
von 'Goaessymbolen ' nicht unterscheiden lassen. Ich kann nicht beweisen, daß Selbst und Gott identisch sind, obschon sie
praktisch als identisch erscheinen. Die Individuation ist natürlich in letzter Linie religiöser Vorgang, der eine entsprechende
religiöse Haltung erfordert » der Ichwille unterwirft sich dem Gotteswiüen."
C.G.JUNG, Mysterium Coniunctionis II. in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/11. p. 315.
C.G.JUNG, Mysterium Coniunctionis II, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 14/Π, p. 331.
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het 'met-ik' of de 'andere in ons', de objectieve psyche die niet alleen in de psychische binnenwe
reld maar ook in de buitenwereld verschiint Enkele malen maakt С G JUNG zelfs de tegenstelling
tussen de hele empirische persoonlijkheid en de transcendentale werkelijkheid HIJ noemt deze
werkelijkheid psychoid omdat de tegenstelling tussen het binnen- en buitenpsychische wegvalt
Achter het archetype van het 'zelf' bevindt zich ook het Archetype an sich waarvan de omschrij
vingen niet meer psychologisch maar metapsychologisch zijn ' ' "
(c) Binnen de structuur van het individuatieproces kunnen WIJ daarom de ontwikkeling
zien van twee denkmodellen Eerst is er het strikt psychologische dat in de grondslagperiode van
de analytische psychologie is uitgewerkt, waarin het ik-bewustzijn het lager onbewuste overstijgt
en in tweede instantie de onbewuste archetypen tot de volledige psyche integreert Daarnaast
treffen WIJ vanaf deze periode een tweede model aan, niet meer stnkt psychologisch zoals het
integratiemodel, maar veeleer een transcendentiemodel Dit gaat uit van een pre-existent transcen
dent 'zelf', dat zich uit de goddelijke volheid heeft losgemaakt en onbewust is geworden Door
middel van een lichamelijke persoonlijkheid kan het zich kenbaar en openbaar maken en zich van
zijn tegengesteldheid bewust worden In de derde fase verenigt het zich als geestelijk-lichamelijke
eenheid terug met de goddelijke volheid tot een alomvattend 'zelf' " M Beide processen hoeven
elkaar niet uit te sluiten, gnjpen zelfs eerder op elkaar in, maar in het psychologisch perspectief
van CG JUNG lijkt het er te veel op dat zij eenvoudigweg samenvallen 1 1 №
ld) De binnenpsychische tegenstelling trekt С G JUNG niet alleen door tot die tussen
God en de mens, maar ook tot een binnengoddehjke tegenstelling die met behulp van de menselijke
bewustwording overwonnen kan worden Daardoor haken de goddelijke incarnatie en verlossing,
en de menselijke individuatie op elkaar in Dat C.G JUNG het theologische denkschema aanwendt
ter illustratie van de psychologische individuatie en het dus vooral als een psychologisch symbool
aanduidt, geeft vooral in Antwort auf Hiob (1952) aanleiding tot een grensvervaging tussen de ver
schillende interpretatieniveaus Soms brengt hij het goddelijke niveau en dat van het ik-bewustzijn
samen en staat het onbewuste voor het menselijke niveau, dan weer duidt hij het onbewuste als
goddelijk aan en is het bewustzijn menseli|k Vanuit het goddelijke с q het bewustzijn is de incar
natie nog niet volledig en moet ze zich, als praktijk van het derde H Geeststadium, doorzetten tot
in het onbewuste Omgekeerd heeft God als het bewust wordend onbewuste, de mens с q het
bewustzijn nodig om bewust te worden Die opvattingen lopen door elkaar met enige verwarring
tot gevolg Wanneer het bewustzijn samenvalt met het goddelijke, krijgt daarin het geestelijke de
nadruk en moet door het onbewuste, het natuurlijke, worden aangevuld Is het onbewuste met het
goddelijke verbonden, dan krijgt dat goddelijke de eigenschap van volledigheid mee Tussen beide
voorstellingen beweegt zich hier de Christusvoorstelling Houdt С G JUNG het bij de dogmatische
Christusvoorstelling, dan staat ZIJ aan de kant van het goddelijk, volmaakt en dus eenzijdig bewust
zijn, dat om de aanvulling vraagt van het menselijk, natuurlijk en volledig onbewuste Deze komt
van de stoffelijke of de psychische werkelijkheid, waarvan Satan, een heidense god of de alche
mistische verlosser het symbool is. Spreekt C.G JUNG van de innerlijke Chnstus, dan lijkt diens po
sitie met de rol van de alchemistische verlosser samen te vallen

J W HULLEN, Die philosophischen Relationen der Komplexen Psychologie С G Jungs, ρ 235, suit duroni terecht de
vraag "Ist aber psychoid etwas anderes als meia-physisch (in dem Sinne wie Jung metaphysisch immer gebraucht)9 Die
Lehre der Komplexen Psychologie ist also phänomenologisch-meiaphysisch Phänomenologie eines Metaphysicians "
С G JUNG zal dit zelf niet zo uitdrukkelijk stellen maar misschien bedoelt hij niets anders als hij zegt in С G JUNG, Brief
vom 22 X¡ 1954 an A U Vasavada, in С G JUNG, Briefe, Bd II, ρ 425 "Erschien das Selbst der Erfahrung als eine
Ganzheit, го wäre es doch eine begrenzte Erfahrung denn in Wirklichkeit wäre seine Erfahrung unbegrenzt und unendlich. "
Vgl Ρ WALDER Mensch und Well bei С G Jung, ρ 112, t l , die in het eente geval spreekt van "einer naturabsaschen
Polaritatspsychoiogie' en in het tweede over 'Jungs mystisch4neiaphysische Lehre vom Selbst, in den er dem Menschen
eine überbiologische, religiöse Selbstbestimmung zu geben versucht" Zo onderscheidt hij ook twee vormen van zondeval
één waarbij men loskomt uit het absolute en één als het loskomen van het absolute zoals door de natuur vertegenwoordigd
Vgl К WILBER, Vp from Eden. A transpersonal view of Human Evolution, ρ 293 294, J CAMPBELL, The Hero with a
Thousand Faces, ρ 259-260
Deze vine komt overeen met wat F J KAUNE, Selbstverwirklicrumg Eine Konfrontation der Psychologie С G Jungs mil
der Ethik, ρ 157, als kritiek formuleert "Die Assimtltermng unbewußter Persönhchkeitskomponenten wäre gar nicht mög
hch, wenn mcht im Grunde die Einheit des menschlichen Selbst schon immer anweste Der psychische /ntegraaonsvorgang
fährt nicht zum Selbst, sondern ist bereits eine Auswirkung der überempirischen (metapsychologischen) Wirklichkeit des
Selbst Mit psychologischen Methoden kann Jung nie mehr erfassen als die seelischen Erscheinungen des Selbst, er kam
niemals auf diesem Weg das wirkliche Selbst begreifen (Das hat er auch indirekt zugegeben Und vor allem zeigt es sich in
der zunehmenden Ausflucht m Ae religionsgeschichtltche Ausdeutung der seelischen Symbole, insofern sie Symbole des
Selbst sein sollen.)" Ρ WALDER, Mensch und Well bei С G Jung, ρ 120, vindt echter dat beide invalshoeken elkaar
kunnen aanvullen vanuit psychologisch standpunt is er de zelfontplooiing van het grondkarakter van de mens tot een geïndi
vidualiseerde persoonlijkheid, terwijl vanuit mctafysisch-religieus standpunt de geïndividualiseerde persoonlijkheid over de
immanentie van hetrationeleheen, wijst naar een hoger geordend goddelijk nummosum.
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(e) Precies vanwege de vermenging van het psychologische interpretatieniveau met het
andere, meer metapsychologische, is de Christusbenadering in deze periode niet zo gemakkelijk te
volgen. Enerzijds blijft het oude denkspoor bestaan om de eenzijdige dogmatische voorstelling, als
projectiebeeld van het collectief bewustzijn, en de Christusfiguur als model voor het autonome ikbewustzijn, vanuit de alchemistische en gnostische verlossingssymboliek aan te vullen met een
vollediger verlosserfiguur. Als echter vanuit die symboolwereld eveneens over de volledigheid van
Christus getuigenis wordt afgelegd, dringt zich de herziening of verruiming van de interpretatie op.
De verwarring zou immers gemakkelijk op te heffen zijn als C.G.JUNG een scherper onderscheid
kon maken tussen de dogmatische Christusvoorstelling zoals die in het bewustzijn van de conventioneel kerkelijk gevormde gelovige functioneert, de psychologische dus, en de voorstelling, zoals
de mystici die gehuldigd hebben en die meer vraagt om een negatieve of transcendentale theologie. In strijd met de eigen psychologische doelstellingen laat C.G.JUNG Christus daarom dichter
dan ooit aanleunen bij het 'zelf' en interpreteert hij het 'zelf' meer en meer in de zin zoals een mystieke theologie Christus opvat: God in de mens, het 'zelf' aller zelven, Christus als de immanente
belichaming van de transcendentie.
(f) Aan het eind van deze periode kunnen wij ons door de samenvoeging van de vele
losse theorie- en illustratiebrokstukken een beeld vormen van een heel andere Christus-, incarnatieen verlossingsinterpretatie dan in de vorige. Zo is de incarnatie niet meer alleen de indaling van bewustzijnsinhouden c.q. de beeldvorming rond Christus in het onbewuste, maar tevens de manifestatie binnen de psychische, c.q. fysische werkelijkheid van een ongemanifesteerd archetype.
Daarvan is de oorsprong niet meer met zekerheid psychologisch te noemen. De theologemen van
opstanding en verlossing duiden in dat geval niet meer alleen op de integratie van onbewuste inhouden binnen de totaliteit van de psyche. Zij kunnen nu tevens het uitstijgen betekenen boven de
horizon van de empirische persoonlijkheid en de verandering en opname daarvan in het transcendente 'zelf' van alle mensen. Niet alleen schrijft C.G.JUNG in deze periode veel explicieter over de
incarnatie in Jezus Christus en de voortgezette incarnatie, maar drukt hij de eigen psychologie
eveneens in termen van die incarnatie uit. Dat daarin de positie van de Christusfiguur gerelativeerd
wordt, beschouwt C.G.JUNG als volledig in de lijn van de boodschap van Jezus zelf en tevens als
ingegeven door de noden van deze postchristelijke tijd. In een stadium van Entwertung Christi
moet men het Christussymbool zeker niet verwerpen, maar moet men het bewaren en vervolledigen. Het symbool van het 'zelf' is volgens C.G.JUNG daarom een waardige voortzetting van het
Christussymbool. Na een lange weg is dit symbool echter zelf opengetrokken tot een verwijzing
naar een transcendente werkelijkheid, eveneens aan te duiden als de 'Christus-in-ons'.
(g) In een terugblik op zijn voorbije ontwikkeling geeft C.G.JUNG nu ook toe dat hij naar
zijn uitgangspunt is teruggekeerd. Dit neemt niet weg dat zijn zoektocht heel wat vruchten heeft
afgeworpen, want zo is voor oude, theologische inzichten de mogelijkheid ontstaan om in de ervaringsbegrippen van de psychologie opnieuw belichaamd te worden. Als hij zijn eigen theorievorming verstaat als een soort incarnatie- en verlossingsproces, verwijdert hij zich aanvankelijk van
zijn uitgangspositie, maar keert er tevens naar terug. Het is een weg die wij reeds als een om- en
bekeringsproces hebben aangeduid en die in de parabel van de verloren zoon (Lc 15:11-32) verbeeld is. ,1M Nadat het C.G.JUNG er dus eerst om te doen was de metafysische waarheden los
te maken van de objectiverende projectiebeelden en hun psychologische ervaringsfundament op te
zoeken, heeft hij nu het metafysische restproduct gevonden waarvan hij het bestaan eerst in het
midden heeft gelaten. Het is een werkelijkheid die in de psyche, ¡n het onbewuste van de mens
verborgen ligt c.q. er zich in manifesteert, maar waarvan C.G.JUNG tenslotte toegeeft dat ze op
zich niet meer psychisch te noemen is. Men krijgt sterk de indruk dat hij de term van het Archetype an sich zo ruim opvat dat die alles omvat wat hij in de Zofingia-Vorträge [1896-1899] nog
metafysisch noemt. Tevens is zijn 'metafysische Christus' in alle dimensies teruggekeerd als de
'innerlijke Christus' die 'empirisch' met het 'zelf' samenvalt.
(h) Vooral de invoering van het synchroniciteitsbeginsel heeft de psychische opvattingen opengebroken en de verruimingsoperatie tot een einde gebracht. Was de christelijke verlossingsidee lange tijd gereduceerd tot een psychologische zelfbevrijding, dan lopen de processen nu
meer parallel met elkaar, en is er een gelijktijdigheid tussen het verlossingsgebeuren van buiten en

"" Zie C.GJUNG, Brief vom 16.XI.19Í1 απ H.Schar, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. Π, p. 236: 'Ich maßte mich sozusagen von
Gott losreißen, um jene Einheil in mir aufzufinden welche Gott durch den Menschen sucht. ' Zie ook boven, 1.1.11, p. 22.
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van binnen, meer bepaald ¡η de tijdruimtelijke werkelijkheid en in de binnenpsychische. Bepalende
factor van dit acausaal verband is de transcendente zin van het Archetype an sich, dat zich langs
beide wegen bewust wordt en zich immanent verwerkelijkt. Op psychisch ervaringsvlak kan men
zeggen dat 'God', het Archetype an sich, zich verwerkelijkt, zichzelf in en door de mens, en in de
menselijke omgeving verlost. Sluit C.G.JUNG daarmee vanuit psychologisch standpunt aan bij een
theologisch verlossingsdenken, dan trekt hij eveneens de verlossingsdimensie van de incarnatie
van God in de mens Jezus open, eerst tot een algeheel menselijke, later zelfs tot een kosmische
dimensie. Wat zich in de wereldgeschiedenis en in de psychische geschiedenis van de enkeling
afspeelt, kent één grote transcendente zinsamenhang, die volgens hetzelfde archetypische patroon
verloopt als de menswording in Christus.
(i) De brede horizon van de psyche die vroeger alleen maar verbindingsfactor was tussen het bewustzijn en het onbewuste, strekt zich nu uit van de stoffelijke tot de geestelijke domeinen. C.G.JUNG heeft vanuit zijn psychologische invalshoek zicht gekregen op metapsychologische
processen. Zo omvat het psychologische begrip van een intrapsychisch 'zelf' een alomvattende
psyche die samenvalt met het transcendentaal 'zijn', dat zowel geestelijk als stoffelijk is. Het persoonlijke en binnenpsychische interpretatiekader is zo verheven tot een bovenpersoonlijk en ontologisch psychologisme. De psyche, het 'zelf'. God en het 'zijn' worden daarin van binnenuit op elkaar betrokken. Als C.G.JUNG alles herleidt tot de proporties van de psyche, kan men nog moeilijk
van een reductionisme spreken omdat het psychologisme geen begrenzing meer inhoudt, aangezien de psyche zelf onbegrensd is opgevat en als het ware Gods psyche bedoeld is.1197
C.G.JUNG schrijft deze psyche zelf meer metafysische openheid voor de transcendentie toe dan de
gesloten metafysische voorstellingen van een geestelijke, immateriële werkelijkheid, boven en
buiten de materiële, natuurlijke werkelijkheid. Deze herontdekking van de metapsychologische c.q.
metafysische dimensie van de psychische werkelijkheid is een definitieve stap in een omwenteling
die volgens C.G.JUNG de hele westerse cultuurgeschiedenis tekent. Het is een proces dat begint
met een devaluatie van de metafysische en theologische begrippen tot de horizontale en binnenmenselijke en vooral psychische verhoudingen, wat wij kunnen beschouwen als een neergaande
beweging. Van daaruit keert de neergang om in een opwaartse beweging, waarin die psychologische begrippen, geladen met het ervaringspotentieel van de individuele mens, geherwaardeerd
worden in zijn bovenmenselijke, niet alleen meer collectieve, maar ook universele bestemming.
(j) Op basis van zijn empirisch onderzoek komt C.G.JUNG in deze periode terug in aanraking met de verreikende grenzen en zelfs met de grenzeloosheid van de psyche en ziet hij het
nauwe verband tussen de verschillende zijnsstructuren, van de meest stoffelijke tot de meest spirituele. Het enige probleem daarbij is dat hij de individuele psyche van de mens daarvoor als vaste
uitvalsbasis neemt en de inhoudelijke verschillen tussen de diverse zijnsniveaus daarbij over het
hoofd ziet. Als theogonie en psychologische individuatie zonder onderscheid met elkaar gelijkgesteld worden, is daarvan een psychologisering of theologisering het onmiskenbare gevolg, zeker als
men het hele wordingsproces vanuit de empirische zelfverwerkelijking ziet, met het 'ik' als vast
ankerpunt en het 'zelf' als het resultaat van een psychisch groeiproces. Deze verwarring is mede
het gevolg van een zekere overlapping van beide bewegingen, van psychologisering naar depsychologisering of theologisering, van immanentie naar transcendentie, van menswording naar godswording. Dit komt vooral tot uiting bij C.G.JUNGs behandeling van de alchemistische en gnostische symboliek. In zijn vertaling is het nog steeds opvallend dat hij de onmiskenbaar spirituele
leringen vooral op hun psychologische waarde schat, op gevaar af dat hij die daarmee enigszins
psychologiseert en tot binnenpsychologische proporties verkleint. Dat gevaar vergroot alleen maar
als de transcendentie verlaagd wordt tot een eigenschap van het 'zelf' en dit nog altijd in kwantitatieve termen voor de totale psyche staat, waarbij de aanvulling van het eenzijdig geestelijk bewustzijn door het meer lichamelijk onbewuste nog de regel is. Men doet C.G.JUNG echter tekort als
men in deze periode niet ook de tegenbeweging belicht. Die brengt een duidelijke omslag mee in de

M.KURTHEN, Psychologie als Individuation, p. 93, wijst met een drievoudige argumentatie de kritiek van een mogelijk
psychologisme van de hand en verantwoordt het niet-reductionistische karakter van de analytische psychologie. Het eerste
argument heeft betrekking op de empirische kant van de wetenschap die zich onthoudt van metafysische uitspraken; bet
tweede slaat op bet feit dat het C.G.JUNG nooit te doen is om het ontkennen van realiteiten en het laatste betreft de wetenschapsvoering in deze periode, 'so erkennen wir, daß der Begriff des Psychischen jetzt gar nicht mehr sensualistisch verstanden werden kann. Diese Psyche, die erste Realität ist, stellt ja kein Psychisches im herkömmlichen Sinne mehr dar. Sie
ist lediglich im Rahmen des neutralen Monismus diejenige Entäußerung der 'indifferenten Wesenheit ', weiche über die nachweisbare Wirksamkeit von Archetypen eine im phänomenologischen Sinne 'psychische' Erscheinungsweise besitzt'.
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verbreding van de jungiaanse begrippen tot een metafysisch niveau. Maar omdat C.G.JUNG trouw
blijft aan zijn analytisch-psychologische terminologie, waarvan bewezen is dat ze de metafysische
geloofsvoorstellingen kan verrijken, is het onvermijdelijk dat daardoor eveneens verwarring ontstaat. Kenmerkend voor de psychologische invalshoek is immers dat in het psychologische symbool verschillende dimensies elkaar ontmoeten. Zo staat de mens nu eens voor het 'ik' dat zich in
de bewustwording van het goddelijke 'zelf' laat opnemen, dan weer voor het onbewuste, dat het
eenzijdig spiritueel-goddelijke van het bewustzijn moet vervolledigen.
(k) Reeds in de groeiperiode van de analytische psychologie is de centrale individuatieopdracht het psychologische oplossen van de verwarring tussen persoonlijke en collectieve inhouden, tussen het 'ik' en het 'zelf', door de strenge scheiding tussen het 'ik' en het onbewuste. Waar
C.G.JUNG in deze periode beweert dat men het 'zelf' uit zijn projecties moet terugnemen, dringt
zich toch een metapsychologische herdenking van die opdracht op, namelijk een scheiding tussen
het 'zelf' en het onbewuste. Op dat vlak is de enige inflatie die zich kan voordoen, deze die veroorzaakt is door de verwarring tussen eindigheid en oneindigheid. In de omkeringsbeweging, zoals die
zich bij C.G.JUNG heeft voorgedaan, is eerst een einde gemaakt aan de valse vermenging van
beide. Hij heeft afgerekend met een metafysische voorstelling van het oneindige in een eindige
beeldvorming. Vooral met betrekking tot Christus hebben die eenzijdige Christusvoorstellingen hem
gestoord. Eigen daaraan is het uiterlijke dualisme tussen geest en stof. In zijn psychologie moeten
die valse voorstellingen als projecties worden teruggenomen, maar daarna moet men de werkelijkheid daarvan vanuit het psychische, vanuit het onbewuste, in zijn volledigheid opnieuw bewust
maken. Die psychologische benadering is natuurlijk niet zo evident aangezien dit schijnbaar het
herstel van de oude voorstelling inhoudt. De psychologische ervaring heeft echter de weg uitgetekend, waarlangs men tot een herstel van de heelheid kan komen: het onderscheid tussen 'ik' en
'niet-ik'. Voortgaande op dit onderscheidingsproces moet men nu ook een verschil maken tussen
'zelf' en 'niet-zelf', tussen oneindigheid en eindigheid, maar ondertussen mag men de vruchten van
de eerste beweging, de meer psychologische, daarvoor niet opgeven. Men mag de individuele, psychische, immanente werkelijkheid niet opnieuw uit het oog verliezen of verdringen. Alleen het
radicaal immanente valt samen met het radicaal transcendente. De mens kan God slechts benaderen van binnenuit, door zich te verbinden met de Zoon, met de God in de mens, de 'andere in ons'.
Alleen langs die weg is de psychologische verwarring op te lossen hoewel men niet mag vergeten
dat C.G.JUNG hiervoor als empiricus de ervaringsbasis heeft gelegd.
(I) Als wij met dit onderscheid voor ogen een aantal discussiepunten aangaande de
Christusbenadering doornemen, dan spreken het psychologische aanvoelen en het theologische
denken zich niet meer zo sterk tegen als in de teksten voorgesteld is. Nemen wij bijvoorbeeld de
centrale vraag uit Aion (1951). Als C.G.JUNG Christus als symbool van het 'zelf' omschrijft, dan is
dat perfect begrijpelijk wanneer men Christus nog altijd gelijkstelt met de cultureel bepaalde dogmatische voorstelling en men de categorie van het 'zelf' daarentegen juist optilt tot een universele
zijnscategorie. Heeft het 'zelf' een psychologische betekenis, dan kan men wat betreft de universele Christus tot de tegengestelde conclusie komen. Wanneer hij Christus als eenzijdig bestempelt en
het 'zelf' als volledig, klopt dat eveneens helemaal indien men opnieuw zoals hij Christus als dogmatische voorstelling en het 'zelf' als psychologische categorie gebruikt. Hetzelfde geldt voor de
goddelijkheid van Christus, als die geïnterpreteerd wordt als een tekortkoming ten opzichte van de
menselijkheid. Maar deze psychologische vaststelling sluit op zich niet uit dat de categoriale tegenstellingen van volmaaktheid en volledigheid, van goddelijkheid en menselijkheid, in een andere orde
zouden kunnen samenvallen.
(m) De verlosserfiguur van de alchemie blijft voor C.G.JUNG een stoffelijke tegenhanger
van Christus, niettegenstaande hij noodgedwongen de vele aanwijzingen voor hun gelijkstelling erkent. Ook al ziet hij daarin terecht een universalisering van de incarnatie tot de gehele mensheid en
schepping, toch is het ook een feit dat hij met de radicale tegenstrijdigheid tussen natuur en geest
zowel het incarnatorische karakter van de christelijke verlossing nog onderschat en alleen de goddelijke verschijning in Christus ziet, als hij de spirituele onderlaag van de alchemie onderwaardeert.
Nochtans heeft hij al toegegeven dat er meerdere verbindingslijnen bestaan tussen het alchemistische opus en de christelijke misritus, die op heel wat punten kan doorgaan voor een voortgezette
incarnatiepraxis, zeker wat betreft de verbinding tussen de spirituele en materiële polen. In de
verwisselbaarheid van Christus met de priester, naar het model van het 'ik' en het 'zelf', komt het
denkbeeld terug dat de oermaterie zowel verlost moet worden als zelf de verlosser is. Waar men
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echter in Christus naast de goddelijke verlossingsbeweging de menselijke tegenbeweging erkent en
de lichamelijke incarnatie van het goddelijke, wordt Christus meer dan een eenzijdig dogmatisch
symbool van het 'zelf' en gaan beide voorstellingen, de christelijke en de alchemistische, in elkaar
op.
(n) Daarom moet men met betrekking tot de omkeringsbeweging concluderen dat deze
in een stadium van perspectiefverbreding, van depsychologisering beland is. Toch is de psychologiseringstendens niet helemaal verdwenen, wat C.G.JUNG niet buiten het bereik van de kritiek houdt
dat hij op die manier theologische begrippen en denkbeelden psychologiseert. Deze tendens zet
zich door tot in Mysterium Coniunctionis (1955/1956). Algemeen kan men zich juist bij de laatste
periode de vraag stellen of C.G.JUNG zich niet bezondigt aan een grensvervaging waardoor psychologische begrippen zich vermengen met een theologische lading en theologische begrippen psychologisch geladen zijn. Verschillende dimensies dreigen bij C.G.JUNG te worden teruggebracht tot
één amalgaam. Dat is de kracht maar ook de zwakte van zijn operatie. Uiteindelijk is het steeds
moeilijker na te gaan wat al die onderlinge verwijzingen inhouden ook al argumenteert hij dat bijvoorbeeld Christus/God en het 'zelf' alleen maar empirisch niet meer te onderscheiden zijn, vermits
hij een eng psychologisch begrip hanteert van het 'zelf' als het midden van de persoonlijkheid
naast het begrip van een transcendentaal 'zelf' en die betekenissen door elkaar gebruikt. Dit zorgt
voor een spraakverwarring die meermaals terzake van de Christusbenadering is vastgesteld. Dat is
de keerzijde van C.G.JUNGs bewuste keuze om op het kruispunt van verschillende invalshoeken te
blijven staan en de spanning te bewaren die deze cruciale positie met zich meebrengt. Het is de
verenigingsnatuur van het 'zelf' die ook de zijne is en hem blijft aanzetten om het hoogste met het
laagste, het ruimste met het smalste te verbinden.

Hoofdstuk 8. Christusbenadering in de transcendentaal-psychologische jaren
(1955-1961),I,e
Een aparte behandeling van de teksten, verschenen na Mysterium Coniunctionis
(1955/1956), moet ons in staat stellen na te gaan of zich in de Christusbenadering nog noemenswaardige verschuivingen hebben voorgedaan, nadat C.G.JUNG van zijn wetenschappelijke doelstellingen grotendeels afstand heeft genomen. Ook dit deel moet uit een los geheel van niet meer
uitgewerkte beschouwingen van de Christusbenadering een beeld geven, dat richtinggevend kan
zijn voor een verdere reflectie.

8.1.

Gegenwart und Zukunft (1957)

Dit boek mogen wij beschouwen als C.G.JUNGs geestelijk testament, waarin hij aan de
vooravond van een nieuw millennium, met het oog op het voortbestaan van de westerse samenleving, een oproep lanceert voor de bescherming van het individu in een steeds massaler wordende
wereld. Het is anderzijds een boek waarin Nj tevens zijn geloof uitspreekt in de toekomst van het
christendom. De ideeën voor zijn cultuurpsychologie zijn voor het eerst uitgewerkt in Psychology
and Religion (1938). Ook in dit werk maakt hij daarbij vooral het onderscheid tussen collectiviserende en individualiserende tendenzen in de religieuze beleving. Het grote verschilpunt is dat in dit
geschrift het wezen van het individu niet alleen psychologisch wordt benaderd, maar zodanig omschreven is dat het terrein geëffend wordt voor een theologische doordenking. Een vergelijking met
de Zofìngia-Vortrage (1896-1899) leert ons dat de cirkel met de voorbereidingsperiode daardoor
helemaal rond is.
Twee punten zijn daarbij echter opmerkelijk. Ten eerste valt de identiteit van het individu niet meer samen met de empirische persoonlijkheid, wat ook al in Mysterium Coniunctionis
(1955/1956) is geformuleerd. Ten tweede krijgt in 'Kompensation der Vermaßung' de religie principieel een hoofdrol, wat nieuw is ten opzichte van de tijd waarin die rol uitsluitend door de analy-

De term is o.i. het meest voor deze periode van toepassing, hoewel C.G.JUNG in de vorige periode tot de metafysische
implicaties van zijn leer is doorgestoten. U.MANN, Tragik und Psyche, p. 84, meent dat de dieptepsychologie een grote rol
kan spelen in de opbouw van een nieuwe metafysiek, en spreekt in dit verband van een Höhenpsychologie: Jung nat immer
wieder auf lange Strecken hin den Grundfragen um Seele, Welt und Gott nachgesonnen und befand neh damit im metaphysischen Streben nach dem Sim. Und eben darin trieb er 'Höhenpsychologie '. "
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tische psychologie werd vervuld " " De positieve functie die de religies daarin krijgen, is vol
gens С G.JUNG nu niet meer mis te verstaan In hun centrale leer kunnen de religies immers een
dam opwerpen tegen de wereldse autoriteit' "Es ist die Lehre der Gottbedingtheit des Indivi
duums "120C Nadat in alle voorafgaande perioden het 'ik' de weerstandsfactor bij uitstek was te
gen de archetypische machten van het onbewuste, stelt С G JUNG nu dat een individu dat zich
met in God verankerd weet, geen weerstand kan bieden aan de fysische en morele overmacht van
de wereld Dat kan alleen in een innerlijke transcendente ervaring, en zoals in de Zofingia-Vortrage
(1896-1899) gaat het volgens С G JUNG opnieuw om 'eme subjektive Beziehung zu gewissen
metaphysischen, das heißt extramundanen Faktoren'^10'' HIJ gelooft dat de mens buíten dit extramundane principe geen zedeliike en geestelijke autonomie kan opbouwen om de demonie van
het onbewuste te doorbreken Dat betekent ook dat de beschermende rol van de standaarden van
het collectief bewuste nu vervuld moet worden door de relatie met de transcendentie, zoals de
relatie van het 'ik' met het onbewuste of het 'zelf' nu omschreven wordt Een voornaam punt van
kritiek is dat, als de gemeenschap die rol heeft overgenomen, ZIJ zich op die wijze in de plaats van
God stelt. De Konfession of het gemeenschapsgeloof bestaat immers uit een compromis tussen de
goddelijke en de wereldlijke werkelijkheid, tussen 'Jens&tigkeits- und Diesseitigkeitsglauoen'. 1202 Zo komt het in de staatskerk tot een gevaarlijke vermenging van de betekenis van de
persoonlijke subjectieve betrokkenheid en de geloofsbelijdenis van een traditionele leer De confessie dient daarom volgens С G JUNG twee heren God en de wereld Opnieuw kiest hij voor metafy
sische begrippen, waar hij vroeger meer van het 'zelf' en het 'ik' zou gesproken hebben. Omdat de
confessionele kerkbeleving meer een sociale dan religieuze aangelegenheid is, en men de laatste
zelfs smalend afdoet als "Pietismus, Sektiererei, Schwarmgeisterei und dergleichen', vindt
С G JUNG dat geloofsoverdracht geen mogelijkheden voor een werkelijke en fundamentele veran
dering van het individu biedt, en in die beoordeling horen wij nog altijd de psychologische opvatting
dat uiterlijke beïnvloeding niet tot het onbewuste van het individu kan doordringen 12 ° 3
In een dynamisch-psychologisch perspectief zoals wij dat van С G JUNG kennen, wordt
duidelijk dat deze geloofsbeleving sinds de tijd van de Verlichting door de wetenschap is ingehaald,
en het geloof door de kennis vervangen is "Der Glaubensmhalt stößt dann mit dem Wissen zusammen, und dabei zeigt es sich, daß die Irrationalität des einen oft der Vernunft des anderen nicht
gewachsen ist. Der Glaube /st nämlich kein genügender Ersatz für die innere Erfahrung "1204
Daartegenover staat echter dat de echte religieuze functie niet door de rationalistische benadering
op te vangen is Een dubbele vaststelling daarbij is dat de confessionele leerinhouden onhoudbaar
worden terwijl er geen valabel alternatief voorhanden is Ten gevolge van een psychologische wetmatigheid verschijnt de religie dan 'in übelster Verzerrung — wieder in der Vergöttlichung des
Staates und des Diktators'*2№ In deze staatsdienst vindt een 'Überleitung und Verfälschung
von der religiösen Funktion" plaats , 2 0 β С G.JUNG grijpt hiervoor terug naar de recente geschie
denis van het Derde Rijk waarin de Führer tot halfgod werd verheven, omringd door een staf van
medewerkers als zijn apostelen Deze verwereldlijkte vorm van eredienst vormt voor hem de onvermijdelijke keerzijde van het collectieve geloof 'Beide selten, der Diktaturstaat sowohl als auch
die konfessionelle Religiosität, betonen in ganz besonderem Maße die Idee der Gemeinschan. "1Z07 Voor de waarde van de enkeling is nog het ergst van al 'daß er es der metaphysischen Begründung semer Existenz beraubt hat".,x" Als C G JUNG daarmee die waarde extra onderstreept, stelt hij nogmaals duidelijk dat de mensopvatting niet meer alleen psychologisch gefun-
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deerd is, een bijkomend bewijs dat de omkeringsbeweging in deze periode niet wordt teruggeschroefd.
Wat betekent dit voor de Christusbenadering? De kritiek op de dogmatische verbeelding
van het Christusgebeuren is niet meer gewijzigd. Ziet C.G.JUNG het als de eigenlijke opgave van
de religie om de enkeling tot zelfkennis te brengen, dan blijft het dogma daarin halfweg steken omdat het eigenlijk een collectieve categorie is. Dat blijkt als bijvoorbeeld "die vorbildliche Gestalt des
Christuslebens, konkret aufgefaßt und vom Individuum als adäquat empfunden wird'.120* De
totale verwerping van het dogma is daarop volgens hem echter geen gepast antwoord. Wel is het
hoog tijd 'daß man die christlichen Mythologemen, statt sie auszumerzen, einmal als symbolisch
verstehen würde".1"0 Dit is een manier om het individu in zijn echte waarde te herstellen, in
plaats van de individualiteit in een verengd subjectivisme te devalueren. Door het individu te herwaarderen doet men volgens C.G.JUNG eigenlijk niets anders dan gehoor geven aan de kernboodschap van het christendom 'daß gerade das Christentum ein Symbol lehrt, das die individuelle Lebensführung eines Menschen und Menschensohnes zum Inhalt hat und diesen Individuationsvorgang sogar als Inkarnation und Offenbarung Gottes selber auffaßt. Damit fällt der Selbstwerdung
des Menschen eine Bedeutung zu, deren Tragweite wohl noch kaum richtig eingeschätzt worden
ist".1211 Als individuatie een wezenlijk moment is in de incarnatie en de openbaring, reikt de
draagwijdte van de psychologische opdracht in deze formulering inderdaad veel verder dan het
klassieke domein van de psychologie. Bijkomende argumenten voor de individuele kern van de
christelijke boodschap zijn dat Jezus zijn leerlingen ook niet in monsterverbonden heeft samengeroepen, en Jezus zowel als Paulus voorbeelden zijn van de individuele ervaring. De werkelijke opgave is en was 'dem Einzelmenschen — concedente Deo — zur Metanoia, das heißt zur Wiedergeburt im Geiste zu verhelfen", zoals C.G.JUNG de individuatie thans noemt.1212 De vernieuwing
naar de geest wordt zo het enige echte alternatief voor de mislukte navolging van de collectieve
overeenkomsten. Enkel de individuele relatie tot God kan effectief bescherming bieden tegen de
massabeïnvloeding. In zijn conclusie ziet C.G.JUNG in functie van de zelfkennis van de mens nog
een belangrijke rol voor het christendom weggelegd, als het zich tenminste weet te ontdoen van
zijn achterhaalde interpretatie. "Damit soll keineswegs gesagt sein, daß das Christentum erledigt
sei. Ich bin im Gegenteil überzeugt, daß nicht das Christentum, sondern dessen bisherige Auffassung und Interpretation in Anbetracht der heutigen Weltumstände antiquiert sind. Das christliche
Symbol ist ein lebendiges Wesen, das die Keime zu weiterer Entfaltung in sich trägt. "121Э De
voorwaarden daartoe zijn genoegzaam bekend en C.G.JUNG heeft ze reeds vroeger uitgewerkt:
het geloof in het "stellvertretende Leiden Christi', het lidmaatschap van een bepaalde kerk of het
voltrekken van heilige rituele handelingen, zijn in deze onvoldoende.1214 De gewijzigde instelling
ten opzichte van het individu en zijn transmundaan standpunt zijn bepalend hierin.
De spanningsverhouding tussen een verouderde en een aan de nood van de tijd aange
paste vorm van geloofsbeleving hangt C.G.JUNG nu resoluut op aan de dynamiek van de incarna
tie, als kernbegrip van de christelijke verlossingsleer, 'der Herrschaft des Wortes, jenes Logos, der
die Zentralfigur des christlichen Glaubens darstellt'S"* In dat opzicht trekt hij de vroegere
scheidingslijn minder scherp, waardoor de tegenstellingen als uiterste polen in een proces met el
kaar verbonden zijn: het Woord dat God is en daarom de tweede goddelijke persoon, klinkt — hoe
gering ook — nog altijd door in het afgezwakte overgeleverde woord dat in een verpersoonlijkte
kerk enkel nog gekend is van horen zeggen of zelfs verkeerd begrepen wordt. "Damit ist das Wort,
das ursprünglich eine Botschaft der Einheit der Menschen und ihrer Vereinigung in der Gestalt des
einen großen Menschen war, in unserer Zeit die Quelle der Verdächtigung und des Mißtrauens aller
gegen alle geworden.'1"' De verwijdering tussen het onbewuste en het bewustzijn waarvan
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reeds zolang sprake ¡s, wordt nu niet alteen als een psychologisch proces beschreven, maar krijgt
een theologische verklaring: wanneer het goddelijke Woord, het krachtdadige woord in een te ver
doorgedreven incarnatie zijn kracht verliest, ontstaat een breuk tussen woord en daad, vervangt de
strijd om de orthodoxie die om de orthopraxie en komt er verwarring tussen overredingskracht en
bekering. Waarom C.G.JUNG zich enkel aan de religieuze ervaring blijft houden en weigert iets
over het bestaan van het goddelijke te beweren, is eveneens theologisch uit te leggen. Wat vroeger sterk leek op een wetenschappelijk agnosticisme, gebeurt nu in het besef van het radicaal
transcendente wezen van dat goddelijke en zijn onbereikbaarheid voor het menselijke kennen.
'Welches die fernere Ursache solcher Erfahrung ist, dies zu beantworten liegt jenseits der menschlichen Erkenntnismöglichkeit. Die Erkenntnis Gottes ist ein transzendentales Problem. " ,217 De
enige verbindingsschakel blijft hoe dan ook de menselijke psyche. Hoewel de psychische factor erg
onderschat is door gelovigen die zich bijvoorbeeld blindstaren op de historische openbaring of door
atheïsten die niet eens meer in een religieuze functie kunnen geloven, toch blijft die factor voor
C.G.JUNG net als het individu zelf het enige medium van de ware religiositeit. De spanning waarin
het individu zich bevindt, wil hij niet ontwijken, noch in een puur ideële werkelijkheid, noch in een
materiële. Vandaar dat hij opnieuw het belang onderstreept van de erkenning van de realiteit van
het kwade, en dit, zoals reeds in de Zofmgia-Vorträge (1896-1899), doet op grond van een zeer
persoonlijke beleving van de tragiek van de gespletenheid van het menselijk bestaan: 'Das Entscheidende liegt beim Menschen, der keine Antwort auf seinen Dualismus weiß. "121* Hoewel
die tegenstelling dwars door het individu heen loopt, is ze in wezen niet enkel een psychologische
kloof, maar ook een metafysische. Enerzijds is er het besef 'daß ein Gott den Menschen als eine
kleine Einheit nach seinem Bilde geschaffen hatte' en "andererseits aber hat er einen gefährlichen
Schatten und Gegenspieler in sich, der als unsichtbarer Helfer in die finsteren Machenschaften der
politischen Ungeheuer verwickelt ist".,2,° Daarom biedt zelfkennis, te beginnen met de terugname van de projecties, voor C.G.JUNG nog altijd de enige uitweg uit de maatschappelijke chaos.
Reageren op die verwarring kan immers niet uitsluitend door de overreding van anderen, maar
veronderstelt een zelfverandering, die zowel individuele als collectieve effecten sorteert. De individuele en collectieve individuatie horen immers samen te gaan. Daarin worden thans zowel het
individu als de mensheid geholpen door de heersende tijdsgeest, waarin het onbewuste de bewuste eenzijdigheid compenseert. Omdat deze geest gekenmerkt is door zowel een wereldondergangsals vemieuwingsstemming, stuurt hij aan op een 'Gestaltwandel der Götter'.1230 Het grote gevaar dat volgens C.G.JUNG aan een dergelijke overgangsperiode inhereert, is dat de mens in dit
tijdsgewricht "den lebenserhaltenden Mythus vom inneren Menschen, den das Christentum für ihn
aufbewahrt hat, im Begriffe steht zu verlieren'.41" De zorg voor de individuele enkeling, de
eigenlijke zin van de christelijke boodschap, wordt echter niet alleen gedragen door de mens maar
ook door God, "indem Gott sein Ziel sucht'."22
Conclusies: (a) In dit profetische visionaire Gegenwart und Zukunft (1957) is het individu, als het medium van de religieuze ervaring volgens C.G.JUNG van levensbelang voor
de overleving van de samenleving. Hij beschouwt dit individu nu radicaal vanuit zijn relatie tot het transcendente en transmundane. (b) Het grote verschil met de Konfession is
dat in deze collectieve vorm van geloofsbeoefening deze relatie verschoven is naar de
onderwerping aan een instantie die haar autoriteit weliswaar aan die transcendentie ontleent, maar tegelijk een compromis met de wereldse belangen aangaat, (c) Voor de benadering van het Christusmysterie betekent dit dat de traditionele voorstellingen niet alleen volledig achterhaald zijn, maar ook terecht verworpen in zoverre deze in dit gevaarlijke compromis verwikkeld zijn. Het is voor de toekomst van het christendom van groot
belang dat het centrale Christussymbool zich verder ontwikkelt en van een indirect tot
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een direct begrip wordt gebracht, wat volgens C.G.JUNG alleen binnen het individuatieproces van de enkeling mogelijk is.

8.2.

Ein moderner Mythus. Von Dingen die am Himmel geseken werden (1958)

In een verrassende zijsprong probeert C.G.JUNG in dit artikel één van de tekenen te
verstaan van een tijd, die in het vorige werk duidelijk als een overgangsperiode geschetst is. De
psychologische doorlichting van dit vreemde randverschijnsel is echter ook eigen aan zijn persoonlijke interesse, die zelfs tot in zijn dissertatie Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter
Phänomene (1902) te volgen is. Van een psychopathologische reductie van het fenomeen is daarentegen nu geen sprake meer, hoewel hij ook in deze materie een middenweg zoekt tussen een
blind geloof en een totaal scepticisme.
C.G.JUNG wil van in het begin reeds alle wilde speculaties vermijden en vertrekt vanuit
het psychologische klimaat dat de voedingsbodem is voor de talloze berichten over UFO's (= Unidentified Flying Objects! en volgens hem opnieuw eigen is aan de overgang tussen twee aeonen,
een periode waarin de 'Veränderungen in der Konstellation der psychischen Dominanten, der Archetypen, der Götter" met tal van seculiere verschijnselen gepaard gaan zoals dat op een ander
vlak reeds in Aion (1951) is beschreven.1223 Voor de verklaring daarvan grijpt hij terug naar zijn
begrippenarsenaal rond de synchroniciteit. Volgens deze leer is het nodig dergelijke verschijnselen
te benaderen als een projectie van een symbool, dat reeds potentieel in het onbewuste van de
mens aanwezig is. C.G.JUNG denkt dan vooral aan het archetype van het 'zelf', dat in de symboolgeschiedenis veelvuldig circulair is voorgesteld en even vaak astraal geprojecteerd. 'Er erschafft das Bild der großen, gottmenschlichen Persönlichkeit, des Urmenschen oder Anthropos,
eines chën-yên, eines Elias, der Feuer vom Himmel herunterruft, auf feurigem Wagen zum Himmel
steigt und ein Vorläufer des Messias ist, der dogmatisch ausgestalteten Rgur Christi ... " 224 Dat
juist in deze tijd 'die Erwartung eines lösenden, überirdischen Ereignisses' opnieuw opduikt, heeft
volgens C.G.JUNG de volgende psychologische verklaring: ondanks het overheersende rationalisme, waartegen restauratiepogingen tot 'einer Represtinierung des christlichen Glaubens' en het
geloof in een metafysische ingreep van buitenaf, geen kans krijgen, blijkt uit het opkomende UFOgeloof hoe diep deze verwachting ingeworteld is.' 226 De nieuwe vorm waarin de hoop op een
verlosser gestalte heeft gekregen, is enkel aangepast aan een tijd van technologische ontwikkelingen, vooral op het vlak van de ruimtevaart. Deze nieuwste projectie van dit heelmakende, ordenende archetype als een technisch aandoende verschijningsvorm van een heiland en boodschapper zou
in een tijd als deze heel wat geloofwaardiger zijn.
In de verklaring van aanverwant droommateriaal probeert C.G.JUNG een tijdskloof te
overbruggen door aan de hand van alchemistische, bijbelse en mystieke symboliek, ja zelfs mythologische en literaire beelden, te bewijzen dat deze archetypische patronen nog niet zijn uitgestorven, maar op een verrassende manier weer tot leven komen omdat ze nu eenmaal eigen zijn aan de
mens zelf.122' Dat daarin het verlossersymbool opgesplitst is in vele zelfstandige eenheden, sluit
volgens hem aan bij zijn opvatting van de voortgezette incarnatie, waarin naast de 'Ene God' meerdere dii inferiores ( = lagere goden) voorkomen, conform de idee van de Gotteskindschaft en de
Gottesverwandtschaft van de mens.1227 De cirkelvorm wijst dan weer op een psychische heelheid, waarvan de numineuze symboliek zowel voor de godheid als voor het 'zelf' geldt. In de omschrijving van de wederzijdse verhouding houdt C.G.JUNG het niet meer alleen bij een empirische
gelijkstelling, maar mikt hij op de kern van de religieuze ervaring als de ontmoeting van een 'nietik': 'Im religiösen Erlebnis begegnet der Mensch einem seelischen übermächtigen Anderen. ',2n
Vanzelfsprekend verklaart C.G.JUNG de ontmoeting van beide domeinen nog altijd vanuit een
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psychologische achtergrond waarin de overwinning op de psychische dissociatie het achterliggende doel vormt. Doch daarachter duikt nu opnieuw de bredere horizon op, waarin 'die metaphysisch
begründete Bedeutung des Individuums' de nadruk krijgt: 'Das Interesse einer 'jenseitigen Welt'
kommt ihm entgegen und erwartet von ihm Leistungen, die den empirischen Bereich und dessen
enge Begrenzung überschreiten. Dadurch wird der Rang des Individuums erhöht, und es wird in
den Bereich kosmischer Bedeutsamkeit entrückt. "122° Heel belangrijk bij het bepalen van de kosmische betekenis van het individu is het besef dat niet het 'ik', maar het 'zelf' verhoogd wordt. Alleen op die manier kan men het gevaar bezweren van de inflatie dat aan die kosmische betekenis
inherent is.
Naar het einde van het boek toe stuit C.G.JUNG eveneens op de personificatie van de
bemiddelaar, waarvan het 'zelf' nog altijd de psychologische basis vormt en het gaat daarbij 'nicht
um zweifelhafte Transgressionen ins Metaphysische'.,23° Hier heeft de term 'metafysica' opnieuw de oude scholastieke betekenis van een onzichtbare geestelijke en volgens C.G.JUNG daarom psychisch onwerkelijke voorstellingswereld buiten de empirische realiteit, waarin de radicale
transcendentie versmald is.' 231 Krijgt deze in de verschillende godsdienstige tradities ook verschillende namen — de christelijke traditie noemt ze Christus — dan stelt C.G.JUNG de vraag of
die verscheidenheid in deze tijd nog wel nodig is en of het niet van christelijke deemoed getuigt te
erkennen dat er maar één waarheid is met weliswaar vele aspecten. Achter een verscheidenheid
aan antropomorfe beelden ontwaart hij immers altijd dezelfde psychische heelheid van het 'zelf'.
Zoals in Aion (1951) geldt dat nog altijd zo voor de paradoxe Christusgestalte: "Als Gott ist er die
Einheit der Dreifaltigkeit und als historischer Menschensohn und Anthropos das Exemplum und
Vorbild des individuellen inneren Menschen und zugleich, Spitze, Ziel und Ganzheit des empirischen
Menschen. *1232 Zijn redenering rond de universaliteit van het 'zelf' blijft echter andermaal niet
meer in het psychologische domein hangen: "Welche Realitäten aber diesem Begriffe zugrunde
liegen, wissen wir nicht, da psychische Inhalte in ihrem unbewußten Zustand nicht beobachtet
werden können und überdies die Psyche ihr eigenes Wesen nicht erkennen kann.'i233 Daarachter ligt het transcendente, niet als metafysische hypostase maar als grensbegrip.
In een Nicht-psychologische Beleuchtung ziet C.G.JUNG in de vele UFO-berichten uitgerekend in dit oppervlakkige tijdsklimaat een signaal "daß sich in den Tiefen der menschlichen Seele
die Entwicklung eines Mittlers anbahnt".1234 Dat heeft volgens hem te maken met de verdwijning van de concrete voorstelling uit het bewustzijn van de hedendaagse mens. In de cultuurhistorische schets die hij van het proces geeft, kunnen wij opnieuw de incarnerende beweging volgen, die nu op haar uiterste punt is gekomen. 'Die dominierende Vorstellung eines Mittlers und
menschgewordenen Gottes hat seinerzeit eine polytheistische Vorstellung in den Hintergrund gedrängt und steht heute ihrerseits im Begriffe, sich zu verflüchtigen. Ungezählte Millionen der sogenannten Christenheit haben den Glauben an einen wirklichen und lebendigen Mittler verloren. 'Λ2№ C.G.JUNG waarschuwt daarom voor de diep ingrijpende gevolgen voor de psyche van
de westerse mens, die daardoor opnieuw met een innerlijke chaos en gespletenheid geconfronteerd
wordt. Het is een verkeerde reactie daaraan te willen ontsnappen door het actieterrein te verplaat
sen naar het bekeringswerk in niet-christelijke gebieden, terwijl het Westen door het verlies van
deze voorstelling zelf geestelijk verkommert. Hij moet de psychische gevolgen daarvan onder ogen
zien en doorleven. 'Kein Christ wird mir die Wichtigkeit einer Glaubensvorstellung wie der des
Mittlers abstreiten. Er kann auch mit mir die Folgen, die der Verlust eines solchen Glaubens mit
sich fuhrt, nicht ableugnen. Eine derartig mächtige Idee wie die eines göttlichen Mittlers entspricht

"* C.G.JUNG, Ein modemer Mythus, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10, p. 414.
"* C.G.JUNG, Ein moderner Mythus, in: C.GJUNG, Gesammeüe Werkt, Bd. 10, p. 447.
13,1

Vgl. W.STRUVE, Philosophie und Transzendenz, p. 48-57: Die traditionellen Verengungen des Transzendenzbegriffs, hier
p. 53, die de traditionele verengingen van het transcendentiebegrip behandelt. Terwijl de eigenlijke transcendentie "Überstieg über alles überhaupt' is, betekent de traditionele metafysische transcendentie slechts de overgang naar een ander objectief te noemen gebied. "Was var an der traditionellen Metaphysik kritisieren, ist, daß ne nicht metaphysisch genug ist,
ihren ureigensten Tendenzen zur Transzendenz nicht genügt, ja sie verfehl! und daher in ihrer vermeintlichen Transzendenz
nur zu Pseudophysischem gelangt, zu bloßen Gedankendingen. '

™ C.GJUNG, Ein modemer Mythus, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10, p. 433.
™ C.GJUNG, Ein modemer Mythus, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10, p. 448.
m

C.GJUNG, Ein modemer Mythus, in: C.GJUNG. Gesammelle Werke, Bd. 10, p. 452.
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C.GJUNG, Ein moderner Mythus, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10, p. 451.
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einem tiefsten Bedürfnis der Seele, das nicht verschwindet, wenn ein Ausdruck desse/ben hinfällig
wird. "<2Э6 Daardoor komt volgens hem de energie vrij die nodig is voor de verwerkelijking van
deze idee en door geen andere is op te vangen. Omdat het herstel van het geloof in een middelaar
vanwege het onwetenschappelijke van deze voorstelling niet denkbaar is vanwege zijn onpopulair
karakter, blijkt dit energiepotentieel zich op andere manieren te manifesteren, zoals in de UFO-ver
schijningen, waarop men deze energie projecteert en aan de betreffende mens, idee of zaak mythi
sche krachten toeschrijft.
In de epiloog toetst C.G.JUNG deze thesis aan een pas gepubliceerde getuigenis over
een ontmoeting met gezanten uit de ruimte, die hem onder andere ook berichten over de betekenis
van Jezus Christus. Hij geeft hun leringen weer, waarin Jezus Christus allegorisch de Zoon van
God is genoemd. 'Er sei in Wirklichkeit der 'Herr der Flamme' 1= Lord of the Flame), eine 'unbe
grenzte Wesenheit der Sonne' (= an infinite entity of the Sun), und nicht irdischen Ursprungs. 'Als
der Sonnengeist, der sich für die Kinder des Wehs' ( Menschen) opferte, sei er zu einem 'Teil der
menschlichen Überseele und zum Weltgeist geworden'. Darin sei er von anderen Weltlehrem verschieden. *1237 Aan deze Christusvoorstelling koppelt híj onmiddellijk een mensbeeld waarin de
empirische mens een schaduwbeeld voor het geestelijke 'zelf' is. 'Jeder Mensch auf Erden habe
ein geistiges, unbekanntes Selbst, welches über die stoffliche Welt und das Bewußtsein erhaben
sei und ewig außerhalb die Zeitdimension in geistiger Vollendung innerhalb der Einheit der Überseele existiere ... Die menschliche Existenz auf Erden habe den einen Zweck der Wiedervereinigung
mit dem 'unsterblichen Bewußtsein'. Unter dem forschenden Auge dieses 'großen und mitleidsvollen Bewußtseins' fühlte er sich wie 'ein sich windender Wurm — unrein, voll ln-tum und Sünde'. Er
weinte, wiederum unter entsprechender Musikbegleitung. Die Stimme sprach und sagte: 'Lieber
Erdenfreund, wir taufen dich nun im wahren Lichte der ewigen Welten'. Ein weißer Blitz leuchtete
auf: sein Leben lag klar vor seinen Augen, und die Erinnerung an alle seine früheren Existenzen
kehrte ihn zurück. Er verstand 'das Geheimnis des Lebens') Er glaubte, er müsse sterben, denn er
wußte, daß er in diesem Moment in die 'Ewigkeit' versetzt war, in ein 'zeitloses Meer der Seligkeit'. ",2Sa De beleving van de verlichting laat de schrijver achter met een cirkelvormig stigma ter
hoogte van de linkerborst, dat hij "das Symbol des Wasserstoff atoms' noemt. 1 " 9 Volgens
C.G.JUNG is dat geen aanduiding voor Christus, maar een inwerking van het symbool van het
'zelf'. Hij vindt het niet nodig daar verdere commentaar bij te geven, vermits hij de tekst vanwege
zijn naïviteit alleen maar aanhaalt om zijn thesis te bevestigen.
Conclusies: (a) De UFO-berichten beschouwt C.G.JUNG als een synchronistisch bijverschijnsel van de activering van het symbool van het 'zelf', juist in een tijd waarin de
uiterlijke verlossergestalte uit het bewustzijn aan het verdwijnen is. (b) Daarbij bemerkt
hij dat deze verlosserverwachting zo sterk en onverwoestbaar is dat ze zich zelfs op het
fysieke bestaansniveau en in een pseudo-wetenschappelijke vermomming kan manifesteren, (c) Hij blijft echter bij zijn stelling dat een restauratie van de geloofsvoorstellingen
rond een concrete heiland in de figuur van Jezus Christus daar geen afdoend antwoord
op kan geven omdat het geloof in die figuur niet voldoende is om de werkelijke omvorming van de mens te bewerkstelligen.

"* C.G.JUNG. Ein moderner Mythus, in: C.G.JUNG, Gesammeilt Werke, Bd. 10, p. 451.
'
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C.GJUNG, Ein modemer Mythus, io: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10, p. 459, geciteerd uit O.M.ANGELUCCI,
The Secret of Ae Saucers.

™ C.G.JUNG, Ein modemer My ihm, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10, p. 459-460, geciteerd αΚ O.M.ANGELUC
CI, The Secret о/the Sameers.
" " C.GJUNG, Ein modemer Mythus, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 10, p. 459-460, geciteerd uit O.M.ANGELUC
CI, The Secret of the Saucers.
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83.

Jung und der religiöse Glaube (1956-1957)

De correspondentie tussen C.G.JUNG en enkele vooraanstaande theologen, waaronder
H.L.PHILP en vooral D.COX, geeft een goede indruk van de open dialoog waartoe C.G.JUNG zich
tot op het einde van zijn leven bereid toont, en onder invloed waarvan hij met betrekking tot de
Christusbenadering belangrijke nuances in zijn opvattingen aanbrengt. Hij is het om te beginnen
niet eens met J.GOLDBRUNNERs (1910-) opvatting, die hem zijn positivistische en agnosticistische
afwijzing van elke vorm van metafysiek aanwrijft, en met de kritiek van E.FROMM (1900-1980) op
zijn waarheidsbegrip. Hij heeft nog steeds geen vertrouwen in transcendentale beweringen omdat
men over die werkelijkheid geen waarheidsuitspraken kan doen als niet net het tegendeel waar kan
zijn.1140 Het blijft immers zo dat hij deze ideeën afdoet als eenzijdige bewustzijnsinhouden, die
door het leven en door het onbewuste tegengesproken worden. Bovendien kunnen ze niet om het
medium van de psychische ervaring heen. 'Als Paulus die Vision Christi hatte, war diese Vision ein
psychisches Phänomen — wenn sie 'etwas' war.'™" Sinds 1945 is het C.G.JUNG duidelijk dat
de metafysische oorsprong van bepaalde psychische ervaringen zeker niet meer uitgesloten is,
maar dat de grote aandacht voor het psychische tegelijk gerechtvaardigd is omdat dit de enige
toegangsweg tot het metafysische vormt. 'Ein metaphysisches Wesen setzt sich in der Regel nicht
per Telefon mit uns in Verbindung; es teilt sich dem Menschen durch das Medium der Seele, mit
anderen Worten, sein Unbewußtes, mit, oder vielmehr durch dessen transzendentale 'psychoide'
Basis.'^*" Doch in tegenstelling tot de traditionele metafysische uitspraken zijn de beelden van
het onbewuste wel ambivalent (Heb 10:31). Dat is ook de reden waarom men zich daaraan niet
onvoorwaardelijk moet overgeven, wat in de traditionele gelovigheid ten overstaan van de geloofsvoorstellingen wel het geval is. '(Warum muß Jakob mit dem Engel des Herrn ringen? Weil dieser
ihn töten würde, wenn er sein Leben nicht verteidigte.)'"(Gn 32:23-33). ,24Э Een ander verschil is
dat de afstand van de menselijke ervaring en beeldvorming, bijvoorbeeld het godsbeeld, tot de
metafysische werkelijkheid onmetelijk groot is. "Warum sollten wir so unbescheiden sein, anzu
nehmen, daß wir ein universelles Wesen in den engen Grenzen unserer Sprache einfangen könnten?'"** Dit is niet meer het bescheiden standpunt van een kantiaans geschoolde wetenschapper maar eerder van iemand die een mysticus volgt zoals J.BOEHME (1574-1624) of de gnosticus,
die voor de afgrondelijke diepte van de Ungrund terugdeinst. In de volgende uitspraak is dat nog
duidelijker omdat de goddelijke genade het menselijke onvermogen tegemoetkomt: 'Ich glaube fest
an den eigentlichen Wert des menschlichen Bemühens um Verständnis, doch ich erkenne ebenfalls,
daß der menschliche Geist sich nicht selbst übersteigen kann, obwohl die göttliche Gnade uns zumindest flüchtige Durchblicke in eine transzendentale Ordnung der Dinge erlauben kann und auch
wohl erlaubt. Aber ich bin weder imstande, eine rationale Darstellung solcher göttlichen Eingriffe
zu geben, noch kann ich sie beweisen. " ,246 In het antwoord op de kritiek van V.WHITE (19021960) dat zijn leer over de assimilatie van de schaduw in tegenspraak zou zijn met de kerkelijke
privatici boni-\eer, vervaagt bij C.G.JUNG die grens tussen psychologie en ontologie echter opnieuw. Hij laat het onderscheid tussen God an sich, de menselijke godsbeelden en een bepaalde
dogmatische leer, voor wat het is en noemt de God van het Oude Testament zelf een kwade God,
zoniet "wäre Christi grausamer Opfertod sicherlich vollkommen überflüssig. Ich würde meinen
Sohn nicht abschlachten lassen, um mich mit meinen ungehorsamen Kindern auszusöhnen'.,24e

Zie J.GOLDBRUNNER. Individuation. Die Tiefenpsychologie von Carl Gustav Jung. p. 167. Vgl. p. 189, waar dezepastoraaltheoloog het 'zelf die instantie noemt waar de mens 'open* is voor de aJgemeengeldige, bogere zin, voor de transcendentale waarheid. Zie ook E.FROMM, Psychoanalyse und Religion, p. 23 ff.
C.G.JUNG, Answers lo H.L.Philp, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 1&7П, p. 757, overgenomen uit H.L.PHILP,
Jung andine Problem of Evil, p. 8-21. In C.G.JUNG, Brief vom 23.VII.1957 an J.G.Thompson, in: C.G.JUNG, Briefe.
Bd. Ill, p. 114-115, komt hij nogmaals terug op de Damascusbelcving van Paulus (Hnd 9:1-19; 22:6-16) en nu stelt hij
onomwonden dat Paulus absoluut niet geestesziek was. De rechtstreekse openbaring van zijn evangelie houdt met deze
ervaring verband (2 Kor 12:1-10), maar opnieuw mag de in het visioen waargenomen gestalte niet gelijkgesteld worden met
de persoon die men denkt te kennen. Zie ook boven, II.2.3, p. 56.
C.GJUNG, Answers lo H.L.Philp, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18/11, p. 757.
C.G.JUNG, Answers lo H.L.Philp, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18/11. p. 758.
C.G.JUNG, Answers to H.L.Philp, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 18/II, p. 759.
C.G.JUNG, Answers to H.LPhitp. vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 18/11, p. 760.
C.G.JUNG, Answers to H.L.Philp, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18Л1, p. 763. Zie ook V.WHITE,
God and the Unconscious, p. 76.
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Hij ontwikkelt in zijn reactie na Antwort auf Hiob (1952) opnieuw zijn psychotheologiserende gedachten over de oudtestamentische Jahwe en de idee dat de incarnatie nodig is om God doorheen
de reflectie van de mens tot hoger bewustzijn te laten komen. 'Er muß sich seiner Gottheit entäußern und die Gestalt des δούλος (Knecht! annehmen (Phil. 2:6), das heißt des Menschen in
seiner niedrigsten Seinsform, um das Kleinod zu erhalten, das der Mensch in seiner Selbstreflektion
besitzt. ' 1247 Anderzijds beklaagt hij er zich over dat H.PHILP hem verwijt theologische problemen aan te pakken met als enige bedoeling te verwijzen naar het proces van individuatie, terwijl
individuatie toch niet enkel een proces is dat de mens doormaakt. 'Individuation ist das Leben in
Gott, wie die Mandalapsychologie eindeutig zeigt. Haben Sie meine späteren Bücher nicht gelesen f
De dialoog met D.COX is heel wat vruchtbaarder dan die met H.L.PHILP en de antwoorden van C.G.JUNG leveren bovendien een verrassende wending op. Volgens D.COX biedt de leer
van de rechtvaardiging door het geloof een begrip van de vereniging der tegenstellingen.
C.G.JUNG reageert enigszins verbaasd op een Christusopvatting die de natuurlijke tegenstellingen
tussen goed en kwaad transcendeert. 'Ich wußte nicht, daß sie Christus als das neue Zentrum des
Individuums verstehen. Da dieses Zentrum des Individuums empirisch als eine Gegensatzvereinigung (gewöhnlich eine Quaternität) in Erscheinung tritt, muß Christus sich jenseits des moralischen
Konfliktes befinden und somit die letzte Entscheidung darstellen. * 124 ' De volgende reactie bewijst opnieuw dat C.G.JUNG op dat punt een en ander duidelijk wordt: "Diese Vorstellung stimmt
absolut mit meiner Auffassung des Selbst überein (= Tao, nirdvandva). Aber da das Selbst mein
Bewußtsein ebenso wie mein Unbewußtes umfaßt, ist mein Ich ein integraler Bestandteil davon. Ist
dies auch Ihre Anschauung von Christus? Wenn ja, könnte ich Ihnen vollkommen zustimmen. ",2S0 C.G.JUNG maant zichzelf wel tot voorzichtigheid aan en biedt enig weerwerk door de
risico's op te noemen van een koerswijziging, die in de praktijk meebrengt dat men om God te
volgen niet altijd het moreel goede moet doen, maar bijvoorbeeld zoals Hosea een hoer tot vrouw
kan nemen (Hos 3:1-5). 'Ich werfe sie bloß auf, um sicherzugehen, daß wir wirklich an einen
Christus jenseits von Gut und Böse glauben. Ich fürchte mich vor unreflektiertem Optimismus und
geheimen Hintertürchen... ' , Ï S 1 Vervolgens stelt hij vast dat 'für Ihre Auffassung von Christus"
weliswaar in het oerchristendom sporen zijn, maar niet meer in de latere kerkgeschiedenis en hij
noemt deze opvattingen modern en revolutionair omdat het malum daardoor aan het summum bonum wordt toegevoegd.1"2 De grote discrepantie ten opzichte van de traditie blijft hem echter
dwarszitten. "Wenn man natürlich Christus als complexio oppositorum definiert, so löst sich die
Gleichung" (hij bedoelt de vergelijking tussen Christus en het 'zelf'). "Aber man sieht sich mit einer
gewaltigen historischen Gegenposition konfrontiert. Da es um einen Punkt von höchster Wichtigkeit geht, wollte ich das Problem über jeden Zweifel hinaus klarstellen.<2ІЗ
Op de vraag of hij de nieuwtestamentische en christelijke traditie niet vervalst door er
van uit te gaan dat Jezus enkel de lichte zijde van God incarneert, antwoordt C.G.JUNG diploma
tisch dat hij als psycholoog menselijke opvattingen en dus de consensus omnium weergeeft en
bestudeert, en dat de lekenopvatting Christus toch als zondeloos bestempelt. Hij geeft er zich
natuurlijk rekenschap van dat hij zelf meerdere passages op het spoor is gekomen die het tegen
deel laten uitschijnen. 'Die Evangelien geben tatsächlich viele Hinweise, die auf die dunkle Seite
deuten, aber dies hat das allgemein verbreitete Bild des lumen de lumine nicht beeinflußt... " 1 г и
De kwestie houdt hem zodanig bezig dat hij er verder in de tekst nog eens op terugkomt: "1st
meine Identifikation Christi mit dem Archetypus des Selbst richtig, so ist er eine complexio opposi-

C.G.JUNG, Answers to H.L.Philp, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. IS/II, p. 772.
C.G.JUNG, Answers to H.L.Phüp, vertaald in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 13/11, p. 773.
C.G.JUNG, Answers to D.Cax, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 18/11, p. 774, eveneens overgenomen uit
H.L.PHILP, Jung and uu Problem of Evil, p. 226-254. D.COX, Jung and St. Paul. A Study of the Doctrine of Justification
by Faith and its Relation to the Concept of Individuation, p. 373, vindt dat C.G.JUNGs ideeën over een goede Christus
eerder opgaan voor de populaire visie van bet christendom. Het lijkt er hier op dat C.G.JUNG daar nu zelf mee instemt.
C.G.JUNG, Answers to D.Cax, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18/11, p. 774.
C.G.JUNG, Answers to D.Cax, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18/П, p. 774.
C.G.JUNG, Answers to D.Cax, vertaald in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18/II, p. 775.
C.G.JUNG, Answers to D.Cax, vertaald in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18/П. p. 776-777.
C.G.JUNG. Answers to D.Cax, vertaald in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18/П, p. 777. Vgl. D.COX, Jung and
St.Paid, p. 282.
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forum oder so/Ite es sein. Historisch gesehen ist das nicht so. Daher war ich zutiefst über Ihre
Erklärung erstaunt, daß Christus die Gegensätze enthalte. Zwischen meiner Behauptung und dem
historischen Christentum dehnt sich der tiefe Abgrund des christlichen Dualismus — Christus und
der Teufel, Gut und Böse, Gott und die Schöpfung. " ,2Se Als dit juist is, mag Christus volgens
hem, tenminste in die betekenis, het 'hoogste goed' genoemd worden, 'der in der Tat das Paradigma der Versöhnung der göttlichen Gegensätze im Menschen, herbeigeführt durch den Individuationsprozeß darstellt. So steht Christus für den Schatz und das höchste 'Gut".y№t Niet helemaal
nieuw, maar toch helderder geformuleerd is C.G.JUNGs antwoord op de vraag naar de verhouding
tussen het geloof en de projectie, waar hij volgens D.COX geloof beschouwt als een gebondenheid
aan de uiterlijkheid van de religie. Beweert hij nog altijd dat dit geloof in relatie staat tot de pro
jectie, dan wil hij met dit verband niet ontkennen dat hierachter mogelijk nog een andere realiteit
schuilt. Met die werkelijkheid is het individu enkel in de religieuze ervaring verbonden en daarvoor
is volgens hem hoe dan ook een 'Zurücknahme der Projektion" nodig. Het verschil tussen beide
psychische instellingen licht C.G.JUNG toe aan de hand van de Christusvoorstelling c.q. -werkelijkheid. 'Das Selbst oder Christus ist in Jedem von uns a priori vorhanden, doch in der Regel anfänglich im Zustand der Unbewußtheit. Es ist jedoch entschieden eine Erfahrung des späteren Lebens,
wenn diese Tatsache bewußt wird. Man kann es sich nicht wirklich durch Lehren oder Suggestionen zugänglich machen. Es ist nur dann eine Realität, wenn es geschieht, und es kann nur dann
geschehen, wenn man seine Projektionen von einem äußeren, historischen oder metaphysischen
Christus zurücknimmt und auf diese Weise den inneren Christus erweckt. ' 1J67 Hier ontstaat dus
van een figuur die van ons gescheiden is een andere kennis dan de uiterlijke, namelijk een rechtstreekse waarin Christus het 'zelf' is of wordt.
Ook in verband met de onopgehelderde vraag rond de privado boni-leer komt er een
doorbraak. Eerst geeft C.G.JUNG andermaal de psychologische basis aan van zijn verzet tegen het
summum bonum als goddelijke eigenschap. Zonder innerlijke tegengesteldheid is er namelijk geen
kennis mogelijk, gezien deze voortkomt uit het maken van onderscheiden. Daarna spreekt hij zijn
verrassing uit over D.COX' opvatting dat Gods goedheid geen wezensbepaling is, maar alleen van
toepassing op zijn betrekking tot de mens. 'Dies ist mir neu. Offensichtlich gilt meine Kritik am
Summum bonum in diesem Fall nicht. Das bonum wäre dann ein anthropomorphisches Urteil, 'Gott
ist gut für mich', was die Frage offenließe, ob er das für andere auch ist. Wenn man ihn als eine
complexio oppositorum, das heißt als jenseits von Gut und Böse stehend betrachtet, so ist es
möglich, daß er auch ebensogut als die Quelle des Bösen erscheinen könnte, von der Sie glauben,
daß sie dem Menschen letzten Endes zum Besten gereiche. " 2 Б в Dat is in feite de godsopvatting
zoals ook J.BOEHME die aanhangt. Uit een indifferente God komt in een binnengoddelijk triadair
wordingsproces de lichte God voort tegen de achtergrond van een schaduw, díe in potentie de
bron van het kwaad is. 'Für ihn ist Gott nicht nur Liebe, sondern andererseits und im gleichen
Maße auch das Feuer des Zorns, in welchem Luzifer selber wohnt. Christus ist eine Offenbarung
seiner Liebe, aber er kann auch ebensogut seinen Zorn auf alttestamentliche Weise zeigen, das
heißt in Form von Bösem. *12se C.G.JUNG toetst deze opvatting aan de psychologische realiteit
en vindt daar zowel de transformatieve kwaliteit van het kwaad als van het goed bevestigd. Hij
vraagt zich daarbij toch af of men zo niet alle morele oordelen onmogelijk maakt, doordat goed en
kwaad toch hun bestaansrecht verliezen dat met hun beider tegenstelling samenhangt. "Da Gott
alles tut (selbst der von ihm erschaffene Mensch ist sein Werkzeug), ist alles gut, und der Begriff
'gut' hat seinen Sinn verloren. "12eo Iets verder in de tekst treedt hij deze visie alsnog uitdrukkelijk bij door het onderscheid te maken tussen het goddelijke summum bonum en de goedheid als
menselijke categorie, "muß ich sagen, daß ich Ihre Definition des Summum bonum, 'Was immer
Gott ist, das ist gut', akzeptieren könnte, wenn sie nicht unser Verständnis des Guten verdrehen
oder beeinträchtigen würde. Wo wir uns mit der moralischen Natur eines Aktes Gottes auseinandersetzen, müssen wir entweder mit unserem moralischen Urteil zurückhalten und dem Diktat
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dieses höheren Willen blindlings folgen, oder wir müssen auf menschliche Weise urteilen und Weiß
weiß und Schwarz schwarz nennen. " , 2 β 1 Anderzijds blijft hij overtuigd van de realiteit van het
kwaad in de wereld, die zonder de tegengesteldheid niet eens zou bestaan, en kan hij zich geen
metafysische voorstelling maken van een andere werkelijkheid dan de psychische Tegelijk geeft hij
toe ook in zijn individuatieleer met een zekere morele waardering te werken in die zin dat wat ons
van het conflict der tegenstellingen bevrijdt, als goed wordt ervaren 'So ist das Credo 'am Ende
wird alles gut werden' nicht ohne psychische Grundlage'12ea
Na een poging tot weerlegging van de steeds terugkerende kritiek dat hij een verkapte
gnosis voorstaat, geeft С G JUNG antwoord op een vraag van D COX naar de verwerkelijking van
Christus 'in unserer eigenen Persönlichkeit' ,г" Hij onderscheidt nog steeds de uiterlijke reali
teit die voor hem desgevallend historisch of metafysisch is en die hij evengoed als het symbolische
beeld of de gedachtevoorstelhng als een projectie beschouwt, 'die auf einen unbekannten Hinter
grund deuten', van de onmiddellijke werkelijkheid, die met uit een projectie bestaat. 'Nur ist der
'Glaube' an Chnstus vom Glauben an jenen anderen unterschieden, weil in diesem Fall, da 'Chris
tus' unmittelbar evident ist, das Wort 'Glaube', das auf die Möglichkeit des Zweifels anspielt oder
diesen enthält, zu schwach ist, um jene mächtige Präsenz, aus der es kein Entrinnen gibt, zu charakterisieren " 1ϊβ * In verband met het geloof in die 'andere' als een machtige aanwezigheid ge
tuigt С G JUNG van een 'onmiddellijk evidente Christus' Die is niet meer de verschijning van een
projectie waaraan het bewustzijn zich bindt en voor wie de mens dus zijn eigen afhankelijkheid op
offert om ze enkel in de twijfel van een dialectisch bewustzijn terug te winnen Los van deze on
rechtstreekse suggestie omvat en doorstraalt de 'onmiddellijk aanwezige Christus' immers in totale
vereniging de hele persoonlijkheid Meer dan die ervaring beschrijven kan hij als psycholoog niet
doen, maar de geladenheid waarmee dat gebeurt laat vermoeden, dat hij zelf goed weet waarover
hij het heeft Dat hij normaliter de metafysische grootheden als met-psychisch aanduidt omdat hij
de psyche nu eenmaal als het domein van het bekende ziet, verklaart dat С G JUNG er nog steeds
de nadruk op legt dat deze ervaringen voor alles psychisch zijn, hoewel hij ondertussen ook toe
geeft de grenzen van die psyche niet te kennen Vandaar dat hij zich niettegenstaande een mogelij
ke metafysische grensoverschrijding blijft beperken tot de psychologische doorsnede ervan 'Chris
tus ist ganz entschieden ein archetypisches Bild (ich füge hier nicht 'nur' hinzu), und das ist eigentlich alles, was ich über ihn weiß Als solches gehört er der (kollektiven) Grundlage der Psyche an.
Ich identifiziere ihn deshalb mit dem, was ich das Selbst nenne " , 2 в 6 De theoloog kan het daar
volgens hem alleen maar moeilijk mee hebben als hij toegeeft aan de theologische devaluatie van
de psyche en het godsbelang ervan met erkent
Terug bij de kwestie van de eenzijdige goedheid van Christus herhaalt С G JUNG zijn
verwondering over de opvatting van Chnstus als complexio opposi torum, een Christus die de te
genstellingen omvat, omdat dit historisch met zo is en hij daar uiteraard zelf lang van uitgegaan is
HIJ overloopt daarom nog eens de cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis van de verdichting in
de dogmatische figuur van Chnstus. Omdat het archetype in de Egyptische fase nog werd gepro
jecteerd op een goddelijk wezen, heeft de belangrijkste overgang plaatsgevonden in de incarnatie
van Jezus Christus "Indem er sich in einem historischen Menschen verkörperte, rückte er dem Bewußtsein näher'12ββ Bewustzijnshistonsch blijft het noodzakelijk aan Christus de identificatie
met het goede op te hangen om te ontkomen aan de amoraliteit van de voorgaande, meer onbe
wuste toestand Daarmee installeert zich een nieuw godsbeeld in het bewustzijn, wat van groot
belang is voor zijn ontwikkeling het beeld van de God die het menselijk lot ondergaat, vlees en
bloed wordt en dus histonsch aanwijsbaar Deze verandering in godsbeeld trekt volgens С G JUNG
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zo'n diepe sporen dat hij die zelfs kan volgen tot in de opkomst van natuurwetenschappen, atheïsme en materialisme. Achter deze ontwikkelingen volgt hij een bepaalde teleologie, waarin het
archetype van het 'zelf' een centrale plaats verovert en zich uit de veelheid van goden een opperste God afscheidt. Deze doordringt in de christelijke mythe het bewustzijn totaal, met het verlies
van de donkere, vrouwelijke zijde tot gevolg. Daarin schuilt volgens C.G.JUNG reeds de dynamiek
voor de voortgezette incarnatie waarin de mens zelf de centrale rol moet spelen. Wat hij vroeger
gezegd heeft over de verhouding tussen het 'ik' en het 'zelf', heeft nu betrekking op de relatie
tussen de mens en God: "Der Mensch ist nur ein Werkzeug in der Verwirklichung des göttlichen
Planes. ' 12e ' Jezus Christus vervult daarin een belangrijke exemplarische rol, die de mens op de
juiste manier moet verstaan. 'Christus hat gezeigt, wie jeder von uns an seinem Schicksal, das
heißt seinem Selbst, gekreuzigt wird, wie er. Er hat nicht sein Kreuz auf sich genommen und die
Kreuzigung erlitten, damit wir uns davor drucken können. "12M De voortzetting van de incarnatie, waarover het in de vorige periode zo vaak ging, betekent voor C.G.JUNG dus dat Christus in
de empirische mens gestalte wil krijgen waardoor de confrontatie met de tegenstellingen van diens
psyche onontkoombaar is. Maar het kruis van Christus vormt volgens hem niet enkel meer het
symbool van die tegengesteldheid, maar eveneens het symbool van de oplossing c.q. de verlossing
van dit conflict. 'Christus ist das Vorbild für die menschliche Lösung, und sein Symbol ist das
Kreuz, die Gegensatzvereinigung. Dies wird das Schicksal des Menschen sein, und das muß er
wissen, wenn er überleben will. Wir sind von universellem Genozid bedroht, wenn wir unsere Rettung nicht durch einen symbolischen Tod erwirken können. "12e* Tegenover deze geestelijke roeping staat nog altijd het nuchtere voorbehoud van de psycholoog tegen een vereenzelviging van de
eigen geest met de geestelijke inspiratie en tegen het gevaar 'sich einzubilden, daß er eine messianische Mission habe'S270 Aan de andere kant moet de christelijke boodschap, die nu haar
kracht verloren heeft door te zweren bij een verouderde vorm, in een nieuwe geestelijke taal gebracht worden. 'Aus praktischer Erfahrung weiß ich, daß psychologisches Verständnis die wesentlichen christlichen Ideen sofort wiederbelebt und sie mit Lebensodem erfüllt. * ' " ' Dat is bijvoorbeeld het geval in zijn psychologische terminologie, waarin hij in plaats van 'God' Onbewuste' zegt
en in plaats van 'Christus' het 'zelf', waarin hij 'incarnatie' de 'integratie van het onbewuste'
noemt, 'redding' en 'verlossing' als 'individuatie' aangeduid zijn, terwijl 'kruisiging' de 'bewustmaking van de vier functies' is. Door niet van Christus maar van het 'zelf' te spreken zet hij bovendien de poort open naar de ongelovigen in het Westen en naar de andere wereldgodsdiensten. 'Ich
ziehe eigentlich den Begriff 'Selbst' vor, weil ich ebenso zu Hindus wie zu Christen spreche, und
ich will nicht trennen, sondern verbinden. "1272 In zijn woordgebruik laat C.G.JUNG zelfs doorschemeren dat hij het mysterie van de incarnatie in zijn psychologische beschouwingen zelf verder
doortrekt. Zoals de gelovige in Jezus Christus de tastbare mogelijkheid ziet om tot God te komen,
houdt hij zich aan de empirische werkelijkheid van het 'zelf'. 'Übrigens habe ich gar keinen anderen Zugang zu Christus als das Selbst, und da mir über das Selbst hinaus nichts bekannt ist, halte
ich mich an diesen Archetypus. Ich sage mir: 'Hier ist der lebendige und greifbare Archetypus, der
auf den Menschen Jesus projiziert wurde oder sich historisch in ihm manifestierte'. "127Э Maar
tegelijk geeft hij toe dat het om een grensvoorstelling gaat en spreekt hij zelfs voor het eerst van
een Jenseits-Selbst: "Es ist gar kein Grund vorhanden warum oder warum nicht man das JenseitsSelbst Christus oder Buddha oder Purusha oder Tao oder Chidr oder Tifereth nennen sollte. "1274
In de laatste brief beklemtoont hij andermaal dat het in het geval van Christus niet om de empiri
sche mens Jezus gaat. 'Die Christenheit als Ganzes ist weniger am historischen Menschen Jesus
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und seiner etwas zweifelhaften Biographie interessiert als an der mythologischen Anthropos- oder
Gottessohnfigur. ' 1276 Deze opvatting gaat al mee van de tijd in de Zo fingía Verein
Conclusies (a) Deze correspondentie bekleedt een bijzondere plaats in de late gedachteontwikkeling van С G JUNG. WIJ krijgen van hem enerzijds een verdedigingspleidooi, dat
zijn psychologische leerstellingen duidelijk gescheiden houdt van de theologische ge
loofswaarheden Daarvoor wil hij een eigen territorium vrijhouden van waaruit hij die
theologische stellingen kan blijven bekritiseren wanneer deze indruisen tegen de psycho
logische werkelijkheid (b) Tegenover de concrete voorstellen van D COX voor een
Chnstusbenadering die de psychologische verschillen achter zich laat, toont С G JUNG
zich echter zeer verrast en bovendien bereid om een voorstelling van Christus aan te
nemen voorbij de tegenstelling tussen immanentie en transcendentie, tussen goed en
kwaad

8.4.

Erinnerungen, Träume, Gedanken von CGJung (1962)

Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung (1962), dat ons in het eerste deel reeds
zi|n diensten heeft bewezen, sluit dit psychologische С G JUNG-deel af Het is het enige boek dat,
met de woorden van A JAFFÉ, terecht "eine religiöse Bekenntnis' mag genoemd worden en misschien om die reden niet in het verzameld werk is opgenomen , 2 , e Beweert hij in zijn wetenschappelijk werk tot op het einde dat hij het uitsluitend over godsbeelden heeft, dan maakt hij
daarop met dit boek een belangrijke uitzondering 'In seinem Ennnerungsbuch spricht Jung гит
ersten und einzigen Mal von Gott und von seiner persönlichen Erfahrung Gottes.',211 Gezien in
het biografische deel de meeste van die persoonlijke ervaringen naar aanleiding van zijn vorming en
werkzaamheid als wetenschapper reeds zijn weergegeven, is het voldoende ons tot de laatste
twee hoofdstukken te beperken
In het hoofdstuk Über das Leben nach dem Tode verlaat С G JUNG de zekere paden
van de empirische werkelijkheid, naar eigen zeggen niet geleid door intellectuele voorstellingen
omtrent waarheid of onwaarheid, maar door de werkelijkheid van de ervaringen die door het onbe
wuste zijn voortgebracht Die tonen aan dat een deel van het psychische bestaan niet aan ruimte
en tijd gebonden is HIJ geeft uitgerekend de relatie met de wereld achter of onder die van ruimte,
tijd en causaliteit, zelfs voorrang 'Mit zunehmender Bewußtseinsfeme scheint sie sich bis zu einer
absoluten Raum- und Zeitlosigkeit zu steigern ' 127B Bewuste voorstellingen zijn in dat opzicht totaal ontoereikend, ook al bieden ZIJ de mens meer houvast De droomvoorstellmgen daarentegen en
zijn persoonlijke ervaring van nr 1 en nr.2 hebben hem zijn leven lang laten worstelen met een
dualiteit die hij nu omschrijft als 'das Problem der Beziehung zwischen dem 'zeitlosen Menschen'
dem Selbst, und dem irdischen Menschen in Zeit und Raum'/"' Als wetenschapper heeft htj
het 'zelf' aan de hand van een welbepaalde symboliek steeds objectief beschreven als de psyche
die zich doorheen de bewustwording van de ik-persoon ontwikkelt Twee dromen roepen nu echter
net het omgekeerde op Terwijl hij gedacht heeft dat UFO's onze projecties zijn, merkt С G JUNG
zelf een projectie te zijn 'Ich werde von der Laterna magica als C.G.Jung projiziert Aber wer
manipuliert den Apparat7"'1"0 De vraagstelling drukt de verwondering uit waarmee hij vaststelt
de touwtjes van het eigen bestaan met zijn empirische persoonlijkheid met in handen te hebben,
omdat ze zelf aan de touwtjes hangt De andere droom drukt dit nog iets sterker uit Die toont zijn
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'zelf' ¡η een toestand van verzonkenheid terwijl het zich zijn eigen aardse gestalte voorstelt. 'Man
könnte auch sagen: es nimmt menschliche Gestalt an, um in die dreidimensionale Existenz zu kommen, wie wenn sich jemand in einen Taucheranzug kleidet um ins Meer zu tauchen. ' , 2 β 1 Het
onbewuste brengt niet enkel het bewustzijn voort, maar schept de hele empirische persoonlijkheid.
De conclusie die reeds gesuggereerd werd, trekt C.G.JUNG nu ook zelf, door namelijk 'das Ver
hältnis von Ichbewußtsein und Unbewußtem geradezu umzukehren und das Unbewußte als Erzeuger der empirischen Person darzustellen'.™1 Die ommekeer is in het wetenschappelijke werk
reeds lang voorbereid, maar slechts in dit boek als belijdenis uitgesproken. Het gevoel voor het
grenzeloze wordt de bepalende factor van de zin van het leven en waar men in deze tijd slechts
betrokken is "auf den diesseitigen Menschen', wordt 'durch die Kurzsichtigkeit der Allzuklugen die
Jenseitigkeit geraubt'.^2*3 De betrokkenheid op het oneindige kan en moet immers reeds in dit
leven een feit zijn. Dit is echter geen pleidooi voor een vlucht uit de realiteit van het contingente,
tijdruimtelijke leven. C.G.JUNG weigert het aspect van zijn leer los te laten dat samenhangt met de
paradoxie van het 'zelf'. "Nur das Bewußtsein meiner engsten Begrenzung im Selbst ist angeschlossen an die Unbegrenztheit des Unbewußten. In dieser Bewußtheit erfahre ich mich zugleich
als begrenzt und ewig, als das Eine und das Andere. Indem ich mich einzigartig weiß in meiner
persönlichen Kombination, d.h. letzt/ich begrenzt, habe ich die Möglichkeit, auch des Grenzenlosen
bewußt zu werden. Aber nur dann. " ,284 Het is ook deze paradox die C.G.JUNG steeds meer
onderkent in het Christusmysterie, waarin de uiterste begrenzing met de grenzeloosheid in één
persoon zijn verzoend, waarbij zijn historiciteit meer nadruk krijgt dan voorheen. "Niemand anderer
hätte der Träger einer solchen Botschaft sein können als eben dieser Mensch Jesus. 'i2m In dit
boek wordt Christus net als Boeddha aanzien als een Verkörperung van het 'zelf' en beide benaderingen van de Weltüberwinder vullen elkaar daarbij aan: 'Buddha ist es aus sozusagen vernünftiger
Einsicht, Christus wird es als Schicksalsmäßiges Opfer. Im Christentum wird es mehr erlitten, im
Buddhismus mehr gesehen und getan. Beides ist richtig, aber im indischen Sinne ist Buddha der
vollständigere Mensch. Er ist eine historische Persönlichkeit und darum für den Menschen leichter
verständlich. Christus ist historischer Mensch und Gott, und darum viel schwerer erfaßbar. Im
Grunde genommen war er auch sich selber nicht erfaßbar; er wußte nur, daß er sich opfern müsse,
wie es ihm von innen her auferlegt wurde. " , 2 M Staat Boeddha meer aan de zijde van de mens
en verbeeldt hij het 'zelf' in zijn volledigheid van mens-zijn, dan belichaamt Christus meer de paradoxie, de vereniging van goddelijkheid en menselijkheid. In de tekst lijkt C.G.JUNG een grotere
sympathie te koesteren voor de menselijkheid van Boeddha, terwijl Christus als één groot mysterie
op hem afkomt. Is dat de reden waarom A.JAFFÉ het nodig heeft gevonden in een voetnoot een
correctie toe te voegen? Wij weten niet of zij op dat punt C.G.JUNGs laatste gedachten beschrijft,
maar zij verschillen enigszins van het citaat hierboven. Zij noteert: 'In späteren Gesprächen verglich Jung Buddha und Christus in ihrer Einstellung dem Leiden gegenüber. Christus erkennt im
Leiden einen positiven Wert, und als Leidender ist er menschlicher und wirklicher als Buddha.
Buddha versagte sich das Leiden, damit aber auch die Freude. Er war von Gefühlen und Emotionen
abgeschnitten und darum nicht wirklich menschlich. In den Evangelien ist Christus so geschildert,
daß er nicht anders denn als Gottmensch verstanden werden kann, obwohl er eigentlich nie aufgehört hat, Mensch zu sein, während sich Buddha schon zu Lebzeiten über das Menschsein erhoben hat. "128T Hier houdt Christus niet op mens te zijn terwijl Boeddha precies aan het mens-zijn
verzaakt.
Aan het laatste hoofdstuk van Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962)
hecht C.G.JUNG zelf veel belang voor de verduidelijking van zijn persoonlijkheid. Het begint met de
mythische weergave van het binnengoddelijke veranderingsproces, zoals reeds in Antwort auf Hiob
(1952) is geschetst, waarin de val c.q. schepping als een splitsing in de hemel de mens tot grotere
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bewustheid brengt, op gevaar af dat onbewuste inhouden het bewustzijn overspoelen. Het doel
van dit proces, de zelfverwerkelijking van God in een menselijke gestalte, waardoor het de mens
tegelijk gegeven is zijn totale gestalte te realiseren, vindt C.G.JUNG in de opvatting van de Christus in nobis. Dit proces is deels in het christendom gerealiseerd, maar dat is in zijn ontwikkeling
blijven steken omdat het de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van het individu niet voldoende
erkent. Het proces wordt aangeleerd in de vorm van idealen "von denen man meist mit Sicherheit
weiß, daß man sie nie wird erfüllen können, und sie werden von Amts wegen, von denen gepredigt, die wissen daß sie selber sie nie erfüllt haben, noch je erfüllen werden".™9 De gespletenheid van het bewustzijn is daarvan het psychologische gevolg, waardoor het verscheurde 'ik' tussen hamer en aambeeld terechtkomt: 'Die einen wähnen sich noch christlich und glauben, sie
könnten das sogenannte Böse unter die Fuße treten; die anderen aber sind ihm verfallen und sehen
das Gute nicht mehr".™*' De voornaamste reden waarom de realiteit van het kwaad niet op de
juiste manier benaderd wordt door het te negeren of door eraan ten onder te gaan, zoekt
C.G.JUNG ¡η het feit dat de christelijke mythe niet verder ontwikkeld is. 'Was die christlichen Völker betrifft, so ist ihr Christentum eingeschlafen und hat es versäumt, im Laufe der Jahrhunderte
seinen Mythus weiter zu bauen. " 2 W Dat ligt volgens hem niet aan de mythe, maar enkel en
alleen aan de mens zelf, die doof is voor de impulsen in de H.Schrift. Hij moet terug aanknopen bij
de uitstorting van de H.Geest en het ontvangen van de filiatio, bij het kindschap Gods. De zelfkennis, die aanvangt met het op zich nemen van de goddelijke tegenstellingen, is daarvan de vrucht.
Daardoor is de hele mens in een verwerkelijkingsproces betrokken. "Nur auf diese Weise kann er
ganz werden und kann 'Gott geboren' werden, d.h. in die menschliche Wirklichkeit eintreten und
dem Menschen in der Gestalt des 'Menschen' sich zugesellen. Durch diesen Akt der Inkarnation
wird der Mensch, d.h. sein Ich, innerlich durch Gott ersetzt, und Gott wird äußerlich zum Menschen, entsprechend dem Logion: "Wer mich sieht, stehet den Vater" (Joh 12:45). , 2 β 1 Deze
zeer vrije, bijna onpsychologische interpretatie van Gal 2:20, dat C.G.JUNG al van 1928 regelma
tig aanhaalt, leunt zeer sterk aan bij de mystische exegese. De centrale positie van het 'ik' binnen
de individuele psyche is nu radicaal getranscendeerd en vervangen door die van de 'God-in-ons',
van de innerlijke Christus. Het initiatief daarvoor gaat bovendien niet van het 'ik' uit, van de mens,
maar van God zelf. 'Wenn dieser Gott Mensch werden will, bedarf es allerdings einer unerhörten
Kenosis ('Entleerung'), bei der die Allheit auf infinitesimales Menschenmaß reduziert ist, und auch
dann noch sieht man schwer ein, warum der Mensch durch die Inkarnation nicht zersprengt
wird. " , 2 U Dat maakt volgens C.G.JUNG de dogmatische speculatie begrijpelijk, die Jezus aan
de gewone menselijkheid ontheven heeft. Vandaar aan de andere kant ook de onbegrijpelijke contradictie die vastzit aan het beeld van de incarnatie van het christelijke godsbeeld in een empirische
mens, en de bedenking dat de uiterlijke mens daarvoor weinig geschikt lijkt. En toch blijft de menswording van God volgens hem de essentie van de christelijke boodschap, die ook zijn persoonlijk
leven uiteindelijk zin geeft. 'Das ist der Sinn des 'Gottesdienstes', d.h. des Dienstes, den der
Mensch Gott leisten kann, daß Licht aus der Finsternis entstehe, daß der Schöpfer Seiner Schöpfung und der Mensch seiner selbst bewußt werde. Das ist das Ziel oder ein Ziel, das den Menschen
sinnvoll der Schöpfung einordnet und damit auch dieser Sinn verleiht. Es ist ein erklärender Mythus, der langsam im Lauf der Jahrzehnte in mir gewachsen ist. Es ist ein Ziel, das ich erkennen
und würdigen kann, und das mich deshalb befriedigt. ' , 2 M Natuurlijk blijft C.G.JUNG deze mythe
koppelen aan de ontwikkeling van het godsbeeld door de bewustwording van de mens zodat een
psychologische doorsnede van de menswording van God haar waarde behoudt. Ook is het nog
altijd mogelijk zijn uitdrukkingen over de goddelijke inspiratie en openbaring van de 'andere zijde'
psychologisch te interpreteren, maar is daarnaast ook ruimte voor een metapsychologische of
metafysische verklaring. "Denn nicht 'Gott' ist ein Mythus, sondern der Mythus ist die Offenbarung eines göttlichen Lebens im Menschen. Nicht wir ersinnen ihn, sondern er spricht zu uns als
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A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Traume. Gedanken von C.G.Jung, p. 333.

'•· A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.CJung, p. 334.
"* AJAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung, p. 334.
™" A JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von CG. Jung, p. 340.
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° " A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung, p. 341.
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ein 'Wort Gottes'. " , г м Zijn raad om dergelijke boodschappen niet op zichzelf te betrekken en
onderscheid te blijven maken tussen 'was er absichtlich ersonnen und was ihm aus anderer Quelle
spontan zugeflossen ist' heeft immers ook een theologische draagwijdte en is op een metafysisch
onderscheid terug te voeren.1296 Daarom blijft enkel nog de afhankelijkheid van de mens ten op
zichte van wat hem overstijgt en omvat. Het is de paradoxie van de goddelijke liefde, waartegen
over alle menselijke taal verstomt. Het is de eerste keer dat C.G.JUNG over deze 'liefde' spreekt;
hij zet ze zelfs tussen aanhalingstekens omdat hij iets anders bedoelt dan de menselijke begeerten
en verlangens. Tegelijk refereert hij daarvoor aan het Paulus' loflied op de liefde uit 1 Kor 13:1-13
om te zeggen dat woorden alleen maar deelaspecten kunnen aanduiden en ontoereikend zijn als
het om het geheel gaat. Datzelfde kan men van de mens zeggen, die als deel volledig bepaald
wordt door het geheel, door de liefde waar hij het instrument van is. Hem rest alleen maar: "Wenn
er ein Gran Weisheit besitzt, so wird er die Waffen strecken und ignotum per ignotius benennen,
nämlich mit dem Gottesnamen. Das ist ein Eingeständnis seiner Unterlegenheit, Unvollständigkeit
und Abhängigkeit, zugleich aber auch ein Zeugnis für die Freiheit seiner Wahl zwischen Wahrheit
und Irrtum. "12Be Door de identificatie met de goddelijke liefde vindt in de mens de ontdubbeling
plaats tussen de empirische mens en de transcendentale innerlijke Christus. Daardoor is C.G.JUNG
in staat zichzelf als 'vreemd' te ervaren en tegelijk boven zichzelf als empirische persoonlijkheid uit
te stijgen, zodat hij zijn verhaal kan eindigen met de woorden: 'So ist das Alter — also eine Beschränkung. Und doch gibt es so viel, was mich erfüllt: die Pflanzen, die Tiere, die Wolken, Tag
und Nacht und das Ewige in den Menschen. Je unsicherer ich über mich selber wurde, desto mehr
wuchs ein Gefühl der Verwandtschaft mit allen Dingen. Ja, es kommt mir vor, als ob ¡ene Fremdheit, die mich von der Welt solange getrennt hatte, in meine Innenwelt übergesiedelt wäre und mir
eine unerwartete Unbekanntheit mit mir selber offenbart hätte. * 12 "
Conclusies: (a) Over de Christusbenadering staan in Erinnerungen, Träume, Gedanken
von C.G.Jung (1962) geen echt nieuwe onthullingen. Alleen belijdt C.G.JUNG zijn betrokkenheid op het Christusmysterie sterker en persoonlijker dan ooit. Dat is reeds in het
eerste hoofdstuk gebleken, maar is nog meer in deze bespreking het geval, (b) Wel is de
omkering van het standpunt enkel in dit werk echt feitelijk doorgevoerd: C.G.JUNG blijft
niet bij de erkenning van de beperkingen van de psychologie, maar beschouwt zijn leven
en werk vanuit een bovenwerekJs standpunt. Hij bedrijft hier af en toe theologie van het
zuiverste gehalte, zij het dan meer een negatieve en mystische. Zowel de individuatie
als de incarnatie bekijkt hij niet meer vanuit het ¡k-oogpunt, maar vanuit de verborgen
zin van een zelf- en godsbeeld, waartussen Christus niet in zijn historische en persoonlijke, maar boventijdelijke en bovenpersoonlijke wezen als verbindingsschakel fungeert.

8.5.

Slotbeschouwingen rond de Christusbenadering in de transcendentaal-psychologische jaren

(a) In de vorige periode heeft C.G.JUNG er hier en daar op gewezen dat de psychologische ontwikkeling van de individuatie de mens tot aan de grenzen met het metapsychologische
voert. Niettemin wist hij zich als wetenschapper steeds gebonden aan het eigen empirische vakgebied. In deze periode is het echter omgekeerd zodat dit transcendentaal-psychologisch perspectief
bij de algemene en persoonlijke beschouwingen bepalend is. Dit wil zeker niet zeggen dat
C.G.JUNG zijn psychologische invalshoek helemaal verloochent, maar wel dat hij die nu steeds
situeert binnen een ruimer blikveld waardoor de transcendente dimensie achter en binnen de psychische werkelijkheid zichtbaar wordt. Zo ontwikkelt C.G.JUNG zich tegen wil en dank tot filosoof

"" A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von CG Jung, p. 343.
"" A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, ТгОшпе. Gedanken von C.GJmg, p. 344.
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* A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.GJmg, p. 356.
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en theoloog.129" Deze nieuwe roeping tekent tevens de Christusbenadering uit deze periode.
Aan de ene kant blijft ze zo sterk geïncarneerd en geïmmanentiseerd dat de eigenschappen van
Jezus Christus volledig samenvallen met die van het individuele 'zelf'. Aan de andere kant overstijgt ze helemaal de grenzen van de psychologie tot in het onkenbare zodat ook het 'zelf' op een
kosmische zijnsgrond betrokken wordt.
(b) In de procesmatige structuur van het individuatieproces ligt de nadruk in deze periode helemaal op de derde fase en zoekt C.G.JUNG naar mogelijkheden om het puur psychologische
begrip ervan te overstijgen en het helemaal te benaderen vanuit de invalshoek van een theogonie.
Het proces van de voortgezette incarnatie lijkt daarin te culmineren in een psychische toestand
waarin de ik-zelfrelatie de weerspiegeling is van de overgave van het individuele 'zelf' aan de inwonende goddelijke werkelijkheid. C.G.JUNG beschouwt de empirische mens in dit denkmodel als het
object van een transcendente werkelijkheid die via deze mens bewust wordt. Het sluit aan bij de
mystieke leer van de 'deïficatie' of de inwoning van de H.Geest. De inwaartse aandacht die daarmee overeenkomt, is niet meer een puur introverte psychische beweging maar wordt de omvattende beweging van een transcendentie van het empirische.
(c) Die ontwikkeling ligt helemaal in de lijn van de verdere verruiming van het psychologische begrippenapparaat, dat nu in de brede context van cultuur- en levensbeschouwingen verwijst naar de transcendentale zin achter de begrippen. Wel gebeurt dat altijd door de empirischhistorische zelfverwerkelijking en menswording heen. In Gegenwart und Zukunft (1957) is de visie
op de menselijke psyche met het 'ik' als centrum binnen het 'zelf' als de totale psyche geëxtrapoleerd tot een pleidooi voor de centrale positie van het individu binnen de sociale en maatschappelijke werkelijkheid. Dat betekent ondertussen niet dat C.G.JUNG zijn psychologische standpunt
opgeeft of de waarde daarvan helemaal op de helling zet. Daarom beschrijft hij in zijn laatste zelfgeschreven artikel Approaching the Unconscious [1961] in grote lijnen de psychologische theorie,
waarin hij de Christussymboliek opnieuw interpreteert binnen een strikt psychologische context.
Toch komt in een uiteenzetting als deze het poly-interpretabele karakter van de Christussymboliek
zoals wij die in C.G.JUNGs latere Christusbenadering gevonden hebben, niet helemaal tot zijn
recht. Maar dit is in deze periode eerder een uitzondering op de algemene regel.
(d) De psychologie van C.G.JUNG overschrijdt thans met haar doelstellingen de grenzen
van de empirische wetenschap en integreert deze wetenschap in het globale bewustwordingsproces van de mensheid. De jungiaanse psychologie plaatst zichzelf niet buiten dit proces, maar gaat
daar in feite in op. Dat is ook de visie van M.KURTHEN, die deze psychologie op het kruispunt
situeert van een hele ontwikkeling, van een 'metafysische individuatie', waarin zij pas op het einde
tot zichzelf komt.1298 Van ditzelfde proces zijn in Erinnerungen. Träume, Gedanken von
C.G.Jung (1962) zowel de meest persoonlijke als de meest omvattende aspecten beschreven.
Daarin ziet C.G.JUNG de levensprocessen zelfs vanuit het standpunt van een pre-existent 'zelf',
dat zich vanuit het tijdeloze en eeuwige binnen de tijdruimtelijke relativiteit manifesteert. De psychotherapeutische individuatie laat hiervan enkel de psychologische doorslag zien, maar alles wijst
erop dat C.G.JUNG er weet van heeft dat het eigenlijke proces veel omvattender is: 'Mit meiner
Bemühung, die Begrenztheit der Psyche darzutun, meine ich nun eben gerade nicht, daß es 'nur'
Psyche gibt'.'300 E.PERROT, die het werk van C.G.JUNG in het Frans vertaald heeft, drukt dit in
een alchemistisch beeld uit en zegt dat deze de weg van het water bewandeld heeft en zich beperkt heeft tot de fenomenologische beschrijvingen van beelden, hoewel hij zeer zeker weet had

'*" Vgl. C.O.JUNG, Psychothérapie und Weltanschauung, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd. 16, p. 85, waar hij toegeeft
"daß wir Psychotherapeuten eigentlich Philosophen oder philosophische Ärzte sein sollten oder vielmehr, daß wir es schon
sind, ohne es wahr haben zu wollen, denn ein allzu krasser Unterschied klafft zwischen dem, was wir treiben, und dem, was
auf Hochschulen als Philosophie gelehrt wird'.
1Я9

Vgl. M.KURTHEN, Psychologie ah Individuation, p. 99-100, die de scharnierfunetie ш de analytische psychologie als
volgt omschrijft: 'Im Verlauf dieser Bewußtwerdung hebt sie sich selbst auf, insofern ne rích von einem empirisch-wissenschafilichen Terminus zu dem Lebensprozeß der Psyche selber wandelt. (...) Mit anderen Worten: die 'objektive' Bewegung
der Bewußtwerdung der Menschheit ist in der Analytischen Psychologie ihrer Selbst bewußt geworden. Damit erhält diese
Psychologie ate Rolle der Eule der Minerva, dte Hegel für die Philosophie reserviert hatte. '

'™ A.JAFFÉ, Erinnerungen, Traume, Gedanken von C.G.Jung, p. 353. In dit stadium moet C.G.JUNG bet helemaal eens
kunnen worden met F.J.KAUNE, Selbstverwirklichung. Eine Konfrontation der Psychologie C.G.Jungs mit der Ethik, p.
157; 155 die dit eerder als kritiek bedoelt: 'Der psychische Iniegrationsvorgang führt nicht zum Selbst, sondern ist bereits
eine Auswirkung der überempirischen (metapsychologischen) Wirklichkeit des Selbst. (...) Für Jung und seine Schüler ist die
Auseinandersetzung mit der archetypischen Seele der Weg der Selbstwerdung. Es mag sich faktisch ah notwendig erweisen,
diesen Weg ein Stück zu gehen, doch wird der Mensch auf diesem Wege allein niemals zur vollen Selbstverwirklichung
gelangen, Ja nicht einmal zur wahren Selbsterkenntnis. Denn die 'Symbole führen den Geist zur Wahrheit, sind aber selbst
nicht die Wahrheit'. '
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van de weg van het vuur en ook het beeldloze doel kende (2 Kor 3:18). Met de woorden van de
alchemist zou C.G.JUNG volgens hem kunnen zeggen: 'J'ai suivi la voie humide de préférence, par
devoir, quoique la voie sèche me soit très familière. ' , 3 0 1
(e) De paradoxie van het Christusmysterie komt zo des te duidelijker naar voor. Daarin is
de incarnatie nog meer dan te voren een gebeuren waarin de verwerkelijking, de concretisering en
de individualisatie van het transpersonale, universele en boventijdelijke een even belangrijk moment
is als de vergeestelijking van de individualiteit in datzelfde bovenindividuele, transpersonale en
boventijdelijke. Zoals ook in de eigen biografie geen toeval meer bestaat en uiterlijke gebeurtenissen met innerlijke veranderingen samenhangen, is in de mens Jezus een causaal onverklaarbaar
verband gelegd met het 'zelf' van alle mensen. Maar de basisidee van C.G.JUNGs Christusbenadering blijft gehandhaafd: met de incarnatie in Christus is het proces van de menswording Gods niet
beëindigd, maar zelfs pas begonnen. Daarvan getuigen Gegenwart und Zukunft (1957), waarin de
christelijke verlossingsopdracht juist in deze tijd geplaatst is en op de toekomst gericht, en Ein modemer Mythus. Von Dingen die am Himmel gesehen werden (1958), waarin C.G.JUNG toont hoe
deze universele symboliek telkens opnieuw vorm krijgt en in het bewustzijn van de mens incarneert.
(f) In zijn correspondentie met de theologen H.L.PHILP en D.COX (1956/1957) is ook
duidelijk dat C.G.JUNG zelf niet blijft steken in een vernauwde psychologische invulling van zijn
begrippen en hij niet anders wil dan openstaan voor een dialoog met de theologische interpretatie.
Ook zien wij daar reeds welke richting de discussie tussen theologie en analytische psychologie
moet volgen. Nadat hij altijd aangetoond heeft hoe de eenheids- en goedheidsopvatting in het relatieve bewustzijn een eenzijdige vorm aanneemt, waarbij het tegenaspect van veelheid en kwaadheid uitgesloten is, toont C.G.JUNG zich thans bereid om rekening te houden met een goedheid en
eenheid die de relatieve categorieën radicaal overstijgt. Naast de opvatting dat het in de derde
individuatiefase beter is de 'relatieve' of collectieve Christusvoorstelling te verlaten voor de rechtstreekse ervaring van de inwerkende Christusgeest, zien wij nu de mogelijkheid van een benadering
van de Christusfiguur die niet door deze ontwikkeling achterhaald is. Een alomvattende Christus
die boven de tegenstellingen uitgaat, kan niet begrepen worden vanuit een beperkt ik-bewustzijn,
doch enkel vanuit een vernieuwd zelfbewustzijn. De opstanding is in deze opvatting niet alleen de
integratie van onbewuste inhouden in de totaliteit van de hele psyche, maar het uitstijgen boven
de grenzen van de empirische persoonlijkheid. Zo is te zien hoe wij de verruiming van de jungiaanse theorievorming kunnen begrijpen als een doordenking van de werkzaamheid van de H.Geest en
van de verrezen Christus. Dat is de eigenlijke incarnatie en opstanding van Christus in de psychologische context, namelijk het ervaarbaar worden van de goddelijkheid in de psyche. Daarvan is de
psyche het eerste medium waarin dit proces zichtbaar moet zijn. In deze voortgezette incarnatie en
opstanding beleeft deze psyche de ondergang van het oude, natuurlijke en de opgang van het
nieuwe, bovennatuurlijke (1 Kor 15:42). Dat is een archetypisch structuurpatroon dat C.G.JUNG
reeds zeer lang bekend is, maar waaruit thans alle psychologisering is geweerd.
(g) Dat is tevens de ontwikkelingslijn die verderloopt bij sommigen van C.G.JUNGs leerlingen en reeds begonnen is bij E.NEUMANN (1905-1960), voor wie in zijn door C.G.JUNG geprezen geschiedenis van het bewustzijn Ursprungsgeschichte des Bewußtseins (1949) de ontwikkeling uitmondt in een uit de natuur voortkomend spiritueel principe.1302 Ook hij waagt zich aan
een transcendentale psychologie, waarin de integratieve krachten van het 'zelf' radicaal tegengesteld zijn aan de desintegratieve van het onbewuste. Blijven dood en verrijzenis in de natuurreligie
gevangen binnen de cirkel van het natuurlijke ritme, dan tilt de individuatie de mens daar helemaal
bovenuit, wat in wezen de tegenovergestelde beweging is van die in Wandlungen und Symbole der
Libido (1911/1912). 'Auferstehung (...) heißt jetzt: seine bleibende ewige Natur aufsteigend erreichen, eine vollendete Seele, unzerstörbar und dem unteren Naturverlauf entzogen sein. Es heißt:

'*" E.PERROT, La voie de la transformation d'après C.G.Jung et l'alchimie, p. 95, geciteerd uit CYLIAN1, Hermès dévoilé,
in: B.HUSSON (éd.), Deux traités alchimiques du XJXe siècle: "En termes alchimiques, Jung est demeuré fidèle dans ses
descriptions à la voie 'humide', celle où l'on observe les phases du grand oeuvre dans leur reflet sur la paroi au vaste de
verre, c'est-à-dire dans les images. Dans le langage symbolique, image et humidité sont synonymes. Il η y a pas de forme
dans le feu: le feu brûle les formes. C'est pourquoi les aspects ignés du centre défient l'expression. '
"" Zie meer over E.NEUMANN persoonlijk bij H.PROKOP, E.Neumann in Israel, in: D.EICKE (Hrsg.), Die Psychologie des
20. Jahrhunderts, Bd. HI, p. 841-852. Zie ook T.EVERS, Mythos und Emanzipation, p. 108-117: Weiterentwicklung durch
Schüler und Mitarbeiter insbesondere E.Neumann, die io zíjn werk een belangrijke mogelijkheid ziel om de sociale dimensie
van de analytische psychologie verder te ontwikkelen, temeer daar M.BUBER (1878-1963) zijn tweede grote leermeester is.
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Gott sein, Stern sein, unvergänglich und jenseits des Weltablaufs stehen. " ,эоэ De individualiteit
is daardoor gericht op het 'zelf' als op een soort nietspunt of verdwijnpunt, wat voor de ik-persoonlijkheid altijd een 'ontzelving' betekent. In het 'zelf' ondergaat het 'ik' een wedergeboorte, die
het in een andere, transcendentale dimensie brengt. 'Das Ich erfährt sich in seiner Selbst-Erfahrung
im Selbst als göttlich, im Ich als sterblich... * , 3 β 4 Voor het 'zelf' betekent dit proces een
Zentroversion, waarbij het uit een ongecentreerd zerfveld naar voor treedt en in de psyche geactua
liseerd wordt zodat het buitenwereldse en binnenmenselijke zelf één worden. Dit is volgens E.NEUMANN een filialisering van het 'zelf' tot de 'godheid in ons'; voor het individu is dat een eenheidservaring, waardoor het binding krijgt met de eenheidswerkelijkheid. 'Diese Einheitserfahrung ist
aber eine höchste Form der Gestaltetheit, mit ihr ist ein wesentlicher Sinn der Rlialisierung vom
Selbst zum Ich, welche die gesamte Entwicklungsgeschichte und die ihr nachfolgende Menschheitsgeschichte durchzieht, erfüllt "130S Dit proces beschrijft hij tevens als een directe navolging
van Jezus: 'Das Individuum müsse alle diese Heldentaten nachfolgend erfahren, welche die
Menschheit geleistet hat in Nachfolge der großen Einzelnen, der ursprünglichen Helden und großen
Schöpferischen, deren Eroberungen sie sich einverleibt hat als kollektiven Menschheitsbesitz. "130e Deze 'grote individuen' hebben een mediërende functie in de overgang van de projectie van het goddelijke 'zelf' naar de democratisering waarbij elk individu er drager van kan zijn. Dat
met dergelijke voorstellingen het grensgebied van de psychologie bereikt is, heeft G.R.HEYER
(1890-1967), een ander eminent leerling van C.G.JUNG, zich nog meer gerealiseerd.1307 Ook hij
beschouwt het psychische als een krachtveld met verschillende frequentiemogelijkheden.130"
Maar hij gaat nog verder en wil met de angst van de dieptepsychologie voor de metafysica definitief afrekenen: 'Was nun die Psychologie anbetrifft, so ist diese höher dimensionierte Sphäre dem
Nur-Psychologen freilich nicht zugänglich ", want: "Wir stehen hier vor einer Gegebenheit — einem
uns Aufgegebenen — die bereits das im engeren Sinne Psychologische transzendiert, und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Metaphysik'."130* G.R.HEYER noemt de dieptepsychologie daarom
een soort overgang naar de geesteswetenschappen en probeert C.G.JUNGs begrippen hiervoor als
toegangspoorten te gebruiken. Zijn trefwoord om die transcendentale realiteit uit te drukken is het
Letztwirkliche, waardoor de heelheid van het 'zelf' een metafysische idee wordt, die door geen
beeld meer te omvatten is en een goddelijk karakter vertoont.1310
(h) Nog verder van de empirische psychologie verwijderd is de transpersonale psychologie, waarvan K.WILBER (1949-), één van de jongste telgen, het meest recente voorbeeld is.1311
Zijn kritiek op de positie van C.G.JUNG werkt verhelderend op de overgang naar het volgende
deel. K.WILBER omschrijft het 'zelf' als de absolute subjectiviteit, die zowel subject als object
omvat. Het is het fundamenteel onbewuste dat onbereikbaar is voor het dualistische kennen en
enkel kenbaar wordt wanneer men er één mee is. K.WILBER maakt daarbij onderscheid tussen de
mind-level, het absolute non-duaal bewustzijn of het pleromatische 'zelf', en de existential level,
het organisch psychosomatisch levensbewustzijn. In het eerste is er tussen het 'zelf' en het nietzelf geen enkele grens, in het tweede niveau blijft de grens tussen een lichaamszelf en het niet-zelf
bestaan. C.G.JUNGs collectief onbewuste zou volgens K.WILBER tussen de beide grensgebieden
liggen.1312 Het niveau van de archetypen is volgens hem dat van de primordiale vormen, de eerste oervormen waarin de pure vormloze energie gestalte begint te krijgen. Het zijn de eerste wijzers
naar het organisch bewustzijn, maar ook de verstoorders ervan. Archetypische ervaring betekent

"" E.NEUMANN, Ursprungsgeschichte des Bewußtseins, p. 249.
"" E.NEUMANN, Ursprungsgeschichte des Bewußtseins, p. 441.
"" E.NEUMANN, Die Psyche und die Wandlung der Wirklichkeitsebenen. Ein meia-psychologischer Versuch, in: EranosJahrbucher, Bd. XH/1952, p. 213.
"" E.NEUMANN, Ursprungsgeschichie des Bewußtseins, p. 388.
"" Zie over G.R.HEYER bij N. KINDLER, C.R.Heyer in Deutschland, in: D.EICKE (Hrsg.), Die Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. Ш. p. 820-841.
" " Zie G.R.HEYER, Seelenkunde im Umbruch der Zeit, p. 26: 38-39.
" " G.R.HEYER, Seelenkunde im Umbruch der Zat. p. 49; 33.
°" Zie G.R.HEYER, Vom Kraftfeld der Seele. Zwei Abhandlungen zur Tiefenpsychologie, p. 23-26.
u

" Zie E. - R.ZUNDEL, Sleutelfiguren in de Psychotherapie, f. 163-177: Ken Wilber. Transpersoonlijke psychologie - De
ontwikkeling van het bewustzijn.

a

" Zie K.WILBER, The Spectrum o/Consciousness, ρ. 120.
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zowel het begin van het zelfbewustzijn als het begin van de transcendentie. Ware mystiek richt de
mens, aldus K.WILBER, voorbij de archetypen, naar het niveau van de mind, waarin al de archety
313
pen vernietigd worden/ De christologische uitspraken die op deze opvattingen aansluiten lo
pen verder heel erg in de lijn van C.G.JUNG, maar zijn zo mogelijk nog radicaler. Ook K.WILBER
maakt het onderscheid tussen de voorbeeldfunctie die de Christusfiguur bekleedt en het eigen
goddelijke bewustzijn. "The greatest stumbling block for fundamentalists is the belief in the histori
city of Christ, that Jesus was an event in history that somehow confers salvation upon all who
would embrace historical reality. But to place Christ in history is to place him in the past and the
past is thoroughly dead. Under these circumstances, the Holy Spirit becomes the Holy Ghost, and
in the eyes of many, the Holy Spook. Christ never was, nor will he be; he will never come again
because he never was — rather, he always is, above history, above time. Eternal, for 'before Abra
ham was, I am" (Joh 8:58). , э " Ook K.WILBER benadrukt de dubbelzinnige werking van de
Christusvoorstelling zoals die volgens C.G.JUNG bijgedragen heeft tot de vorming van de kunstma
tige persona en model staat voor de zelfverwerkelijking. 'Thus, for example, the Christ figure is, to
a mystic, a perfect embodiment and symbol of one's timeless and selfless Essence, whereas to the
fortified Christian ego — which, as is the nature of all egos, is in flight from death — the Christ
figure is a mere sign of the separate self's hoped-for immortality, a sign of the self's going on
,3,e
forever and forever. *
Een daadwerkelijke navolging van Christus houdt volgens K.WILBER
voor de mens de vernietiging in van elke identificatie met het individuele 'zelf'. 'Christ is sacrified
(the lamb), he dies to his separate self (the Crucifixion), is reborn to Ascend into Heaven (Actual
Transcendence); the eating of his body (bread and wine) is a comm-union that initiates one into
that higher Mystical Body or Ultimate Union, which likewise demands the death of one's own se
,Э1в
parate self so that 'not I, but Christ' may reign. "
Deze transcendentale betekenisgeving aan
Gal 2:20, het door C.G.JUNG veelvuldig aangehaalde citaat van Paulus, sluit de thematische ana
lyse van zijn werk over de benadering van het Christusmysterie op passende wijze af.

Hoofdstuk 9. Diachronisch en systematisch overzicht van C.GJungs
psychologische Christusbenadering
Voor deze theologische evaluatie van dit omvangrijke deel is een samenvattend over
zicht van de Christusbenadering op zijn plaats. Dit moet uiteraard gebeuren binnen de context van
de wordingsgeschiedenis van de algemene theorievorming. Anders dan bij de tussentijdse slotbe
schouwingen houden wij hierin rekening met de globaltteit van C.G.JUNGs evolutie. Ten eerste
blikken wij nog eens terug op de genese van de Christusbenadering. Daarbij geven wij een diachro
nisch overzicht van de verschillende interpretatieniveaus van waaruit C.G.JUNG het Christusmys
terie benadert, de gedaantewisselingen die de Christusopvattingen ondergaan en de omwenteling
die zich daarin aftekent. Naderhand volgt een systematisch overzicht van C.G.JUNGs dynamische
Christusbenadering zoals ze zich ontwikkeld heeft vanuit de structuur van het individuatieproces.
9.1.

Diachronisch overzicht van C G Jungs Christusbenadering

Voor dit overzicht is het voldoende de omkeringsbeweging te volgen in de manier waar
op C.G.JUNG de basistegenstelling inhoudelijk invult die sinds zijn jeugd de eigen psyche en theo
rievorming kenmerkt. Tevens volgen wij deze beweging in de wijze waarop de synthese tussen die
tegenpolen tot stand komt. De globaliteit van beide bewegingen samen vormt immers de psycholo
gische basis voor zijn Christusbenadering.

" " Zie K.WILBER, The Spectrum of Consciousness, p. 271-272.
,,и

K.WILBER, The Spectrum of Consciousness, p. 261.

»» K.WILBER, Up from Eden, f. 135.
»" K.WILBER. VpfromEden.p. 137.
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9.1.1.

Basis van de Christusbenadering in de prepsychologische jaren

In deze periode is de basis gelegd voor de biorelationele invalshoek van de Christusbe
nadering. Uit eigen ervaring is C.G.JUNG op het spoor gekomen van de psychische basiselementen
voor een persoonlijk doorleefde benadering van het Christusmysterie. Het zijn de 'archetypische
figuren' van vader, moeder en zoon, die niet alleen hun psychobiografische invloed hebben, maar
waarin het mysterie van de menswording van God en van de godwording van de mens afgebeeld
is. Via de ouderfiguren heeft C.G.JUNG de tegenstellingen beleefd waarvan hij later die tussen
bewustzijn en onbewuste afleidt. De moeder verbeeldt de ал/Vnafiguur of het onbewuste, maar
verder ook de natuur en het leven in zijn tegelijk demonisch afschrikwekkende en goddelijk fasci
nerende paradoxie. De religie die daarmee overeenkomt, is van een heidens magische signatuur.
De vader vertegenwoordigt de persona of het bewustzijn in zijn eenzijdige vertegenwoordiging van
de collectieve patronen van de psyche. De godsdienstigheid die hij belijdt, is van een traditiegebon
den leerstelligheid, waarin de band met het leven is verloren gegaan. De zoon incorporeert deze
beide elementen, waardoor hij aanvankelijk nog ten prooi is aan een verscheurende gespletenheid
en als opdracht heeft hieruit een nieuwe synthese op te bouwen, zowel in zijn eigen levensverwer
kelijking als in zijn wetenschappelijke theorie. Hij is het archetype van de ervaringsweg, van de
latere individuatie. Deze basiservaring bestempelt C.G.JUNG als 'ein Mann des Zwischenlandes',
als een zoeker naar de verlossing van de tegenstellingen, iemand die zijn heil alleen zal vinden in
3 7
hun verzoening.' ' In eerste instantie zal dat moeten gebeuren door zich te bevrijden van de in
fantiele houding, die aan dit oudercomplex beantwoordt.
Met de figuren van vader, moeder en kind komen in de Christusbenadering ook bepaal
de aspecten overeen van de Christusbenadering, door C.G.JUNG eerst beschouwd als logische
tegenstellingen, die hij tot één totaalbeeld wil verbinden. Dat is ten eerste de dogmatische, door de
traditie voorgehouden figuur van Jezus Christus, aan wie de gelovige zich zonder echt te begrijpen
kritiekloos moet overgeven. Ten tweede gaat het om een soort innerlijke Christus, direct ervaarbaar in het onbewuste, maar eveneens donker en overweldigend, een compensatiefiguur voor de
eenzijdige christelijke Christus. Door die twee tegenstellingen wordt de jonge C.G.JUNG verscheurd, hij ervaart ze in zichzelf als nr.1 en nr.2. Ten derde is er de unieke persoonlijkheid van
Jezus, die model staat voor de rebelse zoon, die enerzijds zijn eigen weg gaat en anderzijds de
tegenpolen in zichzelf beleeft en met elkaar verbindt. In de beschrijving van de omkeringsbeweging
zouden wij in het verlengde van de individuatieleer van C.G.JUNG kunnen zeggen dat wij hier aan
het onbewuste begin komen, waarin de tegenstellingen nog ongedifferentieerd naast elkaar staan,
nog niet als bewust ervaren worden, en daarom ook nog niet verenigbaar zijn.
In de studiejaren wordt de Christusbenadering ook gevoed door een metafysisch-filosofische invloedssfeer. Waar in de onbewuste aanvang van de individuatie tussen beide tegenpolen
geen verbinding mogelijk is, moet C.G.JUNG zich voor een steunpunt wenden tot een zelfstandige,
reflexieve denkwereld. In de gedachtewereld die hij in de studiejaren opbouwt, blijft de tegenstelling echter gehandhaafd, al verschuift ze naar die tussen de gerationaliseerde en gepersonaliseerde
Christusfiguur uit de protestantse traditie en de metafysisch-spiritualistische van de mystici. Bij de
liberale protestanten is met Christus enkel via de herinnering een tweedehandsbinding mogelijk, bij
de mystici ook een ervaring uit de eerste hand mits een proces van spiritualisatie. In zijn voorpsychologische weergave van deze ervaring loopt C.G.JUNG reeds vooruit op de Christusbenadering
uit latere perioden, met name de gnostisch-speculatieve. De filosofische beschrijving van het proces waarin Christus verinnerlijkt moet worden, verraadt dat de ontmoeting met de metafysische
Christus nog niet persoonlijk verwerkelijkt is. In deze lezingen ontbreekt bovendien het bindmiddel
om een werkelijke coherente synthese van de diverse elementen te verkrijgen. De brokstukken uit
de uiteenlopende tradities zijn op een wat kunstmatige wijze verzameld. In zijn mensopvatting is
C.G.JUNG er voorts nog niet in geslaagd de afstand tussen de innerlijk aanwezige 'metafysische'
Christus en de concrete mens te overbruggen. Ook heeft hij moeite met de verbinding tussen de
overgeleverde Christusvoorstelling en de Christus die verbonden is met het proces van spiritualisatie. Die kloof komt eigenlijk overeen met het onderscheid dat de theologie maakt tussen de christologie en de pneumatologie. Zij weerspiegelt bij C.G.JUNG ook een innerlijke tweespalt, waarvan in
het biografische deel de persoonlijke tragiek is getekend. In Erinnerungen, Träume, Gedanken von

Zo wordt bij althans omschreven door J.TENZLER, Selbstfindimg una Goaeserfalirmg, p. SS.

246

CG Jung (1962) geeft hij die ook als reden op waarom hij later een tussenweg zoekt in de vorm
van de psychologie, een toegepaste weg, waarlangs hij de theoretische conflicten voorlopig kan
ontwijken. De toewending naar de psychologie, waarvan in de Zofingia-Vorträge [1896-1899] wel
al de eerste aanwijzingen te vinden zijn, verloopt hier nog in het verlengde van de metafysischfilosofische denkbeelden, die in genoemde lezingen weergegeven zijn ZIJ kan zich ten vroegste in
de volgende penode doorzetten
In deze periode liggen de tegenstellingen nog aan de oppervlakte van het reflexief bewustzijn. De tegenstellingsstructuur in de mens wordt slechts theoretisch belicht en het antwoord
daarop mist de realiteit van de persoonlijke ervaring De aankomende psychiater zou dit zelf kunnen doorzien als een waanwereld, waarmee de persoonlijkheid in een 'inflatie' kan opgeblazen
worden С G.JUNG heeft reeds afscheid genomen van een verstarde dogmatische geloofswereld
en zich gericht op de ervaarbare werkelijkheid Maar hij heeft daarbij nog niet de onafhankelijkheid
gewonnen van de empirische wetenschapper en neemt de speculatief-gnostische leerstellingen
kritiekloos over Zelf heeft hij de confrontatie tussen zijn denkbeelden en de persoonlijke schaduw
kant nog niet aangevat De eigenlijke individuatie is nog niet begonnen, maar wel is daarvoor reeds
de voedingsbodem klaargemaakt in de vaststelling dat de voorstellingswereld van de christelijke
verlossing onvoldoende is om een daadwerkelijke verlossing in het individu te bewerkstelligen
omdat daartoe een bewuste bekering van het individu vereist is
9.1.2.

Basis van de Christusbenadering in de medisch-psychiatrische jaren

Deze periode vormt de klinisch-psychiatrische basis van de Christusbenadenng De
tegenstelling tussen de dogmatisch-theologische en de metafysische Chnstusvoorstelling ver
schuift radicaal omdat С G JUNG beide dimensies uit zijn wereldbeeld schrapt Zo beschrijft hij de
psyche van de mens die de traditionele godsdienstige voorstellingen uit het bewustzijn heeft ge
bannen onder invloed van de materialistische wetenschapsvoenng van rond de eeuwwisseling.
Maar evenzeer is dat zijn eigen persoonlijke geloofsbelijdenis, die door dit wetenschapsmodel ge
kleurd is. Daarin lijkt het alsof zich door de verdringing van deze tegenstelling op pathologisch
niveau een gespletenheid manifesteert als een psychische dissociatie In het totaalperspectief van
het individuatieproces kan dit optreden als een complexreactie op de verdwijning van de collectieve
voorstellingen, waardoor men vanuit een versmald bewustzijn in de greep van gelijkaardige waan
voorstellingen komt Deze confronteren de mens met zijn verscheurde innerlijk in de vorm van
autonome persoonlijkheden Tevens heeft С G JUNG in de complexen de schaduwkant van het
bestaan herkend die door het christendom altijd is ontkend
De Chnstusvoorstelling gaat in het geval van de zieke psyche volledig op in het ik-complex zodat de patiënt zich identificeert met de denkbeelden die traditioneel aan Christus worden
toegeschreven Die voorstelling kan derhalve niet heelmakend zijn omdat ZIJ met de andere delen
van het bewustzijn geen enkele band onderhoudt Hoogstens kan men zeggen dat daarin op een
geperverteerde wijze bewaard blijft wat anders helemaal uit het bewustzijn zou zijn verdwenen en
wezenlijk is voor het herstel van de geestelijke gezondheid Wat WIJ uit deze periode onthouden, is
dat men zich eerst van al dan met godsdienstige waanvoorstellingen moet ontdoen Men moet zijn
eigen individuele psychische realiteit onder ogen zien vooraleer men een volwassen en gezond
mens kan zijn, wil men niet in de illusie verkeren verlost te zijn door Christus terwijl de onbewuste
psyche het tegendeel verraadt
Als dit deel aantoont dat de oorspronkelijke tegenstelling tussen de dogmatische en metafysische Christus verplaatst is naar het niveau van de pathologie, waar de uiterlijke complexvoorstelling aangedreven is door een innerlijke tonus, dan volgt С G JUNG daarin een reductionistische
lijn, waarin hij het psychobiologische substraat voorrang geeft op het metafysisch-theologische
Ook hier vormt de uiterlijke voorstelling с q reactie slechts het symptoom van een dieper liggende
oorzaak, al gaat het hier nog om de oorzaak van een pathologische afwijking In de omkenngsbeweging zien wij de bruuske overgang van leer naar leven, van de metafysische naar de psychische
realiteit Het voorrangsgebied is niet meer de dogmatisch-metafysische werkelijkheid, die
С G JUNG reeds in zijn jeugd als levenloos en irreëel heeft ervaren. De prioriteit gaat nu meer uit
naar het onbewuste psychische, waarvan hij zelfs het biofysische substraat wil ontdekken De
beweging bereikt haar dieptepunt als hij van de Chnstusvoorstelling het onderliggende pathologische complexgedrag zoekt De aandacht gaat eerst naar de psychische realiteit, weg van een
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uiterlijke benevelende voorstelling die niet is wat ze lijkt te zijn. C.G.JUNG vindt de oorzaak ergens
anders: in de psyche van het individu, in zijn emotionaliteit. Met andere woorden ligt in deze periode dus de nadruk op het incamatorische aspect van de omkeringsbeweging omdat hij van geestelijke of pseudo-geestelijke voorstellingen de onderliggende biopsychische oorzaken nagaat. Maar
zelfs hierin is reeds de mogelijkheid van een eventuele omkering aangekondigd. Eigen aan de typisch jungiaanse benadering is dat hij, ín tegenstelling tot de neurofysiologische aanpak van zijn
tijd, de psychische zin van complexgedragingen aangeeft. Ingaand tegen de toenmalige neuropsychiatrie ligt bij hem de metafysische zin juist achter en in de onzin van de waan.

9.13.

Basis van de Christusbenadering in de klassiek-psychoanalytische jaren

In deze periode bouwt C.G.JUNG de Christusbenadering uit tegen de achtergrond van
de psychoanalytische //6/obleer. Componenten hiervoor zijn naast de private waanvoorstellingen
van een bepaald individu, ook de collectief godsdienstige voorstellingen, beide in hun verhouding
tot de onbewuste instinctwereld. Zowel in de persoonlijke als in de collectieve gods- en Christusvoorstelling wordt dit lager onbewuste bestreden en vervangen. Hier komt een stuk cultuurgeschiedenis om de hoek kijken. In de tegenstelling tussen het bewustzijn en het onbewuste heeft de
godsdienst tot op heden een beschermende functie vervuld, die in de 20ste eeuw is weggevallen.
Het 'ik' moet deze taak nu zelf op zich nemen en het opbouwen van een onafhankelijk 'ik' is dan
ook het doel dat in de huidige tijd vooropstaat. Daarvoor is het nodig de psychische energie terug
te winnen die in het onbewuste door regressie opgesloten is. Dat gebeurt in twee bewegingen, die
ieder door een bepaald aspect van de Christusbenadering voorgesteld worden. Ten eerste moet het
'ik' zich losmaken van de bevoogdende, collectieve en illusorische Christusvoorstellingen, waarin
de mens plaatsvervangend door Christus verlost is en zich aan die voorstellingen overgeeft. Ten
tweede moet het 'ik' zelf ondernemen wat in het verlossingswerk van Jezus Christus is gesymboliseerd, namelijk zich wenden tot het onbewuste en daaruit de gebonden energie vrijmaken. Met zijn
'ik' moet de mens zelf de mythen realiseren die het psychische leven verbeelden en zich de transformerende energie toeëigenen zodat hij van het lagere naar het hogere leven kan evolueren. De
christelijke verlossingssymboliek verklaart C.G.JUNG in Wandlungen und Symbole der Libido
(1911/1912) als het veranderingsproces waardoor het 'ik' zich vernieuwt en versterkt. De mens
moet zich met de kracht van de mythische verbeelding verbinden. Hij wordt dan zelf de goddelijke
held en verlosser, vrij van zijn infantiele bindingen die al dan niet met het onbewuste incestverlangen samenhangen.
In het licht van de omkeringsbeweging betekent dit dat de Christusvoorstelling niet
meer eenzijdig afgeleid wordt uit het medisch-pathologische veranderingsproces, maar verbonden
met het algemeen psychodynamische. Deze verandering legt C.G.JUNG in een psychofysisch verklaringsschema uit als de mogelijkheid tot een betere aanpassing aan de sociale realiteit. Naderhand pas is C.G.JUNG er zich bewust van dat het 'ik' door de schaduw van het bestaan opgeslorpt wordt als het zich in dit denkmodel met Christus identificeert. Zelf is C.G.JUNG in de tegenpool van het eenzijdig christelijk bewustzijn vervallen. De psychische gevolgen hiervan zijn bepalend voor de verdere ontwikkelingen van zijn leer en van de Christusbenadering.

9.1.4.

Basis van de Christusbenadering in de persoonlijk-psychologische jaren

De invalshoek van waaruit C.G.JUNG de Christusbenadering verder corrigeert, is in deze
periode differentiaal-typologisch. Daarom relativeert hij zijn persoonlijke standpunt tot een psychologische typologie. Van daaruit gaat hij over tot een tweevoudige maatregel tegen het gevaar dat
het bewustzijn waarmee het 'ik' verbonden is, door collectieve voorstellingen overspoeld wordt. In
het proces van individuatie moet men langs twee wegen een scheiding maken tussen het individuele en collectieve, en daarvoor is de onderscheiding nodig van zowel de collectief bewuste inhouden van de psyche, door de oplossing van de persona, als van de collectief onbewuste inhouden. De confrontatie met het onbewuste verloopt nu via het medium van het individuele symbool.
Die bemiddelende werkzaamheid noemt C.G.JUNG ook wel de transcendente functie. Het symbool
kan de uiterlijke complexreactie verbinden met de innerlijk subjectieve compensatie. Hierin vindt hij
voor het eerst een middel voor het dichten van de klassieke kloof tussen het bewustzijn en het
onbewuste, tussen het collectieve en het individuele, zoals hij die zelf reeds in zijn jeugdjaren erva-
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ren heeft. De verzoening gaat uit van de symbolische verbeeldingskracht en de persoonlijke verbinding met het onbewuste. Dit onbewuste is zelf niet meer uitsluitend chtonisch vitaal maar ook
scheppend spiritueel. Zo is er voor het eerst op psychologisch niveau een vereniging van de tegenstellingen.
In de Christusbenadering wil C.G.JUNG een tegenstelling zien tussen het traditioneel
collectieve, waarvan hij nu vooral de eenzijdigheid benadrukt in de vorm van een collectief symbool, en het individueel creatieve, het verenigende symbool, dat ten opzichte daarvan compenserend werkt. Door deze tegenstelling meer te relativeren is het ook mogelijk Christus te verbinden
met de collectieve voorstellingswereld en met die van de individuele fantasie. De vergelijking tussen Christus en de /¿o/otoverandering verschuift hier naar Christus en de symboolvernieuwing. Vanwege zijn transformerende hoedanigheid kan het symbool immers op verschillende bewustzijnsniveaus werkzaam zijn: als complex, als collectieve voorstelling, als individueel symbool, en — daarvan zijn reeds de eerste tekenen merkbaar — als archetype. Van elk van deze aspecten vinden wij
in de werken uit deze periode voorbeelden. Omdat ze op verscheidene psychische lagen werken,
met tussen die lagen een zekere doorstroming, bestaat tussen de verschillende aspecten niet meer
de contradictie van voorheen.
In deze periode versmalt het perspectief verder rond de begrippen van het bewustzijn en
de individualiteit. Voor de Christusbenadering is dat tegelijk een verdere relativering. Enerzijds betekent dat een breuk met de Christusvoorstelling voor zover die is geassocieerd met het collectief bewustzijn, maar anderzijds komt zo ook ruimte voor een anderssoortige Christusopvatting die naar
het onbewuste verwijst. Eerst is dat nog vooral het persoonlijk onbewuste, maar daarachter bevindt zich reeds het bovenpersoonlijk onbewuste dat in de individuatie een steeds voornamere rol
speelt. Het belangrijkste therapeutische leerpunt uit deze periode is dat alleen met de nodige zelfkennis, ook van de schaduwkanten van het persoonlijk onbewuste, de archetypische werkelijkheid
van het onbewuste en de daarin gegenereerde symbolen te benaderen zijn. Is in Wandlungen und
Symbole der Libido (1911/1912) het Christussymbool nog het algemeengeldige beeld van de mythisch-collectieve held en van de algemeen psychische levensenergie, dan stelt C.G.JUNG zich
voor de thematische invulling van dit dynamische proces heel wat bescheidener op. De psychische
verandering, die de Christusfiguur als stervende en verrijzende verbeeldt, betreft uiteindelijk niet
het persoonlijk bewustzijn, maar het daarin werkzame symbool. Als C.G.JUNG die symboolverandering echter vertaalt in termen van het Christusmysterie, kleeft aan die vertaling nog altijd een
zeker psychologisch reductionisme, hoewel achter die symboliek reeds de diepere archetypische
laag verschijnt die in de volgende periode alle aandacht krijgt.

9.1.5.

Basis van de Christusbenadering in de analytisch-psychologische jaren

In deze periode ontwikkelt de Christusbenadering zich verder vanuit een psychotherapeutische invalshoek. In het van daaruit opgebouwde integratiemodel komt het 'zelf' naar voor als
de synthese van de tegenstellingen tussen het bewustzijn en het onbewuste, te verwezenlijken
door de assimilatie van de archetypen. In tegenstelling tot de schijnpersoonlijkheid van de persona,
waardoor het 'ik' in het collectief bewustzijn gevangen ligt en in het persoonlijk onbewuste een
schaduw ontstaat, omvat het 'zelf' beide zijden van de psyche. In zijn integratieve functie is het
een verdere doordenking van de werking van het individuele of verenigende symbool. Van de verschillende archetypen die in het individuatieproces spontaan of door actieve amplificatie in corresponderende symbolen naar boven komen, verbeeldt die Christusfiguur één of meerdere aspecten,
die men van die projectie moet weghalen en aan het 'zelf' toevoegen. De drie dimensies van de
manier waarop C.G.JUNG de Christussymboliek benadert en die reeds in het biografische deel onderscheiden werden, zijn nu scherper afgetekend. Ten eerste is dat de dogmatische collectieve
Christusvoorstelling die als projectie buiten de psyche staat. Daardoor wordt ten tweede duidelijk
dat deze voorstelling beantwoordt aan een onbewust werkzaam archetype, waarvoor het 'zelf'
anderzijds als een volledige tegenhanger functioneert. Ten derde komt binnen dit proces de leiding
toe aan het 'ik', waarvan de onafhankelijke Jezus een uniek voorbeeld is. Tot deze dimensies kunnen wij de verschillende Christusinterpretaties herleiden die in deze periode wat onsamenhangend
naast elkaar staan: Christus als de animus- en manapersoonlijkheid, als het ¡k-individu en als het
'zelf'.
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Theoretisch gezien vormen deze jaren een overgangsperiode: het eindpunt van de vroegere theorievorming en het beginpunt van de toegepaste studie. In het kader van de omkeringsbeweging heeft hier tussen beide tegenovergestelde bewegingen de eigenlijke omslag plaats. De psychologiseringsbeweging wordt een halt toegeroepen waar het 'ik' de meest harde kern is van
waaruit de tegenbeweging en perspectiefverbreding mogelijk zijn. Maar het is een kern die
C.G.JUNG niet opgeeft, want zonder de ordenende functie van het 'ik' is verdere individuatie onmogelijk. Het 'ik' verzamelt de archetypen en groepeert ze rond het 'zelf', dat hij nu ziet als de
'god-in-ons'. Voorlopig zijn C.G.JUNGs opvattingen van dat 'zelf' vooral ingegeven via het empirische onderzoek, waardoor het eerder een psychologisch tegenbeeld vormt van de Christusvoorstelling. Dat het 'ik' echter tegenover het 'zelf' als nieuw centrum van de psyche terugtreedt, doet
de psychologiserende incarnatiebeweging kantelen in een depsychologiserende, vergeestelijkende
tegenbeweging, in een zogenaamde opstandingsbeweging. Niet toevallig deert C.G.JUNG de individuatie op in twee grote perioden: de eerste levenshelft die gericht is op de ontplooiing van het
'ik', de tweede levenshelft, gericht op de verwerkelijking van het 'zelf'.

9.1.6.

Basis van de Christusbenadering in de complex-psychologische jaren

In deze periode ondergaat de Christusbenadering belangrijke correcties vanuit de symboolhistorische excursies, waarbij C.G.JUNG vertrekt van de archetypische symboolvorming van
het onbewuste. De ontmoeting met de verschillende toepassingsgebieden waarin deze onderzocht
wordt, leidt tegelijk tot een verdieping van de complexe theorievorming. Net als in de vorige periode situeert C.G.JUNG deze in het licht van de globale omkeringsbeweging. In deze jaren kruisen de
beide bewegingen elkaar, wat zowel in de theorievorming als in de Christusbenadering voor grote
spanningen zorgt. Vandaar ook dat C.G.JUNG meermaals een beroep doet op paradoxe omschrijvingen. Probeert hij in de toepassingsgebieden van theologische waarheden de psychisch natuurlijke feitelijkheid aan te tonen, dan lijkt dit op het eerste gezicht een verdere stap in het terugvoeren van theologische c.q. metafysische inhouden tot een psychologische basis. Maar daarnaast
zoekt hij even ijverig naar de overeenkomstige theologische en bovennatuurlijke inhoud van de psychische feiten wat ze een extra dimensie geeft.
Het sterkst doet zich deze wederzijdse bevruchting voor in de studie van de verhouding
tussen christendom, alchemie en analytische psychologie. Deze relatie benadert C.G.JUNG aanvankelijk ruwweg als die tussen het bewustzijn, het onbewuste en het 'zelf'. De alchemie heeft in het
verleden het eenzijdig leerstellige en van zijn onbewuste voedingsbodem verwijderde christendom
vanuit het onbewuste aangevuld en gecorrigeerd. De analytische psychologie kan volgens
C.G.JUNG van beide aspecten van de westerse cultuur de synthese bieden. De corresponderende
verlossersymboliek verbeeldt ook de onderscheiden dimensies van de psyche. De stoffelijke symboliek van de alchemie vormt een compensatie voor de eenzijdig geestelijke uit de christelijke theologie, waardoor deze ook meer werkelijkheidsgehalte krijgt en vollediger is. Op die manier wil
C.G.JUNG de geloofsvoorstellingen weghalen uit de puur speculatieve denkwereld en ze integreren
in de psychische werkelijkheid. Heeft hij onder andere geprobeerd tegenover de overgeleverde
Christusvoorstelling de zelfstandige symboliek van de alchemie te plaatsen, dan zet het spirituele
aspect van de alchemie en vooral van de oudchristelijke gnosis hem er anderzijds toe aan zijn psychologische begrippen te verruimen omdat hij niet alle tegenstellingen kan vatten in de psychische
polariteit van bewustzijn en onbewuste.
De verruiming van de zerfopvatting en de verschuiving van die polariteit naar de paradox
tussen het 'ik' en het 'zelf', tussen het persoonlijke en het bovenpersoonlijke, beantwoordt aan de
nieuwe opvatting van individuatie, waarin het individu beseft dat de hele ontwikkeling eigenlijk gestuurd wordt door het 'zelf', dat het 'ik' psychologisch omvat en overstijgt. Tegelijk heeft het 'zelf'
het 'ik' nodig om zich te verwerkelijken, als medium voor zijn 'incarnatie'. Die verwerkelijking
speelt zich niet meer alleen in de psyche van het individu af, maar ook in zijn omgeving. Dat betekent zowel een depsychologisering van de leer als een verdere incarnatie van deze psychologie.
Het individuatieproces zelf vormt nu in de beide richtingen de verbindingsschakel: de neergaande
beweging van 'zelf' naar 'ik', de opgaande van 'ik' naar 'zelf'. Parallel met deze dubbele beweging
wordt Jezus Christus als symbool de unieke belichaming van die paradox. De menswording van
God in Jezus Christus staat nu model voor wat C.G.JUNG via zijn theorievorming en in het bijzonder met het individuatieproces beoogt. Daarom beschouwt hij deze individuatie nu meer als een
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voortgezette incarnatie, waarin het individu de eenheid tussen het 'ik' en het 'zelf' niet alleen in
het bewustzijn maar in de ganse psyche verwerkelijkt, een proces dat meer dan voorheen in zijn
dubbele richting belicht wordt. In die ontwikkeling zou de traditionele Christusvoorstelling slechts
de helft verbeelden van het proces en van zijn doel. De spanning tussen Christus en het 'zelf' is in
dít stadium van ontwikkeling dan ook het grootst en vormt de aanleiding om in de volgende periode de dialoog tussen theologie en psychologie rechtstreeks aan te gaan.

9.1.7.

Basis van de Christusbenadering in de metapsychologische jaren

In deze periode wordt de Christusbenadering eerder vanuit de levensbeschouwelijke
invalshoek bevrucht, waarbij vooral de verhouding tussen de gnostische en de christelijke denkwereld centraal staat. Tegelijk verruimt C.G.JUNG zijn psychologische blikveld verder tot aan de metapsychologische grenzen van zijn psychologie en zoekt naar haar fundamentele grondslagen. Konden verschillende dimensies in de vorige periode nog bijeengehouden worden onder de ene psychologische noemer, dan gaat de aandacht thans meer uit naar de onderscheiden bestaanslagen die in
het psychische verzamelbekken zijn gemengd. In de omkeringsbeweging gaat het er niet meer
hoofdzakelijk om al het andere tot het ene psychologische verklaringsgebied te herleiden, maar
erkent C.G.JUNG meer het verwijzingskarakter van het psychische. Dit ziet men met name in de
toevoeging van een nieuwe dimensie aan het archetype, dat naast zijn psychologisch beeldvormend karakter buiten de psyche een Archetype an sich is. Vertaald naar de problematiek van de
tegenstellingsvereniging betekent dit dat in het psychische 'zelf' lichaam en geest, stoffelijke en
spirituele niveaus verbonden zijn. Het 'zelf' verliest daarmee zijn puur innerlijk psychische begrenzing en wordt met de wereld samengebracht in een eenheids werkelijkheid. Deze verbondenheid is op vlak van de fysica en de psychologie vertaald in de wetmatigheid van de synchroniciteit.
In feite wordt de psyche van het individu nu de verbindingspool tussen de geestelijke en
materiële werkelijkheid, op een ander niveau dan het 'zelf' dat is voor het bewustzijn en het onbewuste. Zo heeft God als spiritueel beginsel de menselijke psyche nodig om zich van zichzelf
bewust te worden. In dat goddelijke verwerkelijkingsdrama, waarin de psychische individuatie zich
op een ander niveau afspeelt, krijgen Jezus Christus en in zijn navolging of in synchronistisch verband daarmee, de concrete individuele mens een gelijkaardige functie. Zij vormen het strijdtoneel
waarin de uiteengevallen goddelijke eenheid zich eerst van die verbrokenheid bewust wordt en zich
vervolgens herstelt. De vroeger beleefde tegenstelling tussen vader en moeder, de innerlijke gespletenheid, later wetenschappelijk onderbouwd als die tussen het onbewuste en het bewustzijn,
is in deze periode verbonden met de metafysische binnengoddelijke verbrokenheid. De overwinning
hierop is maar mogelijk door middel van het leven, de dood en opstanding van Jezus Christus in
aanzet en door de heelwording van elke mens en bijgevolg van de hele mensheid.
Dit vormt het hoogtepunt van de ontwikkeling, die C.G.JUNG in zijn theorievorming
heeft doorlopen: een uitbreiding of verbreding van het onderzoeksveld waardoor het overwicht nu
ligt op de depsychologiserende tegenbeweging. Dat is ook de laatste laag die onder de andere naar
boven komt. Jezus Christus is daarin het prototype van het individuatieproces, dat C.G.JUNG nu
zonder moeite het incamatieproces noemt omdat empirisch-psychologisch geen onderscheid meer
mogelijk is. Vermits er echter niet voldoende verschil is tussen deze en vroeger blootgelegde lagen,
blijft het risico op een begripsverwarring, waarin verkeerde theologische opvattingen psychologisch
correct bekritiseerd worden. Dit komt het duidelijkst tot uiting in de tegenstelling tussen de goddelijke volmaaktheid en de menselijke volledigheid, die lang de verhouding tussen Christus en het
'zelf' heeft bepaald. In de kenosis\eer merkt C.G.JUNG nu op dat het tot het wezen van de menswording behoort van de (goddelijke) volmaaktheid en oneindigheid afstand te doen om de onvolmaaktheid en eindigheid van het bestaan op te nemen en volledig te doorleven. Zijn kritiek op de
dogmatische Christusvoorstelling waarin zijn mens-zijn vergoddelijkt wordt, is weliswaar psychologisch juist, maar onterecht als hij de dogmatische beeldvorming met de theologische werkelijkheid
vereenzelvigt. In de volgende periode bespreekt hij deze problematiek opnieuw.
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9.1.8.

Basis van de Christusbenadering in de transcendentaal-psychologische jaren

In deze periode gebeurt de Christusbenadering definitief vanuit een verruimd perspectief
en krijgt haar plaats binnen een transcendentaal-psychologische context. De openheid voor een
transcendente dimensie achter en binnen de psychische werkelijkheid is bij C.G.JUNG nu nog
duidelijker zowel in zijn algemeen levensbeschouwelijke werk als in zijn persoonlijk belijdende geschriften. Hij laat daarin niet alleen de opening voor een dergelijke dimensie, maar durft de werkelijkheid ook van daaruit te beschouwen. De gevolgen daarvan zijn voor de Christusbenadering zeer
ingrijpend. Aan de ene kant is de Christusvoorstelling zo sterk 'geïncarneerd' dat haar eigenschappen samenvallen met die van het 'zelf'; aan de andere kant overstijgt ze helemaal de grenzen van
de persoonlijke en bovenpersoonlijke psychologie tot in het onkenbare. C.G.JUNG omschrijft de
voortgezette incarnatie nu als een spiritueel en pneumatisch proces dat door Jezus is voorgeleefd
en waarin de plaats van de Christus- en Godswerkelijkheid minder door de mens is overgenomen
dan dat de mens anderzijds in een proces van godsvernieuwing is opgenomen en veranderd. In
Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung (1962) plaatst C.G.JUNG zichzelf tenslotte op het
standpunt van de innerlijke transcendentale Christus.
In de relativering van de tegenstellingen laat hij de mogelijkheid open dat er naast de
psychische tegengesteldheid een andere bestaat tussen de empirische werkelijkheid en een transcendente realiteit waarin de eerste helemaal getranscendeerd is. Dat hij het goddelijke 'zelf' als
'licht' en 'goed', als 'bewustzijn' aanduidt, is misschien meer een metafysische dan een psychologische waarheid. Als Christus het 'licht van de wereld' is, slaat dit niet zozeer op een gebrek aan
schaduwtrekken in zijn wezen zodat hij slechts de lichte zijde van het 'zelf' verbeeldt, maar gaat
het om een metafysisch licht waaruit de duisternis nog niet naar buiten getreden is en waardoor de
duistere tegenzijde kan verlost worden. Het zijn voorlopige bedenkingen die de vraag naar een
serieuze theologische reflectie meer oproepen dan reeds beantwoorden.

9.1.9.

Conclusies

Een basisidee achter voorgaand overzicht is dat wij zowel de algemene theorievorming
als de Christusbenadering van C.G.JUNG kunnen beschouwen in een psychologiserings- en depsychologiseringsbeweging. Dit lijkt bovendien wel een toepassing van wat in theologische begrippen
aan te duiden is als een incarnatie- en opstandingsbeweging en een receptieverschijning van de
incarnatie- en opstandingsidee. Zo zijn wij het op grond van een door close reading gesteunde
hermeneutische interpretatie van zijn werken met hem eens als hij beweert dat zijn denken christelijk gevormd is, in die zin dat het inderdaad volgens een christelijke structuur is opgebouwd. In dat
opzicht is zijn denken christocentrisch, niet alleen omdat de Christusthematiek in zijn hele oeuvre
grote aandacht krijgt, maar ook vanwege de ontwikkeling in zijn denken.13'6
In die zin is C.G.JUNGs denkproces prototypisch voor de situatie van de moderne en
postmoderne mens omdat hij van het christelijk gevormde wereldbeeld afscheid heeft genomen, als
reactie daarop zijn eigen wetenschappelijke denkkader heeft gevormd en nu tot zijn eigen verbazing vaststelt hoezeer hij daarin aan de christelijke symbolen schatplichtig is. Nadat hij deze eerst
heeft geseculariseerd, worden deze symbolen bij hem op een nieuwe manier in ere hersteld, in de
theorievorming als gesprekspartner opgenomen en van daaruit geherinterpreteerd. Wij zijn het daarom wel eens met W.BITTER, die dit als de opvallende kering in C.G.JUNGs denken aanduidt: 'In
den Sätzen von Jung kommt eine erstaunliehe 'Kehre' seines Denkens zum Ausdruck: die Psychologie des Unbewußten wird nicht mehr vom Menschen, sondern — kosmisch verstanden — vom
Logos her gesehen. " 3 1 * Het zou natuurlijk te gemakkelijk zijn om te beweren dat hij daarmee
eenvoudigweg op zijn uitgangspunt is teruggekomen. De theologische en christologische begrippen
hebben in de dialoog met zijn psychologische interpretatiekader immers een heel nieuwe betekenis

Deze term slaat dus niet zozeer op de centrale plaats die de Christusfiguur daarin bekleedt, maar op de christelijke dynamiek die deze psychologie kenmerkt en die 'incarnalorisch' en 'resurrectionistisch' kan genoemd worden. De term 'christelijke psychologie' is reeds eerder gebruikt door M.T.KELSEY, Christo-psychology, p. XI, die in zijn voorwoord daarvan de
bedoeling aangeeft: 'V/hoi we are trying to provide is a Christian psychology, based on the deepest understanding of Jesus
Christ and utilizing the carefully developed findings of depth psychology. Jesus knew the human soul and its mareaban*
physical destiny. Jung has given us an understanding of the depth of Jesus Christ's knowledge of human beings and their
spiritual life. "
WBITTER. Der Verlust der Mine, geciteerd uit H.-L.BACH, Heilung und Heil. Heilung und Erlösung, p. 326, n. 136.
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gekregen. Wat de vruchten van deze dialoog zijn, de nieuwe betekenis van de theologische begrippen, is het voorwerp van de theologische reflectie.
Dat blijft het bijzondere aan de weg die C.G.JUNG is gegaan en die hem aanvankelijk
verwijderd heeft van het christelijke erfgoed en de Christus-Verlosser die hem daarin is overgeleverd. Het is uiteindelijk ook een weg terug, waarbij die christelijke achtergrond in psychologische
termen eerst helemaal verdrongen is, maar nooit helemaal verdwenen. De enantiodromische terugslag heeft C.G.JUNG opnieuw met die achtergrond in aanraking gebracht. De omweg is daarbij niet
zonder resultaat geweest, want door helemaal uit het bewustzijn te verdwijnen heeft het christelijke erfgoed, met name de Christusvoorstelling zich helemaal weten te vernieuwen en een nieuwe
dynamiek gevonden die in de traditionele bewoordingen verloren was gegaan. Deze dynamiek is
niet in die zin nieuw dat daarvoor in de christelijke traditie zelf de symbolen ontbreken, integendeel
C.G.JUNGs psychologische Christusbenadering biedt een nieuwe kijk op het aloude symbolum van
het geloof. Dat het symbool van de triniteit één van de belangrijkste elementen uit de christelijke
traditie, nieuw leven wordt ingeblazen, is het onderwerp van het systematische overzicht van
C.G.JUNGs Christusbenadering.

92.

Systematisch overzicht van C.G Jungs Christusbenadering

De andere idee die in het tekstanalytische deel naar voor komt, is dat C.G.JUNGs benadering van het Christusgebeuren en van de verlossing van de mens door Christus enkel te begrijpen valt in de globale context van het psychodynamische en synthetiserende proces dat hij zelf de
individuatie heeft genoemd. Binnen de structuur van dit proces krijgen de theologische en vooral
soteriologische opvattingen en de vele aspecten van zijn Christusbenadering hun plaats. In de
overgang naar het volgende hoofdstuk zijn daarvan minder de inhoudelijke elementen dan wel de
structurele van belang.

9.2.1.

Algemeen psychologisch overzicht

In dit overzicht krijgt C.G.JUNGs psychologische leer het archetypische grondpatroon
van de individuatie en is ze samengevat als een dynamisch ontwikkelings- en syntheseproces
waarvan het onbewuste, het bewustzijn en het 'zelf' de basiselementen vormen. Hij plaatst de hele
psychologische ontwikkeling tegen de achtergrond van een aan elk individueel bewustzijn voorafgaand onbewuste, dat hij daarom het collectief onbewuste noemt en van waaruit zijn inhouden, de
archetypen, in eerste instantie via de instinctgedragingen het psychische leven organiseren. Vanuit
een andere invalshoek bevindt zich achter dit onbewuste instinctleven nog het 'zelf' of het Archetype an sich als een onkenbare totaliteit, waarvan in het natuurlijk leven slechts een vage intuïtie
kan bestaan omdat het in archetypische instinctpatronen verbrokkeld is. Dat leven ontwikkelt zich
verder als vanuit het collectief bewuste voorstellingen worden voorgehouden, die enerzijds deze
onbewuste archetypen uitdrukken, daarin via de projecties een eerste ordening doorvoeren en er
het individueel bewustzijn in zijn ontstaan tegen beschermen. In deze fase gaan het bewustzijn,
het onbewuste en de psychische tegenstellingen die in het onbewuste nog ongedifferentieerd zijn,
progressief uit elkaar. Maar achter de eenzijdige collectieve voorstellingen kunnen de psychologische gevolgen daarvan nog niet ervaren worden.
In de tweede fase kan zich door de beïnvloeding van dat collectief bewustzijn een personabewustzijn afsplitsen als een schijnpersoonlijkheid die aan de ontwikkeling van het 'ik' voorafgaat. Dit vormt zowel een overgang naar een zelfstandig ik-bewustzijn als een belemmering tegen
zijn bewustwording. Het persoonlijk bewustzijn neemt echter onvermijdelijk toe naarmate de tegenstellingen, vooral die tussen het 'ik' en niet-ik, sterker afgelijnd zijn en het collectief bewuste deze
niet meer kan verdoezelen. Dat zijn de rationele eigenschappen van het ik-bewustzijn, dat geneigd
is psychische inhouden aan zich te binden. Ten gevolge daarvan vormt zich door verdringing van
andere inhouden en persoonlijkheidsaspecten de schaduw van het persoonlijk onbewuste. In deze
fase staan bewustzijn en de inhouden van het onbewuste lijnrecht tegenover elkaar, beleeft het
individu zich het sterkst als afgescheiden entiteit en beschouwt zichzelf in zijn hybris als de ultieme
instantie. De enige brug naar het onbewuste is het symbool, wanneer dit tenminste door het versmald en eenzijdig bewustzijn niet als een teken verkeerd begrepen wordt of zich als een symptoom tegen het bewustzijn in moet doorzetten. In dat geval wordt het individu overmeesterd door
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onbewuste complexen, die als tegenreactie van het onbewuste de eenheid van het 'ik' bedreigen
en zich van het bewustzijn afsplitsen. Pas na de oplossing van de persona als de weerspiegeling
van het collectief bewuste en de integratie van het persoonlijk onbewuste is de weg vrij voor de
confrontatie met en de integratie van de archetypen van het collectief onbewuste.
In de derde individuatiefase valt de eenheid die in het bewustzijn slechts bereikbaar was
door de verdringing van de onbewuste aspecten van de persoonlijkheid, uiteen door de assimilatie
van inhouden van het collectief onbewuste. Deze collectieve beelden treden op wanneer de persoonlijke en bovenpersoonlijke psyche versmelten. De desintegratie door de irrationaliteit van het
onbewuste gebeurt volledig onder impuls van het archetype van de schaduw en later van de anima/animus, als drijfveren van het vegetatief lichamelijke leven. Na de herkenning hiervan via een
symbolische houding, door een verinnerlijking van de aandacht en het losmaken van het bewustzijn
van het object, verzamelen de inhouden van het onbewuste zich rond de maiapersoonlijkheid, het
archetype van de geestelijke zin. Pas wanneer daarvan de projectie is teruggenomen en de tegenstellingen in de eigen psyche herkend en doorleefd zijn, is een herstel van de psychische heelheid
mogelijk in het 'zelf', waarin zowel de persoonlijke als bovenpersoonlijke bestemming bereikt
wordt. In de ik-zelfeenheid vindt ook de synthese plaats tussen het bewustzijn en het onbewuste.

9.2.2.

GodsdJenstpsychologisch overzicht

C.G.JUNG heeft aan de hand van dit ontwikkelingsmodel de grote stappen onderscheiden van de cultuur- en godsdienstpsychologische genese. Die komen in grote lijnen overeen met
de ontwikkelingspsychologische fasen van de kindertijd, de puberteit en de volwassenheid. Met de
eerste fase waarin het collectief onbewuste de dominante factor is, corresponderen heidens polythéisme, primitief animisme en superstitie, die aan de versnippering van de archetypen in de
instinctieve gedragspatronen beantwoorden. Het is de matriarchale orde waarin de mens nog dicht
bij het collectief geordende driftleven staat. Cultuurhistorisch vormt het monotheïsme en in het
Westen de joods-christelijke godsdienst een reactie daarop. Psychologisch geënt op de dominantie
van het collectief bewustzijn, staat deze in het teken van de patriarchale orde. In de geschiedenis
van het christendom verbindt C.G.JUNG deze fase met het katholicisme, dat met zijn dogma's en
morele wetsbepalingen een dam vormt tegen het onbewuste en het tegelijk kanaliseert en vergeestelijkt.
De tweede fase wordt volgens C.G.JUNG vooral in de westers-christelijke ontwikkelingen doorlopen, die leiden tot het westerse schisma en het ontstaan van het protestantisme. Door
de toenemende kloof tussen geloof en weten is de symbolische kracht van de dogmata verloren
gegaan en bemiddelen zij niet meer met het onbewuste. De versterking van de ¡k-positie en de toename van het persoonlijk zelfbewustzijn zijn hierdoor mogelijk. Wel voeren deze ontwikkelingen
ook onvermijdelijk tot het materialisme en het wetenschappelijke atheïsme, die reeds in de Renaissance en de Verlichting zijn voorbereid. Het verlies of de vervlakking van de grote godsdienstige
symbolen is vooral in het liberale christendom aan de oppervlakte gekomen. Daartegen heeft
C.G.JUNG zich zijn hele leven verzet omdat hij dit heeft zien terugkeren in tal van neurotische
symptomen. Toch heeft hij ook begrepen dat de ontwikkeling van een morele persoonlijkheid, in
staat tot persoonlijke reflectie, en precies ook het lijden en conflict die hier inherent aan zijn, het
vertrekpunt voor een verdere ontwikkeling vormen.
Het is moeilijk om de derde fase in een tijdsindeling te vatten. C.G.JUNG vindt ze reeds
aangekondigd in het paulinische en johanneïsche christendom, voortgezet als een ondergrondse
stroming in de gnosis en de alchemie, en vertegenwoordigd door een aantal christelijke mystici.
Toch is de mens volgens hem pas in deze tijd klaar voor de individuele godsdienstbeleving en de levende religie. Essentieel daarvoor is de rechtstreekse ervaring van de archetypische symboliek die
door het onbewuste wordt voortgebracht. Het doel van het proces is immers de persoonlijke heelheid als een vervollediging van de christelijke verlossing in de eerste fase.
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9.2.3.

Theogonisch-soteriologisch overzicht

Op het voorgaande algemeen psychologische denkschema en zijn toepassing op cultuurhistorisch en godsdienstpsychologisch gebied kunnen wij het volgende theologische en soteriologische schema enten, waarin C.G.JUNG zijn psychologische beschouwingen illustreert en dat eveneens op de trinitaire symboliek steunt. Die symboliek beschouwt hij hierin als een Wandlung Gottes, een goddelijke zelfverwerkelijking. In wat C.G.JUNG de fase van de vader noemt, staat het
onbewuste met zijn nog niet bewust geworden tegenstellingen voor een soort lagere, demiurgische
god, die voor zijn bewustwording moet incarneren, dit wil zeggen uittreden in de wereld van voorstellingen en onderscheidingen. Dat is de meest psychologiserende opvatting. Daarnaast en minder
uitgesproken hangt hij aan het buitenpsychische Archetype an sich, het bewustzijnstranscendente
'zelf', het beeld op van de transcendente en onkenbare God, die in de psyche, de empirische werkelijkheid, indaalt en immanent in de schepping verborgen is.
Op zijn begrip van het collectief bewuste baseert C.G.JUNG zijn voorstelling van de
openbaring van het goddelijke in de collectieve, metafysische beeldvorming. Hij ziet dit tevens als
een eerste incarnatie in het groepszelf. God nadert de mens eerst in antropomorfe beelden en
vooral in de christelijke projectie. Deze incarnatie is dus maar een zeer relatieve, onrechtstreekse
en eenzijdige ontwikkeling. Zij is slechts een afspiegeling, een speculatieve weergave van het
goddelijk onbewuste dat zij vertegenwoordigt. Het eigenlijke psychische leven gaat daaronder zijn
gewone gang en wordt er niet door getransformeerd. De mens plaatst God volledig buiten zichzelf,
waardoor er een scheiding tussen God en zijn eigen ziel komt. Hij kan in de dogmatische voorstellingen geloven zonder zichzelf te kennen of te veranderen. Maar ook al is God van de mens gescheiden, de grote psychologische vooruitgang van deze ontwikkeling is dat door het geloof in één
God alle archetypen rond één centraal archetype worden samengebracht.
In de fase van de zoon komen de binnengoddelijke tegenstellingen van het bewustzijn
aan het licht en wordt God zich dus door het menselijke 'ik' bewust. Tegelijk daarmee vindt de onderscheiding plaats van goed en kwaad. De ambivalente Jahwe treedt terug voor de alleen-goede
Vadergod; de donkere kant is (door God) geprojecteerd in de Satanfiguur, waardoor de duistere
Schepper zich van zijn donkere eigenschappen ontdoet. Achter de sluiers van de incarnatie, het
verschijnen van God in een mensengestalte verloopt volgens C.G.JUNG het proces van de bewustwording. God verandert van een abstracte en onbestemde idee in een mens van vlees en bloed en
zelfs een historisch aanwijsbare werkelijkheid. In deze fase wordt het goddelijke psychologisch
gehumaniseerd en gehorizontaliseerd zodat men het kan ontmoeten als een persoonlijk ander. Na
de objectivering van het godsbeeld treedt nu een subjectivering in. Niet meer het groepszelf, maar
het individuele 'ik' raakt ermee geïdentificeerd waardoor het gevaar niet denkbeeldig is dat men
zich als 'ik' God waant. Het ik-bewustzijn verbeeldt echter niet alleen het goddelijke op zijn smalst,
maar ook het diabolische verzet tegen het goddelijk onbewuste. Het dieptepunt van deze menswording van God is de afwijzing van zijn bestaan.
Maar deze incarnatie vormt voor C.G.JUNG geen eindpunt in de ontwikkeling. De incarnatie is in die zin onvolledig dat het psychische slechts gedeeltelijk en onder directe verdringing
van het persoonlijk onbewuste herkenbaar en ervaarbaar is. Het bewustzijnstranscendente wordt
verlaagd tot het bewuste, het symbool tot een uiterlijk teken. Daarom blijft het echt goddelijke
voor het bewustzijn onbereikbaar. Het komt echter aan de andere zijde van de psyche, zijn donkere
schaduwkant, het bewustzijn tegemoet en streeft zo de volledige menswording na. God wil ook in
zijn duistere eigenschappen mens worden. Door de confrontatie met het persoonlijk onbewuste
wordt de mens zelf van de goddelijke tegenstellingen vervuld. Voor het zich God wanende, volmaaktheid nastrevende ik-bewustzijn betekent dit dat het omwille van de volledigheid rekening
moet houden met het menselijk empirisch onbewuste. Het is daarom volgens C.G.JUNG de schuldige mens die geschikt is voor de voortgezette incarnatie en niet de onschuldige.
In de meest psychologiserende opvatting van de derde fase van de H.Geest is de goddelijke incarnatie een verwerkelijking van het 'zelf' als de totale psyche. Omdat dit proces elke projectie van een uiterlijke God tenietdoet, kan de 'god-in-ons' geboren worden. De inwoning van de
H.Geest in de sterfelijke mens noemt C.G.JUNG de voortgezette incarnatie, de incarnatici continua,
omdat die niet één godmens, maar ook de empirische, natuurlijke mens aandoet. Voor de individuele mens betekent dit, op basis van de relativiteit tussen God en de menselijke ziel, de mogelijkheid
tot een religieuze oerervaring. Omdat de individuele mens het innerlijke conflict van de goddelijke
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tegengesteldheid niet op eigen kracht kan overwinnen, moet hij een beroep doen op de hulp vanuit
het onbewuste, dat voor C.G.JUNG samenvalt met de openbaring van de Trooster, de H.Geest. Zo
verenigen het goddelijke en het menselijke zich tot één godmenselijke werkelijkheid, wat zowel
voor de mens als voor God een heelwording betekent. Vader en Zoon worden één in dezelfde
menselijke ziel. En omwille van de (psychische) volledigheid krijgt ook de duivel zijn plaats in het
godsdrama en is hij als de vierde in het geheel van de quaterniteit opgenomen. Psychologisch
betekent dit dat het 'ik' zijn positie als ordeningsbeginsel afstaat, waardoor ook het onbewuste zijn
diabolische tegenpositie moet opgeven (transformatie van de schaduw), het lichamelijk instinctieve
leven (ал/ лз-archetype) gezuiverd wordt en opgenomen in het huwelijk, de hierosgamos tussen
God en de mens, tussen de goddelijke tegenstellingen. Dit gebeurt in de Godmens, van wie het
goddelijke 'zelf' en niet meer het menselijke 'ik' het centrum vormt. In deze psychotheogonische
eindtoestand is het 'zelf' empirisch niet meer van het godsbeeld te onderscheiden. Zelfverwerkelij
king staat in de religieus-metafysische taal gelijk met de incarnatie Gods in de levende en particu
liere mens.
9.2.4.

Christo-psychologisch overzicht

In zijn christologische opvattingen vermengt C.G.JUNG zuiver theologische en meer
godsdienstpsychologische beoordelingen met elkaar. Omdat hij zelf bijna nooit een onderscheid
maakt tussen de Christusvoorstelling, zijn eigen benadering van het Christusgebeuren en de Jezusfiguur of het Christuswezen zelf, zijn deze in dit overzicht ook door elkaar gebruikt, al is dat
theologisch niet correct. En omdat in elke van de drie grote fasen, vader, zoon en geest, een on
derverdeling in twee subfasen mogelijk is, passen wij dit ook toe voor de christo-psychologische
bespreking.
9.2.4.1.

Christus en bet collectief onbewuste

Met de beschouwing van Christus als archetype, als dominante van het onbewuste,
heeft C.G.JUNG de aandacht verschoven van de historische Jezusfiguur naar de algemeen men
selijke dispositie, wat wij op twee manieren kunnen verstaan. Dat kan wijzen op het onbewuste
verwachtingspatroon van een volk of een tijd, een instinctieve verlosserverwachting, waaraan het
historische verschijnen van Jezus beantwoord heeft of waardoor het overschaduwd is, maar het
kan ook, zoals C.G.JUNG dat zelf noemt, de psychische matrix zijn waarin de gestalte Christi
gerecipieerd is en die verantwoordelijk is voor de mythologische omvang van deze figuur. Daarbij is
het mogelijk dat dit archetype alleen maar op Jezus geprojecteerd is ofwel dat hij dit helemaal
heeft verwerkelijkt. Maar naarmate het wezen van het archetype wordt blootgelegd, blijkt het
archetypische wezen van Christus ook dieper te schuilen, meer bepaald in het boven- en voortijdelijke 'zelf' als een pre-existente Godszoon. Deze visie sluit eerder aan bij de theologische opvatting
van de pre-existente en met God wezensgelijke Logos en het imago Dei, waarnaar de hele schep
ping is geformeerd. Omdat C.G.JUNG Christus zelf verbindt met een historisch concrete verschij
ning en hij juist het algemeen psychologische ook voor niet-christenen wil benadrukken, gebruikt
hij meer algemene aanduidingen voor de archetypische oermens, die a priori voorhanden is als
model van de zelfverwerkelijking van de mens.
9.2.4.2.

Christus en bet collectief bewuste

Van dit onbewuste archetype is in deze fase de dogmatische Christusfiguur een verdich
ting, geprojecteerd op een goddelijk, niet-menselijk wezen. De nadruk ligt daarbij helemaal niet op
de historische figuur, want een navolging is nog niet mogelijk en de rechtstreekse ontmoeting
zeker niet. Deze figuur is minder een biografisch dan een collectief en dus sociaal fenomeen en
vooral een uiterlijke voorstelling waarin het menselijke empirische weggetheologiseerd is. Hij vol·
trekt de verlossing in plaats van het 'zelf', wat ook de functie is van het collectief bewustzijn,
zodat het niet om een werkelijke verlossing gaat. Ze is eenmalig, beperkt tot het mythische wezen
en is als projectie — men heeft alleen het beeld, niet de werkelijkheid — niet bedoeld om door de
empirische mens gerealiseerd te worden. Om hem daarvan te verlichten is de ervaring van de para
doxie hem bespaard gebleven. In deze hoedanigheid draagt de Christusfiguur alle kenmerken van
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het verlossende symbool, dat Nstorisch en psychologisch tot doel had de mens uit zijn identificatie
met de natuurziel te verlossen en hem te richten op de groepsziel.
Dit is vooral een sociaal symbool, de collectieve gestalte van de cultuur/ieros, een voorstelling die nog wordt geobjectiveerd als een naTeve projectie en daarom nog de bron is van primitief animisme, van bijgeloof en waanvoorstellingen. Tegelijk is Christus ook het schutsbeeld geweest tegen de primitieve natuur, waaraan de mens zijn complexen kon overdragen. Zo was hij
toen een volledig symbool van het 'zelf' en kon hij daarvan de alomvattende heelheid, zelfs de animale zijde, uitdrukken. Maar naarmate de verwijdering tussen het bewustzijn en het onbewuste
toenam, moest de Christusvoorstelling meer de goede helft van het 'zelf' gaan verbeelden en de
scheiding symboliseren tussen de geestelijke (bewuste) en lichamelijke (onbewuste) mens. Als
tegenzet tegen het lichamelijk onbewuste, heeft de Christusvoorstelling, ondanks het projectieve
karakter, de mens gedeeltelijk van de dwang van projecties bevrijd. Alhoewel hij daardoor aan de
buitenkant is blijven hangen, is de verering van deze voorstelling een eerste zet naar verinnerlijking
geweest. In de uiterlijke verbeelding wordt de mens gewezen op de ervaarbare transcendentie,
maar tegelijk is die transcendentie voor zijn bewustzijn afgeschermd.

9.2.4.3.

Christus en bet persoonUjk bewuste

In deze fase wordt het belang duidelijk van de projectie van de mythe of het archetype
van de godmens op een historisch individu. Juist in zijn mens-zijn verbeeldt Jezus Christus de bereikbaarheid van God voor de mens. Als historische figuur wordt Jezus Christus ten volle een voorbeeld voor het 'ik'. Dat is het symboolhistorische belang van het feit dat de projectie aan een concrete mens is blijven hangen omdat de mogelijkheid tot persoonlijke navolging zeer dicht bij het
bewustzijn komt. Lange tijd heeft C.G.JUNG alleen maar gedacht dat de incarnatie zich enkel in de
wereld van de psyche voordeed, naderhand heeft hij de concrete verschijning in de uiterlijke historische orde geplaatst, in een synchronistisch verband met de psychische ontwikkeling. Jezus is de
eerste autonome mens die de weg van de individuatie zelf is gegaan en zo een religieuze vernieuwer is geworden.
Door de reële verschijning in een mens is het archetype of het 'zelf' onderworpen aan
de beperkingen die eigen zijn aan het bewustzijn en aan de empirische orde. Het eenzijdig goede
dat in de vorige fase vooral aan het goddelijke werd toegeschreven, duidt C.G.JUNG nu juist aan
als kenmerk van de menselijkheid van Jezus zodat deze figuur ook model staat voor de gespletenheid van het menselijk bewustzijn. Hier ligt ook de basis voor de latere ontwikkeling tot een protestantse, gerelativeerde Christus, die volgens C.G.JUNG te veel als mens is voorgesteld. Deze is zo
versmald en gedegradeerd tot het niveau van het ik-bewustzijn dat hij enkel nog een uiterlijk teken
kan zijn. Jezus Christus is op die manier volledig ontmythologiseerd tot een morele leraar naast
vele andere. Hier situeert zich C.G.JUNGs verzet tegen de rationalistische pogingen om een Jezusbiografie of -psychologie op te stellen.
Ook in deze ontwikkelingsfase is de onnavolgbaarheid van de Christusfiguur duidelijk.
Als symbool voor de versterking van het ik-bewustzijn blijkt in de morele praktijk van de uiterlijke
Jezusnavolging dat hieruit meestal de ontwikkeling van de persona volgt. De identificatiemogelijkheden met het 'ik' zijn overigens beperkt omdat men onmogelijk de persoonlijke eigenschappen
van de Jezusfiguur kan kopiëren. Dit zou enkel tot een inflatie van het 'ik' leiden dat zich als uiterste consequentie in de plaats van Christus stelt.

9.2.4.4.

Christus en bet persoonüjk onbewuste

Het verval of zelfs de afwijzing van het geloof in Christus wekt volgens C.G.JUNG in
het onbewuste een tegengestelde reactie op en veroorzaakt een conflict dat verbeeld wordt tussen
Christus en de duivel. Het tekort, belichaamd in de Jezusfiguur, situeert zich vooral op het psychologische niveau omdat zijn volmaaktheid automatisch een onvolledigheid inhoudt. Een volledig
mens is zich immers van zijn schaduw bewust in plaats van die op zijn tegenstanders te projecteren. Ook al is dit een psychologisering die niet helemaal strookt met het evangelische beeld van
de Jezusfiguur die zich om de zwakke en de zondaar bekommert en de confrontatie met de schaduw aandurft, dan is het toch een beeld dat in het bewustzijn van de christengelovige zeer hard-
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nekkig standhoudt. Het komt tevens naar voor in de kruisiging van Christus tussen de morele tegenstellingen, tussen de goede en slechte moordenaar.
Vanuit het persoonlijk onbewuste kan de bewuste Christusvoorstelling dan weer zodanig verwrongen zijn dat deze in een autonoom complex ontaardt. Aan deze deelziel wordt de persoonlijke ziektegeschiedenis opgehangen en Christus als rechtstreekse oorzaak aangewezen, als
genezer aanbeden of als wraakgod aanroepen. Het is een Christusvoorstelling die C.G.JUNG gevaarlijk noemt omdat zij het ik-bewustzijn opnieuw tenietdoet en tot een deflatie kan leiden. Deze
schaduwreactie doorkruist vaak een bewust rationele instelling. Dit is meestal het geval als het
bewuste 'ik' eerst met de Christusfiguur geïdentificeerd is, die als onbereikbaar ideaalbeeld nagestreefd wordt en daardoor het zondebesef en de mislukking des te groter maakt. Omgekeerd gaat
de mens zich dan met de schaduw van het persoonlijk onbewuste identificeren. De schaduwfiguur,
die het bewustzijn met zijn eenzijdigheid confronteert, is in de christelijke voorstellingswereld de
Antichrist of de umbra Christi, die in de psychologiserende benadering eveneens een verlossende
factor is. Dat is ook de reden waarom hij de heerschappij van Christus overneemt, in een herstelling van het evenwicht, als een wereldse en natuurlijke reactie op het vergeestelijkingsideaal van
Christus. Uit de spanning tussen beide antagonisten kan volgens C.G.JUNG echter een nieuwe
Christusbeleving ontstaan.
9.2.4.5.

Christus en het archetypisch onbewuste

In deze fase moet de veruiterlijkte verlossing in een innerlijke verwerkelijking omslaan.
De verinnerlijking van het Christussymbool is volgens C.G.JUNG tegelijk een devaluatie van het
Christussymbool omdat de uiterlijke voorstelling hierin een hinderpaal is. In die zin treedt het onbewuste tijdelijk antichristelijk op. Het Christussymbool wordt geassimileerd door de symbolen die
het onbewuste zelf voortbrengt. Maar ook het tegendeel is waar, want alles wijst erop dat de
Christusvoorstelling in de symbolische houding op een hoger plan werkt omdat het opus Christi
zich naar het individu verplaatst. Het is de psyche die het eigenlijke domein wordt van de christelijke vereniging tussen God en de mens, van de menswording van God en de godswording van
de mens. Lang heeft C.G.JUNG deze alternatieve verlossing met de traditionele laten contrasteren
en bijvoorbeeld bij de alchemistische verlosserfiguur het materiële en stoffelijke aspect beklemtoond. Hier trad dus vanuit het lichaam, vanuit het onbewuste een soort donkere Christus de lichte
tegemoet. Maar steeds weer blijkt dat dit verlossingsproces in het archetypische leven van Jezus
gepreformeerd is. C.G.JUNG denkt natuurlijk vooral aan de archetypische momenten van geboorte,
dood en opstanding, van lijden dat omgezet wordt in heling. Jezus is in zijn leven daarom juist een
voorbeeld van de individuatie, van hoe men zijn eigen leven moet leven. Hij is de bemiddelaar van
een nieuwe, onmiddellijke godservaring. Hij is niet alleen exemplarisch voor de goddelijke, maar
ook voor de menselijke zelfverwerkelijking. In zijn leven wordt de onbewuste grondslag van het
leven van de enkeling openbaar. Het grote verschil is dat men in plaats van de letterlijke imitatio
Christi nu veel meer de idee, het Christussymbool verwerkelijkt. Er moet een soort inbezitneming
door Christus plaatsvinden. C.G.JUNG spreekt van Christus in een subjectieve ervaring, waarbij
het accent niet meer ligt op de objectieve voorstelling maar op wat deze betekent. Voor die verwekking van de innerlijke Christus moeten de projecties van de uiterlijke teruggenomen worden.
Het is daarbij niet duidelijk wat daarnaast van de objectieve werkelijkheid van Christus overblijft.
Dat is trouwens reeds voorafgebeeld in de incarnatie, waarbij het lijkt of Christus afstand moest
doen van het goddelijke om mens te worden. De kruisdood, hellevaart en opstanding betekenen
ook niets anders dan de symbolische dood van de uiterlijke Christus. Het Christussymbool verliest
trouwens zijn centrale plaats alleen ten voordele van de Parakleet. Welke de verhouding is tussen
Christus en de H.Geest en hoe het psychologische symbool van de H.Geest zich verhoudt tot het
theologische, is nog niet duidelijk.
9.2.4.6.

Christus en bet bewuste 'zclT

in de omschrijving van het doel van de individuatie, waarbij Christus symbolisch gezien
het centrum van het individu wordt, zijn twee niveaus te onderscheiden, naargelang het om een
meer empirische of metafysische zienswijze gaat. Empirisch-psychologisch verstaat C.G.JUNG het
'zelf' als de analogie en de psychische receptie van het Christusbeeld, gekenmerkt door een vol-
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ledigheid die zeker bij de dogmatische Christusfiguur ontbreekt. Door de assimilatie verdwijnt het
beeld van de metafysische of historische realiteit in de directe psychische. Het 'zelf' vormt volgens
C.G.JUNG daarom een tegenhanger van Christus, die niet uit 'den hoge', uit het bewustzijn is
neergedaald, maar omgekeerd uit de diepte van het onbewuste is opgestegen, voortgebracht door
het schepsel en niet door de Schepper. De parallel is niet meer dan een empirische kwestie en
berust enkel op de empirische vaststelling van dezelfde symboliek. Door de psychische tegenpositie wordt de metafysische uitspraak zelfs vervolledigd. Het is de innerlijke spirituele mens die gelijkenis met Christus vertoont.
Niet altijd is het verschil zo duidelijk omlijnd en soms noemt C.G.JUNG het 'zelf' synoniem met de innerlijke Christus, de Christus in nobis, waarvoor hij tevens verwijst naar de paulinische en johanneïsche Christus. Dat hij in de praktijk spreekt van het 'zelf', is naar eigen zeggen
omdat hij de volle reikwijdte van het psychische niet meent te kennen en alleen het 'zelf' beschouwt als toegang tot Christus. Langs weerszijden is de gelijkvormigheid tussen Christus en het
'zelf' echter steeds maar toegenomen. Het 'zelf' is thans meer het transcendente doel van de individuatie, waarbij de empirische omschrijvingen ontoereikend zijn, terwijl de Christusbenadering
steeds minder heeft van de dogmatische en de persoonlijke historische Christusfiguur. De innerlijke
Christus beantwoordt aan de eschatologische en kosmische Christus bij de wederkomst, een onuitsprekelijke werkelijkheid, die net als het 'zelf' alleen door symbolen uit te drukken is. Deze nieuwe
Christusbenadering wordt evenals het 'zelf' door een complexio oppositorum en door androgynie
gekenmerkt. Of C.G.JUNG hiermee definitief ontkomt aan de psychologisering waarvan men hem
beschuldigt, laten wij nog even in het midden.
Van die werkelijkheid is de historische Jezus hoe dan ook een perfecte weerspiegeling,
als een voorganger die deze volheid heeft gerealiseerd en van de verwerkelijking in de individuele
mens de prefiguratie is. De tweevoudigheid of paradoxie van het 'zelf' komt in hem tot uiting omdat hij naast historisch persoon ook godsbeeld is: uniek en algemeen. Hij is volgens C.G.JUNG het
hoogste symbool van de mens die zich in de sterfelijke mens verhult, zich in hem ook onthult en
openbaart. Van die Christus is de historische realiteit uiteraard minder belangrijk, eigenlijk alleen
door het feit dat het 'zelf' in zijn goddelijkheid concrete realiteit en menselijkheid moet worden. Dat
impliceert psychologisch dat het 'ik' en het 'zelf' met elkaar verbonden zijn. Dit bedoelt C.G.JUNG
als hij zegt dat Christus alleen maar een symbool is dat slechts betekenis krijgt als het zich verder
ontwikkelt zodat het leidt tot een 'christificatie' van velen.

9.2.5.

Conclusies

Bij het systematische overzicht valt op dat de Christusvoorstelling in elke ontwikkelingsfase van het individuatieproces een andere plaats krijgt en C.G.JUNGs Christusbenadering alleen in
de globale context van dat proces begrijpelijk is. ledere losstaande uitspraak dient in dit ontwikkelingsperspectief teruggeplaatst te worden en alleen zo zijn de schijnbare contradicties verklaarbaar.
Dit betekent verder dat C.G.JUNGs Christusbenadering, ontstaan in een langdurig ontwikkelingsproces, uiteraard ook een (psycho)dynamische benadering van Christus is. De structuur van het
individuatieproces waarop deze Christusbenadering is geënt, is eveneens christelijk bepaald, roept
herinneringen op aan pre-existentie, geboorte, leven en dood, opstanding, verrijzenis, hemelvaart
en wederkomst: de grote momenten uit het christelijke verlossingsproces. Maar het is daarbij zo
dat zij in de interpretatie van C.G.JUNG een heel nieuwe betekenis en lading meekrijgen. Hij heeft
zelf immers gezegd dat de goden uit de hemel zijn gevallen en als archetypen zijn opgestaan. Of
deze opstanding alles te maken heeft met de vernieuwing van de mens die bijvoorbeeld Paulus zich
voorstelde of dat het gaat om een dwaalleer (1 Kor 15:51; 1 Tim 5:3-5), of met andere woorden
C.G.JUNG voor deze geloofswoorden een geschikt aanvullend interpretatiekader biedt of dat bij
hem sprake is van een afwijkend en concurrentieel kader, zijn vragen waarop het volgende deel
een antwoord geeft.
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DEEL Ш. THEOLOGISCHE BETEKENIS VAN C.GJUNGS PSYCHOLOGI
SCHE CHRISTUSBENADERING

In het vorige deel is een soort anamnetische zoektocht ondernomen naar de ontstaans
geschiedenis van C.G.JUNGs Christusbenadering, waarvan het voorlopige eindpunt een diachro
nisch en systematisch overzicht was van zijn theorievorming in relatie tot de soteriologisch-christologische thematiek. Het ligt voor de hand dit theologische deel in het verlengde daarvan uit te bou
wen. De eerste vraag is daarbij niet meer hoe de Christusthematiek in het leven en werk van
C.G.JUNG is terechtgekomen en wat ermee bedoeld is, of hoe deze vergelijkbaar is met de
opvattingen van andere belangrijke tenoren uit de godsdienstpsychologie, maar wat de
theologische voorgeschiedenis van zijn benadering van die thematiek is. Dan pas vinden wij een
antwoord op de vraag hoe deze benadering theologisch te verstaan is.' 320 Meer bepaald is het
mogelijk de reeds in het werk van C.G.JUNG aangetoonde omkeringsbeweging te zien in een
theologisch perspectief. Langs deze weg kunnen de verschuivingen in C.G.JUNGs ontwikkeling
aansluiten op de grote themata en probleemgebieden binnen de westerse cultuur- en theologiegeschiedenis. Dat gebeurt in het eerste hoofdstuk van dit deel, waarin de aandacht vanzelfsprekend
gaat naar de recente ontwikkelingen en vernieuwingsimpulsen die voorafgaan aan C.G.JUNGs
theorievorming, en meer bepaald naar de verschuivingen in de visie op de christelijke verlos
singsleer. Dat doen wij slechts in zoverre dat voor C.G.JUNGs opvattingen verhelderend is en zon
der dat de gedachtelijn door een te gedetailleerde visie verstoord wordt.
In aanloop naar het tweede hoofdstuk gaan wij niet alleen na hoe deze impulsen op
C.G.JUNG hebben ingewerkt, maar ook hoe ze door P.TILLICH (1886-1965) behandeld en in zijn
denken verwerkt zijn. Zo kunnen wij niet alleen hem maar ook zijn gesprekspartner ten opzichte
van deze theologische voorgeschiedenis situeren. Deze terugblik plaatst ons in een goede uitgangs
positie van waaruit de raakvlakken van de psychologische en theologische invalshoek vanzelf
zichtbaar worden. Omdat er van P.TILLICH reeds een overzicht bestaat van het christelijke denken
en vooral van de protestantse theologie in de 19de en 20ste eeuw, kan een korte bespreking daar
van nuttig zijn.1321 Daarin doet hij twee dingen: hij ontplooit een globale visie op de grote krachtlij
nen in die geschiedenis en daarnaast situeert hij zichzelf binnen het krachtlijnenspel van die ge
schiedenis. Omdat beide doelstellingen in een hermeneutische benadering onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, is de vervlechting van beide lijnen opnieuw geen nadeel. Zij vergemakkelijkt tevens
de overgang van de theologische voorgeschiedenis naar de biografische situering van de leer van
P.TILLICH, bij wie de correlatie tussen theologie en leven in het centrum van de theologie staat.
Verder leent ook de structuur die in het denken en werk van C.G.JUNG is aangetroffen en voor zijn
Christusbenadering een onmisbare verstaanssleutel is, zich voor een exemplarische en systemati
sche vergelijking met de theologie van P.TILLICH. De uiteenzetting van de soteriologische en
christologische aspecten van P.TILLICHs theologie vormt de hoofdbrok van het tweede hoofdstuk.
Daarin vinden wij de onderwerpen die in C.G.JUNGs werk aan bod komen in een heel ander denk
kader terug. Zijn vragen krijgen in de theologie een heel andere draagwijdte, wat op zich reeds
hermeneutisch verhelderend werkt. Na kennismaking met de leer van P.TILLICH blikken wij terug
op de psychologische leerstellingen van C.G.JUNG, met opnieuw de Christusbenadering als cen
traal aandachtspunt. Deze vergelijking van de psychologische met de ontologische en theologische
begrippen gebeurt in het derde hoofdstuk. Daarin is het vanuit dit perspectief ook mogelijk de
theologische betekenis te bepalen van de bijdrage die C.G.JUNG kan leveren aan het hedendaagse
christologische en soteriologische debat. Die bijdrage zet ons ook aan om in het spoor van
C.G.JUNG enkele belangrijke aandachtspunten voor dit debat te formuleren.

Deze methode sluit nauw u n bij de therapeutische methode van C.CJUNGs eigen analytische psychologie, waarin de
anamnese vertrekt bij de persoonlijke en biografische elementen, maar dan overgaat op de onpersoonlijke, collectieve of
cultuurbiograrUcheachtergrond. Vgl. M.STEIN, Jung's Treatment of Christianity, p. 34-35.
Zie P.TILLICH, Perspectives on the 19th and 2<kh Century Protestant Theology, vertaald als P.TILLICH, Vorlesungen
Ober die Geschichte des christlichen Denkens. 77. П: Aspekte des Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert, in: P.TIL
LICH, Ergänzung!- und Nachlaßbände zu den Gesammelten Werken, Bd. II. Het gaat om een bewerking van aantekeningen
bij colleges die P.TILLICH tijdens het academiejaar 1962-1963 gegeven heeft aan de Divinity School van de universiteit van
Chicago.
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Hoofdstuk 1. Theologische voorgeschiedenis van C.CJungs Christusbenadering
In de eerste twee delen is herhaalde malen vastgesteld dat zowel de persoonlijke reli
gieuze ervaring van С G JUNG als zijn psychologische onderzoek geworteld zijn in de filosofische
en theologische voedingsbodem van de 19de eeuw Deze voorgeschiedenis kan in één term als
'protestants' aangeduid worden De term gebruiken WIJ in dit geval meer voor een algemene attitude en denkstroming in het westerse denken dan voor de specifieke theologie binnen de protestantse kerken "Aber das kann nicht konfessionel gemeint sein, sondern es trägt nur der Tatsache
Rechnung daß sich seit dem XVI. Jahrhundert eben am Protestantismus in Fortschreiten und Widerstreben, in Scheitern und Gewinnen etwas von diesem Schicksal des neuzeitlichen Christentums vollstreckt *1322 Als denkstroming kenmerkt ZIJ zich voornamelijk door een kritische geest,
een specifiek Duits en protestants fenomeen en een geest van toenemende individualisering en
subjectivenng 13J3 Onmiddellijk komt daarbij de vaststelling dat deze stroming gekanaliseerd is
in verschillende denkrichtingen en daarnaast door andere tegenstromingen is beantwoord Een
overzicht daarvan moet zich beperken tot die bewegingen waarvan WIJ mogen aannemen dat ze
zowel in de psychologie van С G JUNG als in de theologie van Ρ TILLICH hebben doorgewerkt
Omwille van de duidelijkheid zijn de bewegingen geordend rond één of meerdere figuren als bijzondere aandachtspool de eerste protestants-reformatorische beweging gaat uit van M LUTHER
(1483-1546) en is verder geradicaliseerd door F SOZZINI (1539-1604), de mystisch-piëtistische
beweging begint bij Ρ J SPENER (1635-1705) en heeft J С DIPPEL (1673-1734) als belangrijkste
exponent, de kritisch-rationalistische beweging kent haar hoogtepunt bij I KANT (1724-1804) Dit
zi|n complementaire vooruitgangsbewegingen ten tijde van de Verlichting De drie daarop volgende
bewegingen zijn in feite romantische verzoeningspogingen tussen vooruitgang en traditie de
logisch-speculatieve beweging van G W F HEGEL (1770-1831), de universalistischnntuTtieve
beweging van FW J SCHELLING (1775-1831) en de modern-theologische beweging van
F D E SCHLEIERMACHER (1768-1834). Op de daarop volgende bewegingen werpt de 20ste eeuw
reeds haar schaduw de liberaal-personalistische beweging van A RITSCHL (1822-1889), de histo
nsch-kntische beweging met vooral F С BAUR (1792-1860) en D F STRAUSS (1808-1874), de
religieus-existentialistische beweging van S KIERKEGAARD (1813-1855) en tenslotte de antimetafysisch-nihilistische beweging van F NIETZSCHE (1844-1900)
Vooraf maken wi| toch nog enkele methodische bemerkingen Onze eerste doelstelling is
niet een rechtstreekse afhankelijkheid aan te tonen tussen deze theologische en filosofische denkbewegingen en het denken van С G JUNG, ofschoon dat soms wel mogelijk is en door hem zelfs
wordt toegegeven Meer bepaald is het de bedoeling vanuit deze theologie en filosofie het inzicht
in zijn leer te verdiepen en daarvan in tweede instantie, vooral in het volgende hoofdstuk nog
sterker dan voorheen, de verborgen theologische aspecten naar boven te halen Wij beschouwen
de grote figuren uit het westerse verleden als een soort archetypische gesprekspartners met wie
С G.JUNG een persoonlijke dialoog heeft gevoerd, en proberen ze daarom in een historisch per
spectief meer gestalte te geven. Derhalve is het niet nodig om in dit overzicht van protestants
theologische stromingen een algehele volledigheid na te streven.1324 Verder is het om die reden

W TRILLHAAS, Perspektiven und Gestalten des neuzeitlichen Christentums, ρ 1, beschouwt die term letterlijk als een
protest tegen de institutionele omkadering van de kerkelijke traditie en als een poging naar de bronnen van het geloof in de
π Schrift te zoeken Daarom wil hij de grove onderscheiding tussen protestantisme en humanisme enigszins laten varea
door het protesttntisme met een algemene cultuurbeweging ш verband te brengen Deze interpretatie is in een studie als
deze zeker gerechtvaardigd,temeerdaar С G JUNG de term eveneens meer gebruikt om de moderne bewustzijnsinstelling
aan te duiden dan dat hij daarmee bet lidmaatschap van een protestantse kerk bedoelt
Dat is de stelling van К LOWITH, Von Hegel bis Nietzsche, ρ 350 'Die philosophische Knak der christlichen Religion
hat im 19 Jahrhundert von Hegel ihren Ausgang genommen und m Nietzsche em Ende gefunden. Sie ist ein spezifisch deut
sches, weil protestantisches Ereignis und zwar sowohl von seilen der Kntik wie- von säten der Religion, Unsere philosophischen Kritiker sind alle theologisch gebildete Protestanten gewesen und ihre Kntdt des Christentums setzt dessen protestantische Form voraus "
Τ M SCHOOFS, Over theologen van de 19e eeuw de reformatorische lijn, m Tijdschnfi voor Theologie, 20 (1980). ρ 98108, geeft een intéressant overzicht
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ook mogelijk ons vooral te beperken tot het protestantisme uit de Duitse cultuursfeer, want daar
mee is C.G.JUNGs ambivalente relatie het sterkst.'325

1.1.

Protestants-reformatorische beweging rond M.Luther (1483-1546) αϊ F.Socinus
(1539-1604)

De reeds genoemde vernieuwingstendens van toenemende individualisering en subjectivering is reeds ingezet in de Reformatie, bij M.LUTHER (1483-1546) hoewel diens oproep voor
persoonlijke gewetensvrijheid nog helemaal ingegeven is door een christelijk-bijbelse inspiratie.
Deze beweging is geradicaliseerd bij F.SOZZINI (1539-1604) waarin het protest een zeer modern
karakter krijgt.
De zelfbewuste revolte — het legendarische 'Hier stehe ich und kann nicht anders' —
tegen de absoluutheidsaanspraak van de geobjectiveerde katholieke geloofsvoorstellingen tijdens
de Middeleeuwen getuigt daar reeds van. 'Erst Luther hat es vollends zur Geltung gebracht, daß
der Mensch durch sich selbst bestimmt ist, frei zu sein. "132e De bevrijding van de algemene
autoriteit van de paus is immers voor hem de voorwaarde tot een eigen wil, ook al blijft het nog zo
dat de inhoud van het geloof door de openbaring is gegeven, en die persoonlijke wil erg afhankelijk
is van de goddelijke genade.1327 Daarmee is de afbraak van de christelijke eenheidscultuur begonnen en zijn de eerste grondslagen van het moderne bewustzijn gelegd. Immers, door het gezag
van het schriftbeginsel boven dat van kerkelijke structuren te stellen is, weliswaar binnen de grenzen van de christelijke dogmatiek, een begin gemaakt met een individuele bewustwording. Deze
heeft al snel vorm gekregen in een onafhankelijk wetenschappelijk en historisch onderzoek, zoals in
de bijbelexegese, in de eerste tekenen van een profanisering en vooruitgang van de cultuur, en in
de emancipatie van de persoonlijke (gewetens)vrijheid. Theologisch heeft dat vooral meegebracht
dat het geloof is losgemaakt van de metafysica, van het algemene middeleeuws-scholastieke begrippenkader. Het is teruggebracht tot het begin van de persoonlijke ervaring, ook al is dat nog niet
de ervaring van de geïsoleerde individualiteit zoals wij die kennen in het moderne psychologische
verstaanskader. 'Der Glaube, die Achse unseres Umganges mit der Heiligen Schrift, wird zu einem
Element höchster Subjektivität. Denn dieser Glaube, in dem sich uns das ewige Heil erschließt, ist
mein Glaube, oder er ist es nicht. " 13M

1.1.1.

M.Luthers verlossingsopvatting

Men moet goed begrijpen dat in M.LUTHERs verlossingsleer de juridische uiterlijkheid
van de verzoening bij ANSELMUS VAN CANTERBURY (1033-1109) met haar typische tegenstelling tussen de objectieve verlossing en de subjectieve toeëigening misschien wel sterk is verinnerlijkt, maar zijn theologisch-metafysisch kader toch niet definitief is achtergelaten. Dit brengt wel
mee dat de verlossingsdaad van Jezus Christus meer gepersonaliseerd en gesubjectiveerd wordt

ins

,n

Wij komen daarvan de algemene denklijn het best op het spoor aan de hand van enkele overzichtsstudies. In het recente
werk van C.WELCH, Protestant Thought in the Nineteenth Century, gebeurt dit overzicht vanuit een cultuurhistorische
invalshoeken bij G.WENZ, Geschichte der Versöhnungslehre in der evangelischen Theologie der Neuzeit, is net toegespitst
op het punt van de solcriologie en christologie. De onderzoeksresultaten van deze studies passen goed bij wat wij willen
aantonen, omdat zij een zicht geven op de grote ontwikkelingslijnen binnen de protestantse theologie en dan vooral op die
van de subjectivering van het geloof. Zij openen tevens de toegangspoort tot de centrale auteurs, van wie enkele sleutelpassages verdere verduidelijking geven. De leemten die hier en daar nog blijven, kunnen op aanwijzingen van P.TILLICH
opgevuld worden met ander, eventueel rechtstreeks bronnenmateriaal, indien dot de verheldering van de leer van
C.G.JUNG verduidelijkt. Dat kan aan de hand van K.LÖWTTrl, Von Hegel bis Nietzsche: W.TRILLHAAS, Perspektiven
und Gestalten des neuzeitlichen Christentums; F.FLÜCKJGER, Die protestantische Theologie des 19. Jahrhunderts;
W.ANZ, Idealismus und Nachidealismus.

" K.LÖWTTrl, Von Hegel bis Nietzsche, p. 47. Zie over de biografische achtergrond van deze stcllingname G.WEHR, Martin
Luther, p. 127: 'Zum erstenmal ist hier in aller Öffentlichkeit vor höchsten Vertretern von Kirche und Welt der Grundsatz
der Gewissensfreiheit ausgesprochen. '

,m

Vgl. M.LUTHER, De servo arbitrio, in: M.LUTHER, Werke, Bd. 18, p. 635: 'Sic humana voluntas in medio posila est,
seu iumentum, si insederit Deus, vuls et vattit, quo vult Deus, (...) si insederit Satan, vult et vadit, quo vuh Satan. ' ( = So
ist der menschliche Wille in der Mine hingestellt wie ein Lasttier; wenn Gott darauf sitzt, will er und geht, wohin Gott will,
(...). Wenn der Satan aaraufsitzt, will er und geht, wohin Satan will).

,m

W.TRILLHAAS, Perspektiven und Gestalten des neuzeitlichen Christentums, p. 27, vgl. p. 30, stelt dat zelfs het autoriteitsbeginsel van de H.Schrift in de Reformatie ondergeschikt wordt aan de ervaring, 'der Überzeugung des Herzens". Met
andere woorden wordt het gezag van de zaak dialectisch verbonden met dal van de overtuiging. "Plato amicus, magis
amica Veritas ' - aber diese ventas kann nicht mehr ohne den Einschuß von Subjektivität - chrisüich ausgedruckt: die Wahrheit der Heiligen Sehriß kann nicht ohne die Wahrheit des von der Wahrheit überwundenden Herzens begriffen werden. "
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tot de reëel beleefde kruisnood en godsverlatenheid, waarin Christus het kwaad van de wereld op
de schouders neemt. Daarnaast ligt bij M.LUTHER ook meer het accent op de Christus pro nobis.
wat bijdraagt tot de verinnerlijking en existentialisering van het verlossingsgeloof.'32* Dit is in de
soteriologische opvattingen een stap vooruit op het juridisch-legalistische denkkader van de anselmiaanse verzoeningsleer, de kerngedachte van de westers-Romeinse soteriologie. Het is ook een
stap terug ¡n de richting van de klassieke, meer parenetisch-volkse visie van de oude kerk die in
deze leer teruggedrongen is, en van kerkvaders zoals ORÍGENES (ca.198-253/254). In die visie
gaat het minder om de overwinning op de schuld dan om de verlossing als overwinning op de
dood, 'auf /ener realontologischen Vergottung des Menschen", rechtstreeks bewerkt door de verrezen Christus. ,3S°
Daartegenover staat dat M.LUTHER zelf nog vasthoudt aan de paulinische zonde- en
rechtvaardigingsleer en de verlossing alleen laat geschieden door de genade Gods en door het
geloof van de mens in die genadewerking. Enkel het voorbeeld van een mens is hiervoor onvoldoende, "Nehmlich das Christus hinfuhrt nicht mehr sey noch thu mit seinem leiden und leben,
denn ein ander schlechter heilige. Denn wenn ich das gleube, das allein die menschliche natur für
mich gelidden hat, so ist mir der Christus ein schlechter heiland, so bedarff er wol selbs eines heilands'.ì33ì Aan die verlossing hebben noch de mens Jezus noch de gelovige enige persoonlijke
verdienste "sondern gerade dadurch, daß er selbst zu einem Nichts wird und so Gott und seinem
verwerfenden Gericht ganz recht gibt. Die Wirksamkeit Christi ist mithin einzig vom Wirken Gottes
her zu verstehen; er ist und bleibt alleiniges 'Subjekt' des Versöhnungsgeschehens".1332 Door
het passieve geloof, het fides apprehensive kan de gelovige hieraan deelhebben zodat een versmelting ontstaat tussen het extra me, de externe gerechtigheid via de exclusiviteit van de Godsdaad,
en het in me ipso. Zonder dat aan de objectiviteit van het verlossingshandelen in Christus getornd
wordt, is deze verlossing, veel meer dan de plaatsvervangende verlossing in de anselmiaanse verzoeningsleer, inclusief op elke gelovige betrokken. M.LUTHER formuleert verlossing voorts niet
vanuit het godsbeeld maar vanuit de persoonlijke heilsnood. Bij hem wordt het subject het eigenlijke soteriologische brandpunt en is het heil in Christus nog niet voor de enkeling geschied als hij
zich dit nog niet heeft toegeëigend. G.WENZ vat dit als volgt samen: 'Die externe Versöhnungsgerechtigkeit Jesu Christi ist im Glauben gerade darin real und effektiv, als sich dieser in keiner Weise
auf seine vorfindliche und tatsächliche Gerechtigkeit, sondern exzentrisch — einzig und allein auf
die Gerechtigkeit Christi verläßt. " , 3 M
De betrokkenheid van de vrijheid van de mens op de verzoening door Christus, die dus
aan de geloofsvrijheid grenzen stelt, maakt de kern uit van het reformatorische gedachtegoed.
Maar in de oudprotestantse orthodoxie of scholastiek, te beginnen met P.MELANCHTHON (14971565) — "Der Schritt von Luther zu Melanchthon macht schon den Eindruck ebenso einer lehrhaften Verdeutlichung wie einer Verhärtung' — is deze beweging opnieuw gekristalliseerd tot een
uiterlijk leerpositivistisch rechtvaardigingsgeloof, dat men de imputatieleer noemt.'334 Het gevaar is niet denkbeeldig dat men opnieuw slechts uiterlijk in de verzoening gelooft zonder dat deze
in de mens zelf werkzaam is. In de uitwerking van het hervormingsdenken door de protestantse
orthodoxie vindt het protestantisme zijn scholastieke periode in de 16de en 17de eeuw. Hier viert
het objectieve denken, zonder enige verwijzing naar het individu, opnieuw hoogtij. M.LUTHERs
rechtvaardiging door het geloof is hierbij herleid tot de intellectualistische aanvaarding van de protestantse leerstellingen. Het schriftbeginsel wordt geïnterpreteerd als onbeweeglijk en star en de
geopenbaarde geloofswaarheden zijn tegengesteld aan de natuurlijke waarheden van de rede. Het
verzet tegen de opkomende secularisatie dringt de christelijke voorstellingswereld terug in een
kunstmatig supematuralisme, waarin de kloof tussen oneindigheid en eindigheid, tussen God en de
mens slechts uiterlijk gedicht is. 'Dabei gelang es allerdings nur unzureichend, zwischen der als
Versöhnung Gottes verstandenen Heilstat Christi und der sittlich-religiösen Erneuerung des Men-

"" Zie P.HACKER, The Ego in Fmth. Martin Luther and ¡he Origins of anihropoceniric Religion.
'™ G.WENZ, Geschichte der Versohnungslehre in der evangelischen Theologie. Bd. I, p. 57.
"" M.LUTHER, Vom Abendmahl Orniti. Bekenntnis, in: M.LUTHER. Werke, Bd. 26, p. 319.
"™ G.WENZ, Geschichte der Versohnungslehre in der evangelischen Theologie. Bd. I, p. 64.
im

G.WENZ, Geschichte der Versohnungslehre in der evangelischen Theologie. Bd. I, p. 68.

"" W.TRILLHAAS, Perspektiven und Gestalten des neuzeitliehen Christentums, p. 71.
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sehen eine innere Verbindung herzustellen. "1ЭЭ6 Naar dergelijke objectiverende voorstellingen
wordt in reactie op de verschillende vernieuwingsimpulsen in de loop van de daarop volgende eeu
wen meermaals teruggegrepen, met name door de laatscholastieke J GERHARD (1582-1637), en
in de hoogorthodoxie wanneer tijdens de barokpenode van ca 1555-1675, zowel in protestantse
als katholieke middens, een soort Gegenreformation plaatsvindt In de 19de eeuw spreekt men in
dat verband van de ñepnstinationstfieologie, van het confessionalisme en van het bijbelse realisme
Deze protestantse restauratiebewegingen beroepen zich met evenveel recht op M LUTHERs denken als de modernistische vernieuwingsbewegingen Het is daarom, ondanks de aanzet bij M LUTHER, duidelijk dat niet de Reformatie het eigenlijke eindpunt van de Middeleeuwen en het begin
van de Nieuwe Tijd vormt Dat is althans ook de mening van G WENZ 'Zwar hat die Reformation
sich gegen die nach ihrem Verständnis äußerliche Autorität des romischen Papstamtes gewendet,
aber doch nicht deshalb, um die Selbständigkeit autonomer Vernunft zu proklamieren, sondern um
die einzig legitime Autorität der heiligen Schnft an die freigewordene Stelle zu setzen "133e De
individualisering, de persoonlijke bewustwording vindt in de Reformatie nog altijd plaats in de overgave aan het geloof in de Verlosser, ook al zijn de scherpste kanten van het uiterlijke verzoemngsdenken er reeds af

1.1.2.

F.Socinus' verlossingsopvatting

De eerste eigenlijke impuls waann men zich vanuit een toenemend geloof in de eigen
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de mens, is gaan verzetten tegen een uiterlijk geloof in
de verlossingsdood van Christus, komt van de socinianen, de volgelingen van F SOZZINI (15391604), en de vaandeldragers van het moderne levensgevoel Wel blijven zij met hun praktisch
subjectivisme nog binnen de lijnen van de traditie omdat zi) de subjectiviteit van het geloof uit de
context van de goddelijke waarheid halen Het gaat hier om een breuk met het Romeinse autoriteitsbeginsel en de middeleeuwse overlevenngsgedachte, waarbij het incarnatiegeloof juist als een
doorbraak van menselijke waardigheid geldt Die waardering van de eindigheid komt tot uiting in
hun verwerping van de goddelijkheid van Christus en de volgens hen monsterlijke verbinding van
twee substanties in één persoon *. Scnptura testatur Jesum Christum natura esse hominem'
(= volgens de Schrift is Jezus Christus waarlijk mens) 13Э7 Als Jezus in hun ogen enkel de ver
kondiger van de goddelijke leer is en zijn dood het eindpunt van een ethische zelfverwerkelijking,
lopen ZIJ reeds vooruit op de latere rationalistische versmalling In Jezus wordt volgens hen juist de
eindigheid vergoddelijkt, vermits hun opvatting van het eeuwige leven er een is van een eindeloze
vooruitgang In feite loopt de vergoddelijking van de mens bij de socinianen parallel met 'eine völlige Depotenzierung der Allmacht Gottes".,33B Zij funderen het mens-zijn immers, analoog met
het goddelijke Zijn, in onafhankelijkheid en radicale verenkeling Daaruit volgt onmiddellijk dat
Christus onmogelijk de dood van velen op zich kan nemen, want dat zou betekenen dat er evenveel verlossers als zondaars zijn Daarom moet de mens als individu zijn eigen verlossing bewerkstelligen en kan Christus daarvoor hoogstens als menselijk voorbeeld dienen Door het zwaartepunt
te verleggen naar het menselijke initiatief slagen de socinianen niet in een totale synthese tussen
goddelijkheid en menselijkheid 'Die Folgerungen, die der Soziniamsmus für sich zieht, sind eindeutig Göttliches und Menschliches fallen völlig auseinander, werden als absolut verschiedene Substanzen bestimmt, zwischen denen es keine Einheit gibt, welche somit auch in Christus nicht zur
Einheit der Person zusammengehen können "133e

G WENZ, Geschichte der Versöhnungslehre m der evangelischen Theologie, Bd Ι, ρ 96
G WENZ, Geschichte der Versâhnungslehre m der evangelischen Theologie, Bd Ι, ρ 93 Vgl W TRILLHAA5, Perspcknven und Gestalten des neuzeitlichen Christentums, ρ 29, die op grond van de oude dogmatisctie terminologie geneigd is
'du Reformation pauschal noch gam zum Mittelalter zu rechnen '
F SOCINUS, Chnstianae Rebgionis Insatuao, m A WISSOWATIUS (Hrsg ), Bibtioihcca Tratrum Polonorum, Bd Ι, ρ
656, geciteerd ш G WENZ, Geschichte der Versâhnungslehre іл der evangelischen Theologie, Bd Ι, ρ 113
G WENZ, Geschichte der Versöhnungslehre m der evangelischen Theologie, Bd Ι, ρ 123
G WENZ, Geschichte der Versâhnungslehre m der evangelischen Theologie, Bd Ι, ρ 126
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1.13.

Invloed van het vroege protestantisme

Met deze theologische trend kondigt zich de Nieuwe Tijd aan, waarin de ontvoogding
van het individu zich voordoet zowel op een meer religieus als op een meer werelds vlak. Hierna
valt de reactie op de orthodoxie in twee verschillende stromingen uiteen: het piëtisme en de Verlichting, als twee complementaire uitingen van de onafhankelijkheid van het gevoel en de rede.
'Der Pietismus war der Zwillingsbruder der Aufklärung, wenigstens der deutschen Aufklärung. ' 1340 De voorgeschiedenis bij de socinianen onderstreept echter de christelijke legitimiteit
van de aanbrekende Nieuwe Tijd, die niet primair een humane reactie is tegen een middeleeuws
autoriteitsgeloof, maar gegroeid is uit theologische ontwikkelingen of eventueel zelfs de uiterste
consequentie van de incarnatiegedachte. De historicus H.BLUMENBERG stelt in dat verband trouwens vast: "Der Inkarnationsgedanke war eine unendliche Bestärkung der menschlichen Selbstachtung.™

1.1.4.

Betekenis van het protestantisme voor C.GJung

Uit het werk van C.G.JUNG kunnen wij niet opmaken of hij de leer van M.LUTHER
diepgaand heeft bestudeerd. Toch vinden wij er heel wat in terug van de protestantse rebelse houding tegen het collectieve traditionele keurslijf, dat de ik-persoonlijkheid sterk afremt. In het door
geestelijke autoriteiten opgelegde geloof gaat de band met de levende religieuze ervaring verloren.
C.G.JUNGs vaak negatieve uitlatingen over het protestantisme richten zich in dit opzicht echter
veel meer tegen de verstarde hoogorthodoxie en neo-orthodoxie dan tegen de basisimpuls van
M.LUTHER. In zijn onafhankelijke religiositeit beschouwt C.G.JUNG zichzelf immers als door en
door protestants, in het besef dat de terugkeer naar een objectivistisch katholicisme niet meer mogelijk is. 'Ich betrachte mich als Protestanten, und zwar ganz ausgesprochen! Ich protestiere sogar
gegen die Rückständigkeit des Protestantismus".,3*2 Deze hang naar zelfstandigheid spreekt
reeds uit zijn biografie en verklaart ook zijn verdediging van een wetenschappelijke onafhankelijkheid en antidogmatische aanpak van zijn psychologie. Daarnaast zet C.G.JUNG zich echter evenzeer af tegen de verschraling van het protestantse mensbeeld, waarin het individueel bewustzijn op
zichzelf is teruggeplooid en de rechtstreekse binding met het mysterie van het onbewuste is verdrongen. In het onvermogen van het 'ik' om zonder de hulp van het onbewuste verlost te worden
komt nog iets van de lutheraanse leer in zijn psychologisch versmalde vorm naar boven, hoewel
M.LUTHER volgens C.G.JUNG de genadebeweging en het schriftbeginsel toch nog te uiterlijk
weergeeft. Naast de zelfbewuste persoonlijkheid van de wetenschapper en zijn pleidooi voor een
autonoom onderzoek en zelfontplooiing blijft er ook nog C.G.JUNGs mystieke aanleg. Die vindt
misschien reeds een eerste aanzet in de individualisering van de godsdienstigheid bij M.LUTHER,
maar zijn eigenlijke voedingsbodem moeten wij toch meer in de volgende periode zoeken.

1.1.5.

Betekenis van het protestantisme volgens P.Tillich

Het is volgens P.TILLICH de grote verdienste van de reformatoren dat zij afgerekend
hebben met een objectieve, kwantitatieve en relatieve vertaling van de verhouding tussen God en
de mens. Het subjectieve, kwalitatieve en absolute element in de persoonlijke ervaring bij M.LUTHER steunt op een persoonlijke ik-gijrelatie, die mogelijk is zonder de tussenkomst van een bemiddelende instantie. Centraal daarin staat de absolute geloofszekerheid dat men zich door God aangenomen weet. Bij de verduidelijking ervan doet M.LUTHER een beroep op de rechtvaardigingsleer
van Paulus, terwijl hij diens geestleer van het in Christo esse buiten beschouwing iaat. Het bewijs

W.TRILLHAAS, Perspektiven und Gestalten des neuzeitlichen Christentums, p. 133. Vgl. G.WENZ, Geschichte der Versöhnungslehre in der evangelischen Theologie, Bd. I, p. 151, die in deze samenwerking de bijdrage ziet 'zur Herausarbeitung der Selbständigkeit des Selbstbewußtseins'. Vgl. C.WELCH, Protestant Thought in the Nineteenth Century. Vol. I, p.
28, die wat voorzichtiger tot de vastttelling komt 'that pietist and rationalist conceptions of religion were by no means
altogether antithetical'.
H.BLUMENBERG, Die Legittimili der Neuzeit, p. 587, geciteerd uit G.WENZ, Geschichte der Versöhnungslehre in der
evangelischen Theologie, Bd. I, p. 99.
C.G.JUNG, Brief vom 25.X.1955 an P.A.Hilly, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. Π, p. 514. Zie ook C.G.JUNG, Psychotherapie
und Seelsorge, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 375.
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dat de reformatoren een duidelijke grens hebben getrokken in deze subjectiveringsbeweging, vindt
P.TILLICH in hun conflict met de spiritualisten zoals T.MÜNTZER (ca. 1490-15251: 'This seems to
me the difference between the Reformers and all perfectionist and pietistic attitudes. Luther and
the other Reformers placed the main emphasis on the distance of God from man. "1343 Hiervoor
heeft P.TILLICH een eigen verklaring, gebaseerd op de tegenstelling tussen wat hij omschrijft als
het beginsel van de identiteit en dat van de distantie. Onder identiteit verstaat hij de rechtstreekse
deelname aan het goddelijke in ieder van ons en met distantie bedoelt hij de zedelijke gehoorzaamheid zonder de participatie aan het goddelijke. In dit spanningsveld tussen het mystieke identiteitsprincipe van de wezenseenheid tussen God en de mens, en het distantieprincipe, waarin de feitelijke kloof tussen God en de mens bewaard blijft, helt het protestantse beginsel volgens hem
meer over naar de distantie, ook al vertoont het enkele eigenschappen van identiteit, die in de
talrijke protestantse kerken vorm krijgen.
De periode van de orthodoxie die in de 16de en 17de eeuw daarop volgt, vertegenwoordigt daarentegen de protestantse theologie in haar meest objectieve aspect. Zij brengt een leer
zonder naar het individu of het subjectieve element te verwijzen. In de latere repristinatietheologie
of conservatieve theologie ziet ook P.TILLICH de radicale terugkeer tot en de herontdekking van de
orthodoxe theologie. Het standpunt dat P.TILLICH in verband daarmee inneemt, is wel voorzichtiger dan men zou verwachten: hoewel hij zich hoegenaamd niet achter deze restauratie schaart,
blijft hij het waardevol vinden dat ze de schatten van de klassieke theologie opnieuw toegankelijk
heeft gemaakt voor de moderne mens. Zijn kritiek op het hedendaagse protestantse fundamentalisme is trouwens dat men daarin alleen maar op vroomheid en exegese steunt en te weinig op traditie.1344 Ofschoon de socinianen radicaal gebroken hebben met die traditie, erkent P.TILLICH het
belang van deze impuls in de eigenlijke overgang van de Reformatie naar de Verlichting. "Protestantism had preserved some dogmas, at least the early dogmas of the church. Socianism dissolved
all the Christian dogmas with the help of the rationalism and humanism of the Renaissance. "1346
De moderne liberale theologie beschouwt hij bovendien als een late voortzetting van deze leer. In
deze beweging haalt het hierboven genoemde afstandsbeginsel het helemaal op het identiteitsbeginsel.
Conclusies: (a) De accentverschuiving van de oneindigheid, het Jenseits, naar het eindige, het Diesseits, en parallel daarmee de verplaatsing van de verlossing als een objectieve werkelijkheid naar de subjectieve verwerkelijking, is reeds bij M.LUTHER mogelijk
gemaakt. Doch pas bij F.SOCINUS leidt dit tot een echte kloof en tot een concurrentieverhouding tussen het profane en het religieuze. Daarbij is de verlossing van het individu
als emancipatie losgemaakt van de goddelijke verlossing in Christus. Die drang naar de
autonomie van het eindige en menselijke werkt van dan af via de Verlichting door tot in
de moderne wetenschapsvoering, (bl Omdat de aanloop naar het westerse zelfbewustzijn reeds in de Reformatie genomen wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat in
de psychologie van C.G.JUNG heel wat van de hervormersgeest terug te vinden is.
Maar wij zien in diezelfde psychologie ook de tegenreactie op de protestantse ontvoogding. Die bepleit geen terugkeer naar de oude opgelegde leerstelligheid, maar keert zich
tegen de verregaande onafhankelijkheidsdrang, die volgens hem de kloof tussen het
bewustzijn en het onbewuste te groot heeft gemaakt, (c) P.TILLICH plaatst de protestantse impuls meer binnen het spanningsveld tussen identiteit en distantie. Ondanks de
klemtoon op de mystieke identiteit neemt de afstand tussen God en de mens bij M.LUTHER volgens hem veeleer toe. Deze houding is typisch voor een theoloog die blijft
openstaan voor de rijkdom van zowel de protestantse als de katholieke traditie.

P.TILLICH, Λ History of Christian Thought, p. 240, vertaald in: P.TILLICH, Ergänzungs- und ìfachlaflbande zu den
Gesammelten Werken, Bd. I, p. 252.
Zie P.TILLICH, Perspectives on the 19Л and 20th Century Protestant Theology, p. 157-158, vertaald in: P.TILLICH,
Ergänzungs- und Sachlaßbände zu den Gesammelten Werken, Bd. II, p. 129-130.
P.TILLICH, A History of Chrisdan Thought, p. 287, vertaald in: P.TILLICH, Ergänzungs- und Nachlaßbände zu den
Gesammelten Werken, Bd. I, p. 304.
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1.2.

Mystisch-piëtistische beweging rond P.J.Spener (1635-1705) en J.C.Dippel (1673-1734)

De ontvoogding en subjectivering is het meest radicaal in de rationele geest van de Verlichting. Maar deze is zoals gezegd niet te begrijpen zonder de opleving van het piëtisme met zijn
verdere toewending naar de innerlijke geloofspraktijk van het individuele subject en zijn ethischperfectionistische levenshouding. In die verinnerlijkte levensreform vindt geen breuk plaats met de
protestantse evolutie omdat men zich daarvoor beroept op M.LUTHERs individuele bekeringservaring.

1.2.1.

Vroegpiëtistische verlossingsopvatting

De grote bezieler van de zeventiende-eeuwse Duitse lutheraanse kerk is P.J.SPENER
(1635-1705) met zijn klassieke Pia Desideria (1675), maar daarnaast zijn binnen deze kerk ook
namen belangrijk als die van A.H.FRANKE (1663-1727), N.L.GRAF VON ZINZENDORF (17001760) en de gebroeders J. (1703-1791) en C.WESLEY (1707-1788). De beweging is ontstaan als
een geïnspireerde kritiek op het kerkelijke bestel. 'Spener befand sich zu der Reformation nirgends
im Gegensatz. Und doch war etwas anders geworden, ihm ging es nicht um Beharrung sondern
um Fortschritt. Für ihn lag das Entscheidende nicht in der Bewahrung eines Besitzes allein, sondern
in einer Erneuerung des Herzens und der Lebenskraft des Evangeliums. "13*e Door het verder uit
elkaar groeien van kerk en maatschappij is het geloof meer in de privaatsfeer beland en heeft het
anderzijds geleid tot de vorming van supra-confessionele gemeenschappen, die naast elkaar leven
in de grootst mogelijke tolerantie. Niet de objectieve waarheid en de letterlijkheid van de leer, maar
de waarachtigheid van de praxis pietatis staat daarbij voorop. Centrale gedachte is de persoonlijke
wedergeboorte, al mag men niet vergeten dat dit subjectivisme nog erg christelijk en bijbels is ingekleurd. 'Clearly, pietism was no system of thought. Were it possible, one might speak of a system
of feelings, or of a theological mood and stance as well as a religious revival, in which all attention
was centered on the heartfelt Charakter of true religion, on inner conviction and peace, on the
intensity of feeling, on the affective and the emotional elements in experience. The religion of the
heart stood in contrast both to the intellectualism of orthodox polemics, which seemed irrelevant
to the practical issue in faith and love, and to the intellectualism of an arid rationalism. " , M 7 Het
gaat hier bijna om een psychologie avant la lettre, en ook dat is eigen aan het tijdsbeeld, vindt
G.WENZ. 'Psychologie bestimmt die Predigt der Zeit. Sie zielt auf die Erziehung und Verwandlung
(Wiedergeburt) des einzelnen. Die Innerlichkeit des individuellen Glaubens bildet schließlich auch
das Konstitutionsprinzip seiner äußeren Verfassung. ",34a In de verinnerlijking van het geloof
gaat de ervaring van het heil, van de goddelijke genade, voor op de verlossingsdaad extra nos. Het
nieuwe leven in Christus, met de nadruk op de persoonlijke transformatie, krijgt voorrang op de
formele rechtvaardiging door het geloof. Daardoor doet het volmaaktheidsstreven het individu, dat
zich weliswaar op goddelijke genade beroept, uitgroeien tot groter zelfbewustzijn en toenemen in
kritische zin. Die kritiek richt zich zowel tegen het wereldlijke als tegen het geestelijke gezag. Door
het accent te verleggen naar het bovenwereldse heil is zo immers ook de weg vrij voor een ontvoogding van de wereldse belangen. Niet toevallig valt deze ontwikkeling samen met het ontstaan
van de burgerlijke, moderne maatschappij.

U i .

Klassiek-piëtistische verlossingsopvatting

In feite gaat deze beweging terug op een heropleving van de mystiek en ze is een reactie op een verstard kerkdenken dat al gauw tot staatskerken heeft geleid. Belangrijke namen zijn
die van J.BOEHME (1575-1624), J.A.COMENIUS (1592-1670) en J.SCHEFFELER bijgenaamd ANGELUS SILESIUS (1624-1667). De piëtistische mystiek is echter ook een binnenkerkelijke reactie
op het ontstaan van tal van geheime genootschappen zoals dat van de rozenkruisers, waarin alchemie, astrologie en mystiek inwijdingsgoed zijn. Rechtstreeks is zij voorbereid door de reformortho-

° " W.TRILLHAAS, Perspektiven und Gestoben des neuzeitlichen Christentums, p. 137.
IV

" C.WELCH, Protestant Thought in the Nineteenth Century, Vol. 1, p. 26-27.

"" G.WENZ, Geschichte Лет Versonnungslehre in der evangelischen Theologie, Bd. I, p. 151.
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doxie van J.ARNDT (1555-1621) en J V ANDREAE (1581-1654), die de vader van het Wûrttembergse piëtisme wordt genoemd en wiens geschriften, Confessie Fraternitatis (1641) en Chymische Hochzeit von Christian Rosenkreuz (1616), de aanzet zijn voor de klassieke rozenkruiserij 1M" De figuur van het klassieke piëtisme die het dichtst bij de Aufklärung staat, is J С DIPPEL (1673-1734), bijgenaamd CHRISTIANUS DEMOCRITUS, 'zugleich in den Einflußbereich der
Theosophie Jacob Böhmes' "Vom 'Chnstus vor resp für uns' zum 'Christus in uns".i№0 Ook
voor J C.DIPPEL moet Christus in de mens geboren worden via de kruisdood van de oude mens en
het herstel van de in Adam verloren heerlijkheid Zijn christologie is antropologisch gefundeerd en
Christus is daann niet van bij de geboorte de volmaakte Godmens, maar bereikt zijn voltooiing
slechts in een biografisch ontwikkelingsproces Een receptieve houding van de mens ten overstaan
van de verlossing is daarvoor onvoldoende Daadwerkelijke verlossing moet de mens zelf voltrek
ken en voor J.C DIPPEL gaan de mystische en morele aspecten dan ook samen. Daarom verzet hij
zich ook tegen het geloof in het plaatsvervangende lijden, want dat zou haaks staan op de vrijheid
van het schepsel Bovendien gelooft men dan slechts in een uiterlijke Heiland terwijl alleen een
innerlijke Christus voor de zaligmaking kan zorgen 'Ob die unverschämten und geblendeten Heuchler, die alles, was der Heyland für sie gethan und gelitten, an ihrer Statt vollbracht zu seyn, sich
und andere überreden, nicht gewiß genug, wiewohl zu späht, erfahren werden, daß Er auch an
ihrer Statt in seine Herrlichkeit eingegangen .. ?*19S1 Anders dan het uiterlijke geloof in een exteme objectieve verlossing is J С DIPPELs sotenologie volgens G WENZ daarom een zuivere recapitulatietheone 'Der Mensch muß selbst die Rolle Jesu Christi übernehmen und an sich selbst das
Werk der Erlösung vollziehen. Die Funktion des Glaubens is es, so mit Christus übereinzukommen,
daß dessen Wirklichkeit im Glauben selbst aufgeht.'*3*2 In dat opzicht komt Jezus meer de rol
van voorbeeld toe, omdat hij de mens in zijn vervolmakingsgang is voorgegaan, hoewel wij
J С DIPPEL daarom nog niet op één lijn met de socinianen mogen plaatsen Zo is hij de eerste
binnen de lutherse kring die de eenzijdig objectieve vertaling van de traditionele verlossings- en
rechtvaardigingsleer, de imputatieve gerechtigheid, afwijst Alleen de eigen daad van heiliging
maakt de verlossing werkelijk Hoewel de subjectiviteit altijd betrokken is op een proces van zelfnegatie en gerichtheid op Christus, blijft ZIJ haar zelfwerkzaamheid daarin behouden en is de verwerkelijking van haar heil toch vóór alles een interne aangelegenheid

1.23.

Invloed van het piëtisme

Het belang van deze piëtistische stroming voor het protestantse denken is moeilijk te
overschatten Zo beschouwt E HIRSCH de theologie van de Verlichting als 'das Kind das die radikal pietistische Theologie unter dem Beifall der gesunden sittlichen Vernunft aus der Orthodoxie
vermóge deren Schwachheit gezeugt hat".*3" En volgens W TRILLHAAS is dank ZIJ het piëtisme verhinderd dat de geschiedenis van het christelijke geloof en van de autonome rede uit elkaar
zijn gegaan Beide richtingen hebben immers het antropocentnsme en het vooruitgangsgeloof gemeen dat in het orthodoxe protestantisme nog ontbrak "Der Mensch rückte ms Zentrum des Interesses War es hier der natürliche Mensch mit seinen natürlichen Fähigkeiten und Rechten, so war
es dort der gläubige Mensch, in dessen Wiedergeburt sich die Wahrheit der Lehren erweisen mußte Dieser christliche Mensch aber durfte und sollte Optimist sein ",364

Zie J W MONTGOMERY, Cross and Crucible John Valentin Andrene Phoenix of the Theologians, G WEHR, Rosenkreuzeruche Manifèste
G WENZ, Geschichte der Versöhnungslchrc m der evangelischen Theologie, Bd Ι, ρ 1S9
J С DIPPEL, Vera Demonstrarlo Evangelica, in J С DIPPEL, Sämtliche Schnffien Chnsuani Democnn in drey Bänden,
Bd Π, ρ 681, geciteerd uit G WENZ, Geschichte der Versònnitngslehre m der evangelischen Theologie, Bd Ι, ρ 164
G WENZ, Geschichte der Versôhnungslehre m der evangelischen Theologie, Bd Ι, ρ 163 Zie J С DIPPEL, Wein and Öl,
іл J С DIPPEL, Sämtliche Schnffien Chnsnam Democna in drey Bänden, Bd I, ρ 307, 343
E HIRSCH, Frühgeschichte des Evangeliums, Bd Π, ρ 277, geciteerd uit G WENZ, Geschichte der Versôhnungslehre іл
der evangehschen Theologie, Bd Ι, ρ 169
W TRILLHAAS, Gestalten und Perspektiven des neuzeitlichen Christentums, ρ 143
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1.2.4.

Betekenis van het piëtisme voor C G Jung

Gezien C.G.JUNGs opvoeding in neopiêtische kringen — reeds in het eerste deel is daar
voldoende op gewezen — is het niet vreemd dat de invloed van deze denkbeweging in zijn leven
en werken zeer sterk aanwezig is. Heel wat namen uit deze sfeer zijn hem erg dierbaar, denken wij
maar aan J.BOEHME, al ligt bij hem de bijbels-theoiogische achtergrond onder zijn wetenschappelijke instelling verborgen. Het subjectivisme van de piëtisten is immers nog erg bijbels-christelijk gekleurd, wat niet meer het geval is voor het moderne subjectivisme waarvan C.G.JUNG uitgaat.
Terwijl het rationalisme van de Verlichting meer terugkeert in de onafhankelijkheid van het rationeel
bewustzijn als fundament van zijn wetenschap, vertegenwoordigt deze piëtistische richting de confrontatie van die wetenschap met het irrationeel onbewuste. C.G.JUNGs ervaring van het onbewuste komt sterk overeen met de verinnerlijking en subjectivering zoals de piëtisten die in hun
Christuservaring beleefden. Zijn afkeer van de uiterlijke godsdienstigheid en zijn oproep tot psychologische zelfverandering zijn alleen vanuit de piëtistische wedergeboortegedachte te begrijpen. Het
is verder langs deze weg ook dat C.G.JUNG kennis heeft gemaakt met de mystieke en de laatmiddeleeuwse alchemistische symboolwereld, die zijn eigen aanvoelen bevestigt: alchemie, rozenkruiserij, astrologie, geheime genootschappen; het is een invloedssfeer die C.G.JUNG grondig bestudeerd heeft en in zijn leer verwerkt. Daar vindt hij ook terug wat het piëtisme volgens hem mist: de
band met de natuur en de stoffelijke realiteit.

1.2.5.

Betekenis van het piëtisme volgens P.Tillich

In het piëtisme is volgens P.TILLICH het subjectieve element in ere hersteld en wordt
terug aangeknoopt bij de ervaring van M.LUTHER, voor zover bij hem de mystieke elementen nog
vertegenwoordigd zijn. Globaal gezien ligt het accent hier in al zijn eenzijdigheid op het
identiteitsbeginsel. Alleen vindt P.TILLICH dat de strijd met het orthodoxe protestantisme mettertijd
geluwd is door de vertaling van het piëtisme in een nieuwe orthodoxie. Ondertussen bekent P.TILLICH daarin zelf kleur en meent hij meer binnen deze strekking dan in het conservatieve protestantisme thuis te horen omdat ze tegen de trend van de tijd is ingegaan, 'but in the end the pietistic
movement was superior because it was allied with the trends of the time, away from the strict
objectivism and authoritarianism of the sixteenth and seventeenth centuries to the principles of
autonomy which appeared in the eighteenth and nineteenth centuries".,xs Het piëtisme haalt
zijn autonomie uit het geloof in de innerlijke aanwezigheid van de goddelijke Geest. De nadruk op
de theologie van de ervaring trekt P.TILLICH erg aan, maar eigenlijk is hij ook op zijn hoede voor
het mysticisme van de innerlijkheid. "Although I am not a mystical theologian, I would say that I
am more on the side of the theology of experience and inwardness, for I believe that the Spirit is in
us. " 3 U Het is juister te stellen dat hij een gematigde middenpositie inneemt als hij gelooft dat
de goddelijke Geest in dit conflict tussen buiten en binnen als bemiddelaar kan optreden. In tegenstelling tot C.G.JUNG, die zich eerder aangetrokken voelt tot de prereflexieve voorgeschiedenis in
de alchemie, is P.TILLICH meer afhankelijk van de filosofische verwerking van het piëtisme in de
grote Duitse traditie.
Conclusies: (a) De reformatorische subjectivering van het geloof heeft in het piëtisme de
vorm aangenomen van een mystieke verinnerlijking en van een praktisch-psychologische
toepassing, waarbij de gelovige zichzelf naar het voorbeeld van Christus vervolmaakt.
Met zijn nadruk op de gevoelsaspecten van het individu is het de tegenhanger van de
rationele Verlichting die de redelijke vermogens van het individu aanspreekt. Net als
deze denkbeweging plaatst het piëtisme de mens in het middelpunt van de aandacht, in
tegenstelling ermee houdt het aan het bovenwereldse en spirituele ideaal. Ib) Hoewel
C.G.JUNG als wetenschapper voor zijn methode meer op de verworvenheden van de
rationalistiche Verlichting steunt, is de invloed van het piëtisme op zijn denken veel

P.TILLICH, A History of Christian Thought, p. 286, vertaald in: P.TILLICH, Ergänzungi- und Nachlaßbände zu den
Gesammelten Werken, Bd. П, p. 303.
P.TILLICH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 21, vertaald in: P.TILLICH, Ergänzungsund Nachlafibindezu den Gesammelten Werten, Bd. I. p. 303.
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groter dan algemeen wordt aangenomen. Dat is niet alleen een kwestie van opvoeding,
maar ook van persoonlijke mystieke aanleg. Ook later bestudeert hij figuren uit deze
kringen zoals bijvoorbeeld J.BOEHME, al ligt de Schwärmerei van de piëtisten hem
minder dan de nuchtere aanpak van de alchemie, die de schatkamer is van hun rijke
symboliek, (c) Op de schaal van identiteit-distantie plaatst P.TILLICH het piëtisme helemaal aan de zijde van de identiteit. Ondanks de reserves die hij met zijn logische geest
behoudt ten opzichte van het mysticisme, waardeert hij in deze subjectiveringsbeweging de grote openheid voor de ervaring. Het is een inspirerende voedingsbodem voor
zijn theologie, al is hij meer afhankelijk van de nazaten van het piëtisme, zoals bijvoorbeeld F.W.J.SCHELLING (1775-1831).

1-3.

Kritisch-rationalistische beweging rond I.Kant (1724-1804)

Terwijl in de rooms-katholieke kerk de gelovige aanvaarding van het geloof belangrijker
lijkt dan de zelfstandige verwerking, ondervindt men binnen het protestantisme dat het fides implicita ( = impliciet geloof) onvoldoende is. Daarom voelt men daar de noodzaak aan om het geloof
redelijk te verantwoorden en in overeenstemming te brengen met het gezond verstand en de oprukkende waarheden van de wetenschappelijke vooruitgang zoals bijvoorbeeld H.GROTIUS (15831645) reeds doet. Dit is het vertrekpunt voor een heel nieuwe denkbeweging.

13.1.

Rationalistische verlossingsopvatting

De Verlichting is in het begin zeker niet antireligieus zoals blijkt bij J.LOCKE (16321704) en C.WOLFF (1679-1754), en de eigenlijke verlichtingsgedachte gaat feitelijk reeds aan de
Reformatie vooraf in het humanisme. Maar in deze denkwereld ontstaat wel de voedingsbodem
voor het agnostische naturalisme en rationalisme. "Sapere aude: Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. *1367 Daarin komt het pas tot
een antidogmatische opstand van de autonome rede tegen de geopenbaarde waarheid, als blijkt
dat die vijandig staat ten opzichte van de natuurlijke waarheid en de kritische twijfel. In reactie
hierop worden de theologische waarheden van het geopenbaarde christendom vertaald in de morele waarheden van een natuurlijke religie en tot een rationeel deïsme teruggebracht zoals bijvoorbeeld bij de neologen. Voor het radicale kosmische kwaad als gevolg van een zondeval is geen
plaats meer, hoogstens voor een burgerlijk moralisme dat optimistisch-progressistisch gekleurd is.
Daarom beperken de voorstellingen rond Christus zich tot de voorbeeldfunctie van de Jezusfiguur,
wiens leven verder niet wonderbaarlijk is. Een volgende stap is dat het openbaringsweten als
vreemd aan de menselijke rede, zoals bijvoorbeeld bij H.REIMARUS (1694-1768), volledig wordt
afgewezen. Zo komt de verzoening helemaal in de handen van de mens en is ze slechts een zedelijke zelfverwerkelijking. Hiervoor heeft Jezus hoogstens de morele aanzet gegeven.

1JJ.

I.Kants verlossingsopvatting

Hoewel hij de verlichtingsidee verder heeft doorgetrokken, is bij I.KANT, die daarnaast
tevens gevormd is door de piëtistische traditie, de Verlichting over haar hoogtepunt heen. Of zoals
C.WELCH het zegt: 'But it was Immanuel Kant 11724-18041 who stood at the end of the broad
road of rational religion both as terminus and as telos, and who more than any other single thinker
cast his shadow over theology in the nineteenth century. " , 3 β β Tussen empirisme en rationalisme
opent hij, door middel van a-priorische verstandscategorieën, opnieuw de poorten voor een kritisch
idealisme, voor het primaat van het denken op het 'zijn'. Zo verplaatst hij de aandacht van de
uiterlijke sensaties naar de innerlijke logica van het verstand. Die is transcendentaal en niet van de
empirie af te leiden. "Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, so fem diese a priori möglich sein

I.KANT, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung, in: I.KANT, Werte, Bd. IV, p. 169.
C.WELCH, Proiettata Though! in ¡he Nineteenth Century, Vol. 1, p. 45.
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soll, überhaupt beschäftigt "1368 Dat maakt ook dat I KANT een scherpe grens trekt tussen het
waarneembare van de phenomena en de realiteit van de dingen zelf in de noumena Tevens geeft
hij het onvermogen van de mens aan om die grens door de kennis te overschrijden Zo kondigt hij
in Kritik der reinen Vernunft (1781), met de ontkrachting van ontologische, teleologische en kosmologische godsbewijzen, zowel het einde aan van de traditionele metafysiek als van de recente
naturalistische theologie, ". die Ausdehnung der Prinzipien möglicher Erfahrung auf die Möglichkeit der Dinge überhaupt ist eben sowohl transzendent, als die Behauptung der ob/ekbven Realität
solcher Begriffe, welche ihre Gegenstände nirgend als außerhalb der Grenze aller möglichen Erfahrung finden können'.13"0 HÍJ legt daarmee aan de andere karrt ook de grondslagen voor de onafhankelijke en empirische wetenschapsvoering en moraalfilosofie Daarvoor is noch de idee van een
ander goddelijk wezen nodig, noch de dwang van een wet Centrum daarvan is het individueel
zelfbewustzijn, dat echter geen empirische subjectiviteit is, maar theoretisch fungeert als zuiver aprionsche transcendentale apperceptie 'Indem Kant die Aufklärung über sich selbst aufklärt, löst
er sie zugleich aus ihrer Fixierung auf die individuelle, empinsche Subjektivität '13β1 Tegelijk kent
hij een nieuwe plaats toe aan de noumenale wereld en herstelt daarvan de transcendentie zonder
de onfhankehjkheid van het fenomenale teniet te doen De enige band tussen beide werelden is die
van de zedelijke imperatief die door de praktische rede geformuleerd is in Kritik der praktischen
Vernunft (1788) Ook hienn komt de piëtistische achtergrond van I KANT opnieuw naar boven HIJ
wil de mens namelijk richten op een universele morele code die boven kerken en dogma's staat
Van daaruit zijn de ideeën van God, van de vrijheid en onsterfelijkheid van de ziel als regulatieve
pnncipes ontstaan Het geloof in het bestaan van God vormt bij I KANT niet de noodzakelijke basis
voor de moraliteit, maar is daarvan eerder een soort aanhangsel Het Godsbestaan is weliswaar
noodzakelijk maar toch onrechtstreeks af te leiden uit de autonomie van de praktische rede In die
keuzevrijheid, en niet op grond van het geloof in bijvoorbeeld de erfzonde of de goddelijke verzoening, ligt immers de mogelijkheid tot zowel het radicaal boze ais het goede
Op die versmalde basis beschouwt I KANT Christus als de gepersonifieerde idee van het
goede pnncipe, als een oerbeeld 'mithin einer moralischen Vollkommenheit", dat moet nagevolgd
worden in een praktisch geloof, 'dem Urbilde der Menschheit unwandelbar anhängig und seinem
Beispiele in treuer Nachfolge ähnlich'.13*2 De historische, particuliere gestalte brengt daarbij alleen maar naar buiten, wat in de Vernunft reeds aanwezig is Christus navolgen is daarom uitsluitend het volgen van de eigen Vernunft Hinderpalen daarbij zijn volgens I KANT precies het voor de
mens onbereikbare voorbeeld van de Zoon Gods en het blinde geloof in de onveranderlijkheid van
de zedelijke gezindheid Daarbij komt nog de onmogelijkheid om aan de eindigheid en de daarmee
verband houdende schuld te ontkomen Ook de uitweg naar een afwenteling van de schuld op een
plaatsvervangende verlosser is volgens hem voorgoed afgesloten De noodzakelijkheid van de
incarnatie in een historische figuur bestrijdt hij omdat 'das Urbild einer solchen immer doch nirgends anders, als in unser Vernunft zu suchen ist'.13" Zelfs de definitieve overwinning op het
kwaad moet worden gerelativeerd In de verzoeningsleer van I KANT is de mortificavo ( = ondergang) van de oude mens onlosmakelijk verbonden met de vtvificatio ( = opstanding) van de nieuwe
omdat hij een scheiding aanhoudt tussen de empirische mens, die als dusdanig nog strafbaar is, en
de transcendentale mens die hij ondertussen ook al geworden is en die de reinheid van de Zoon
Gods reeds in zich draagt Op de achtergrond van deze opvattingen staat het onderscheid tussen
een empirisch bijbel- en kerkgeloof, steunend op toevalligheden, en een zuivere Vemunftreligion die
gefundeerd is op de noodzakelijkheid van de rede, waarbij I KANT zelf tussen beide de overgang
maakt. HIJ heeft zowel de onafhankelijkheid van de mens ten opzichte van de goddelijke wereld gevrijwaard als diezelfde mens in de eindigheid en het ontbreken van de directe binding met het goddelijke op zichzelf teruggeworpen. Zo verbiedt hij, na de kritiek op de natuurlijke theologie, tevens
elke directe, mystieke godsbeleving zoals die in het piëtisme nog mogelijk was, en legt daarmee
een heel nieuwe basis voor de theologie Door die kloof gaan de wegen verder uiteen van een
naturalistisch genchte theologie die de bovennatuurlijke openbaring loochent, en een streng supra-

"" I KANT, Kruik der remen Vernunft, ш I KANT, Werke, Bd III, ρ 43
" " I KANT, Kruik der reinen Vernunft, ш 1 KANT, Werke, Bd III, ρ 509
ІШ

G WENZ, Geschichte der VersShnungslehre m der evangelischen Theologie, Bd Ι, ρ 220

" " I KANT, Die Rehgum innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, m I KANT, Werke, Bd VI, ρ 202
"° I KANT, Die ReUgwn innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, m I KANT, Werke, Bd VI, ρ 204
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naturalistische orthodoxie met de nadruk op een metafysisch realisme, een tegenstelling die de negentiger jaren van de 18de eeuw kenmerkt.

133.

Invloed van I.Kant

In de Duitse theologie en filosofie probeert men na I.KANT in verschillende ontwerpen
van een nieuwe synthese opnieuw de eenheid met het goddelijke te herstellen. Daarvoor bouwt
men om te beginnen verder op I.KANTs eenheid van het zelfbewustzijn, maar vult men ook de
leemten op die zijn filosofie nog vertoont vanwege de zeer reflexieve geaardheid van het 'ik'. De
gemeenschappelijke noemer is in de vroege 19de eeuw gevormd door de geest van de romantiek
die na de ineenstorting van het rationalisme over Europa waait met voorlopers zoals E.LESSING
(1729-1781), J.J.ROUSSEAU (1712-17781 en J.W.VON GOETHE (1749-1832) en F.SCHLEGEL
(1772-1829), NOVALIS (1772-1801), F.VON SCHILLER (1759-1805), J.G.HERDER (1744-1B03)
en J.G.FICHTE (1762-1814) als belangrijkste vertegenwoordigers. Tussen de orthodoxie en het
rationalisme in gaat via een middenweg de aandacht opnieuw naar het individu, maar met een
grotere nadruk op zijn dynamiek, op zijn directe relatie met de levensprocessen. Zo herstelt de verstoorde eenheidsbeleving zich langs verschillende wegen. G.W.F.HEGEL (1770-1831) doet dit
voornamelijk door het denken, F.W.J.SCHELLING (1775-1854) via de bemiddeling van de natuur
en F.D.E.SCHLEIERMACHER (1768-1834) door middel van het gevoel.

13.4.

Betekenis van I.Kant voor C.G.Jung

Niettegenstaande C.G.JUNGs verschillende invalshoek, zijn innerlijke verbondenheid met
de irrationele, mystieke kant van de werkelijkheid, heeft hij zich in zijn stellingname als fenomenologisch wetenschapper streng gehouden aan de kantiaanse scheiding der geesten en aan een
fenomenologie waar alle metafysica buiten het gezichtsveld blijft.'364 Het zijn deze kentheoretische grondslagen die C.G.JUNG tevens als basis voor zijn wetenschappelijke methode gebruikt. Hij
beperkt zich daarin tot de studie van de fenomenale werkelijkheid die bij hem enkel kenbaar is
vanuit de psychologische apriori's die zijn archetypen feitelijk zijn. Steunend op I.KANT weigert hij
over het bestaan van God an sich elke waarheidsuitspraak. Maar zoals bij I.KANT de onkenbare
noumenale werkelijkheid garant staat voor de categorieën, vormen bij C.G.JUNG de archetypen op
lange termijn ook de basis voor de erkenning van de psychoTde werkelijkheid.'36S
Ondanks deze wetenschappelijke verwantschap met I.KANT is C.G.JUNG zelf altijd
meer mysticus dan moralist gebleven, ook al heeft hij de band met het oneindige gezocht binnen
de grenzen van zijn fenomenologie. Dit heeft zijn bijzonder ambigue positie bepaald, waarbij hij officieel een psychologisch naturalisme huldigt en het bovennatuurlijke als onbereikbaar aanduidt,
maar dit in een mystiek psychologisme toch weer binnenhaalt. De methode daarvan steunt eigenlijk nog altijd op I.NEWTONS (1643-1727) beginselen van het experimenteel onderzoek. Maar in de
mate I.KANT tevens de voorloper van het Duitse idealisme is geweest, heeft hij ook zijn stempel
op C.G.JUNGs denken gedrukt.'3" Die volgt I.KANT in zijn verinnerlijkingsbeweging als hij het
empirische bewustzijn wil losmaken van de zintuiglijkheid en op zoek gaat naar de a-priorische vormen van het verstand. Ook I.KANTs onderscheid tussen de bijbelse en de redelijke religie neemt

Zie C.G.JUNG, Brief vom S.П.1941 m J.Goldbrunner, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. I, p. 36g, waar hij beweert "daß ich
erkenntnistheoretisch auf Kantischer Grundlage stehe, was besagen will, daß eine Aussage ihren Gegenstand nicht setzt'.
Hij bedoelt daarmee dat hij nooit metafysische, maar enkel psychologische uitspraken doet. Met zijn esse in anima uit
C.G.JUNG, Psychologische Typen, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd б, p. 46, beroept hij zich voor zijn piychomonisme rechtstreeks op I.KANT, Kritik der praktischen Vernunft, als hij zegt: 'Kant selber hat in der 'Kritik der praktischen
Vernunft' einen großzügigen Versuch gemacht, das 'esse in anima' philosophisch zu würdigen", en op grond daarvan alle
ontologische argumentatie overbodig vindt.
Zie A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С. G.Jung, p. 75. Die invloed wordt al erkend in C.G.JUNG,
Wandlungen und Symbole der Libido, p. 74-75: 'Es handelt sich hier um ein schonungsloses Wahrmachen des durch Kant
fixierten erkenntnistheoretischen Standpunktes nicht bloß für die Theorie, sondern, was wichtiger ist, auch für die Praxis. "
Zie J.P.DOURLEY, The Illness that we are, p. 43-44, die I.KANT vermeldt als de eerste om van de archetypische mens te
spreken, en bij wie de categorieën van de zuivere rede, zoals later ook de archetypen, enkel via hun producten kenbaar zijn.
Vgl. J.TENZLER, Selbstflndung und Gotteserfahrung, p. 90, die de vergelijking maakt tussen I.KANTs Ding-an-sich en
het Archetype an sich van C.G.JUNG. Vgl. A.JAFFE, Der Mythus vom Sinn im Werk von C.G.Jung, f. 47.
Zie C.G.JUNG, Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/1, p. 92-93,
waar hij die dubbelzinnigheid ook bij I.KANT aantreft: "Bezeichnenderweise ist es gerade Kants Kategorienlehre, welche
einerseits Jeden Versuch einer Metaphysik im alten Sinne im Keime erstickt, andererseits aber eine Wiedergeburt Platonischen Geistes vorbereitet. "
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C.G.JUNG tot op zekere hoogte over, maar hij doorbreekt tegelijk de rationalistische verenging van
die religie. De horizontalisering en rationalisering van de christologie, die bij C.G.JUNG het voorwerp van kritiek is, neemt immers in deze periode een aanvang met I.KANT als boegbeeld. Men
mag ondertussen echter niet vergeten dat in C.G.JUNGs binnenpsychologische Christusbenadering
de impuls van I.KANTs christologie hoe dan ook doorwerkt, waar de verlossing niet tegen de autonomie van het individu mag ingaan. C.G.JUNG is zeker niet in het voorkantiaanse dogmatisme
teruggevlucht en zijn kritiek blijft gesteund op defilosofischeuitgangspunten van I.KANT.

1.3.5.

Betekenis van I.Kant volgens P.TilHch

P.TILLICH situeert het begin van de Verlichting reeds bij de theologie van de Reformatie
omdat die reeds de noodzaak ziet om het geloof, dat de roomse kerk nog autoritair kon opleggen,
naar het volk te vertalen, te vereenvoudigen en dus ook te rationaliseren. Van daaruit is volgens
hem ook de rationele kritiek op de geopenbaarde verlossingsleer te verklaren. Een tweede bedenking van hem is dat het piëtisme en het rationalisme het subjectieve element gemeen hebben — hij
noemt dat de existentiële deelneming. In feite heeft zich volgens hem het rationalisme ontwikkeld
uit de mystieke ervaring van het 'innerlijk licht' of de 'innerlijke waarheid'. 7 said that the principles of reason develop out of an originally ecstatic experience which produces insight. ",3<" De
ervaring van de goddelijke aanwezigheid in ons beschouwt hij als de tegenhanger van de theologie
van het Woord dat van buitenaf komt. 'Thus we can say that rationalism is not opposed to mysticism, if by mysticism we mean the presence of the Spirit in the depths of the human soul. Rationalism is the child of mysticism, and both of them are opposed to authoritarian Orthodoxy. " 1 Э М
Maar toch is volgens hem het grote verschil dat de theologie van de Verlichting een scheiding
heeft gemaakt tussen God en de wereld, tussen God en de mens, terwijl de piëtist misschien wel
de feitelijke afstand tussen God en de wereld erkent, maar daarentegen de wezenlijke eenheid
tussen God en de mens blijft beklemtonen. De visie die Gods bestaan bevestigt op een manier dat
Hij zich niet in wereldse zaken kan inmengen en dus naast de wereld bestaat, hebben de latere
supernaturalisten met de rationalisten gemeen. Verder is er nog een ander punt waar P.TILLICH op
let: in het autonome gebruik van de rede ontdoet het individu zich niet alleen van het willekeurige
gezag, maar verdwijnen ook de irrationele, emotionele en mystieke elementen uit de religie. Een
onevenwichtige toestand, vindt hij, want doordat de redelijkheid elke emotionaliteit uitsluit, zal de
emotionaliteit zelf alle redelijkheid missen en degenereren tot pure sentimentaliteit. Hij merkt dan
ook op hoe de optimistische en progressistische Verlichting bestreden is door tal van ondergrondse
tegenbewegingen waarin het pessimisme, de sociale en individuele ondeugden en de onzedelijkheid
als argumenten worden aangehaald. Het zijn ervaringen waaruit P.TILLICH later het existentialisme
ziet ontstaan.
De positie van I.KANT beschouwt P.TILLICH daarentegen als bepalend voor de ontwikkeling van de protestantse theologie in de 19de eeuw. Hij heeft de eindigheid van de mens zo
radicaal omschreven dat zowel het rationalisme als het mysticisme uitgesloten is. In die zin heeft
ook hij volgens P.TILLICH de weg gebaand voor het existentialisme, dat zo sterk het zelfverstaan
van de hedendaagse mens bepaalt. 'Kant had placed man in the prison of finitude. All attempts to
escape — which characterize both mysticism and rationalism — are in vain. The only thing we can
do is to accept our finitude. Certainly in this way Kant represents to a great extent the attitude of
Protestantism. " " " Waar hij wel moeite mee heeft, is dat I.KANT ook een einde maakt aan elke
opvatting van onmiddellijkheid tussen God en de mens. Dat blijkt onder andere uit het dualisme
tussen de theoretische en praktische rede. Niet het sacramentele aanvoelen of de ervaring van
genade, als uitingen van een identiteit, maar het morele handelen, plaatst de mens binnen het bereik van God. In tegenstelling tot het optimistische vooruitgangsgeloof van de Verlichting ontwikkelt I.KANT dan weer de idee van het radicale kwaad, waarmee de eerste tekenen van een existentialistische levenservaring zijn gegeven. Daarmee heeft hij zich dus ook van het rationalisme gedis-

"" P.TILLICH, Perspectives on Ae 19Л and 20Л Century Protestant Theology, p. 21, vertaald in: P.TILLICH, Ergänzung*and Nachlaßbande zu den Gesammelten Werken, Bd. I, p. 303.
"" P.TILLICH, A History of Christian Thought, p. 286-287, vertaald in: P.TILLICH, Ergänzung*- und Nachlaßbände zu den
Gesammelten Werken, Bd. I, p. 303-304.
"" P.TILLICH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestons Theology, p. 66. vertaald in: P.TILLICH, Erganzungsund Nachlaßbande zu den Gesammelten Werken, Bd. II, p. 51.

274

tantieerd, als een vorm van essentialisme dat algemene beginselen nog altijd tot zijnscategorieën
verheft. Daarbuiten waardeert P.TILLICH in I.KANTs kritische rede het idealistische moment waarop de wereld van de fenomenen in het bewustzijn van de mens gevormd wordt. Ook vindt hij ondanks al het voorgaande nog een verborgen mystiek element bij I.KANT waar die de oneindigheid
op dezelfde agnostische wijze benadert als N.CUSANUS (1401-1461) ¡n de Docta ignoran-

Conclusies: (a) Het verlichtingsdenken heeft de onafhankelijke positie van het subject
verder uitgebouwd door ze te rationaliseren en tot richtsnoer van een naturalistische
theologie te maken, waarmee de openbaringskennis zelfs uitgesloten is. Tegen de achtergrond van dit deïsme is, op basis van een allesoverheersend empirisme, alle ruimte
vrijgemaakt voor de onafhankelijke ontwikkeling van de natuurwetenschap. Voor de
christologie betekent dit dat Jezus Christus hoogstens de voorbeeldfunctie van een
morele leraar kan hebben. I.KANT (1724-1804) heeft de ongeoorloofde grensoverschrijding van het rationalisme onmogelijk gemaakt door de territoria van kennis en geloof
duidelijk af te bakenen. Zo heeft hij de weg gewezen naar een zelfstandige wetenschapsvoering van de fenomenen binnen de grenzen van de eindigheid, een einde gemaakt aan de antropomorfismen van zowel de orthodoxie als van het rationalisme en de
waarlijke transcendentie van de noumenale wereld, het oneindige, hersteld. Jezus Christus wordt zo een oerbeeld van de eigen Vernunft, waarbij de historiciteit van de Jezusfiguur naar de achtergrond is geschoven, (b) C.G.JUNGs relatie tot I.KANT is opnieuw
zeer dubbel. Als wetenschapper baseert hij zijn empirische methode helemaal op de
kantiaanse kenkritiek en houdt hij de strikte scheiding aan tussen ervaringsgegevens en
de onkenbare geestelijke werkelijkheid. En waar I.KANTs kritische idealisme domineert,
vindt hij zelfs in hem een voorbode van zijn leer van de archetypen. Maar voor de rest
mist hij bij I.KANT de aandacht voor het irrationele en het mystieke en zal hij zijn kritiek
op de latere neo-kantiaanse en liberale theologen met hun personalistisch moralisme niet
sparen, (c) P.TILLICHs grote waardering voor deze I.KANT blijkt daaruit dat hij de onafhankelijkheid van de mens en het wetenschappelijke onderzoek nog meer dan in het
rationalisme filosofisch gefundeerd heeft. Wel ziet hij het gevaar dat de identiteitspool
onder invloed van I.KANT verloren gaat, al vindt hij daar bij I.KANT zelf nog voldoende
tegenwicht voor. Typisch voor P.TILLICHs waardering is dat hij zelfs bij deze idealistische filosoof reeds tekenen ziet van het existentialistische levensgevoel.

1.4.

Logisch-speculatieve beweging rond G.W.F.Hegel (1770-1831)

Het is G.W.F.HEGELs streven geweest de 'Geist der Entzweiung', waardoor wereld en
God, geloof en weten, subjectivering en objectivering, uit elkaar gerukt zijn, al denkend te boven te
komen.'3" Daarmee onderscheidt hij zich van zijn tijdgenoot en vriend J.W.VON GOETHE
(1749-1832), die een gelijkaardige poging heeft ondernomen vanuit een alomvattende intuïtie. Met
zijn heidense natuurfilosofische denken staat deze als een eigenzinnige buitenstaander wat aan de
rand van de protestantse beweging.1372 I.KANT (1724-1804) en ook J.G.FICHTE (1762-1814)
hebben volgens G.W.F.HEGEL de antitheologische wending niet kunnen tegenhouden die het ongewilde gevolg was van de subjectivering van de religie, een wending waardoor enkel nog het eindige als realiteit werd erkend. Zij zijn niet buiten de kring van het subject geraakt en hebben daarom de verbinding tussen subject en object, tussen eindigheid en oneindigheid niet echt kunnen
herstellen. Hijzelf heeft zijn thematiek ongetwijfeld ontleend aan de theologie, maar deze in een
filosofische synthese ondergebracht, waardoor hij in een dubbele richting heeft gewerkt: de chris-

"" Zie P.TTLLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 83, vertaald in: Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 82:
'Kant 's 'critical ignorance ' describes Ote fúütude of reason as clearly as the 'learned ignorance ' of Nicolaus Cusanus. "
m

Zie G.WENZ, Geschichte der Versihnungslehre in der evangelischen Theologie, Bd. I, p. 280. In dat opzicht noemt K.LOWITH, Von Hegel bis Nietzsche, p. 62, G.W.F.HEGEL de laatste filosoof vóór de breuk tussen christendom en filosofie.

m Daarom laten wij hem buiten beschouwing ook al is zijn invloed op C.G.JUNG niet te onderschatten, vooral vanwege zijn
eveneens dubbelhartige verhouding met de Christusfiguur. K.LOWITH, Von Hegel bis Nietzsche, p. 34: "Goethe bezeichnet
sich einmal als einen 'dezidierten Nicht-Christen ' dem die Entdeckung der Bewegung der Erde um die Sonne wichtiger sei
als die ganze Bibel, und ein andermal als den vielleicht einzigen wirklichen Christen, wie Christus ihn haben wollte. "
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telijke waarheden herstellen en tegelijk de menselijke emancipatie stimuleren. Hij heeft dat gedaan
door het positieve van de religie en de openbaring in een zuiver filosofische logica te ontvouwen.
1.4.1.

G.W.F.Hegels filosofisch uitgangspunt

In zijn speculatieve denkbeweging heeft G.W.F.HEGEL zelf gezocht naar een alomvat
tende synthese tussen idealiteit en realiteit, tussen oude geloofsthemata en moderne wetenschap,
in antwoord op zowel de orthodoxie als het verlichte denken. De universele waarheid van het
christendom moet volgens hem daarom opgevat worden in een essentieel en logisch denksysteem.
Daarin maakt hij de christelijke waarheden redelijk verstaanbaar zonder te blijven steken in een
vernauwd rationalisme, zonder te vervallen in een romantisch irrationalisme, maar ook zonder zich
te beroepen op de objectieve geloofswaarheden waarvan het individu afhankelijk is. 'From the be
ginning Hegel was absorbed by the problem of reconciling the opposites, the paradoxes and pola
,Э7Э
rities of life and thought. "
Het grote verschil met het verlichtingsdenken is een Wissen waar
in de waarheid van het absolute in een dynamisch dialectisch zelfverwerkelijkingsproces van het
subject tot zichzelf komt. Het is nooit gebaseerd op statische begrippen en abstracte algemeenhe
den, maar vervolledigt, concretiseert en diversifiée« deze via de negerende act van de Entäußerung. 'All truth is to be found finally in the completion of the circle from unconscious identity to
differentiation to conscious unity; from the examination of 'being' in the simplest sense, to the
self-unfolding of the Absolute. *1374 Het absolute, de Geest, is voor G.W.F.HEGEL daarom geen
statische, supernaturalistische grootheid meer naast de gewone werkelijkheid, noch een onderliggende onveranderlijke substantie. Het is de drijvende kracht van de werkelijkheid zelf, evengoed als
de overwinning op haar eindigheid. Het is in de dialectiek tussen identiteit en differentie dat het
absolute zich binnen de geschiedenis in een logisch dynamisch wordingsschema ontvouwt als een
absoluut subject, dat in het andere bij zichzelf is, en via het andere tot zichzelf komt. 'Gott ist
Selbstbewußtseyn, er weiß sich in einem von ihm verschiedenen Bewußtseyn das an sich das
Bewußtseyn Gottes ist, aber auch für sich, indem es seine Identität mit Gott weiß, eine Identität,
die aber vermittelt ist durch die Negation der Endlichkeit.'™1* Binnen dat proces zijn binnen en
buiten, goed en kwaad, eenheid en verscheidenheid, historie en transhistorie, empirie en transcendentie, en dus ook eindigheid en oneindigheid, in een dialectisch triadair systeem op elkaar betrokken. In Phänomenologie des Geistes (1807) verloopt dit proces van het natuurlijk, voorwerpelijk
bewustzijn over het individueel zelfbewustzijn tot dat van het absolute van de Geest. Die Geest is
uiteindelijk alleen te bereiken in de eenheid van vrije en zelfstandige individuen, maar overstijgt
anderzijds hun subjectivistische zelfverwerkelijking. "Denn der Geist steigt aus seiner Allgemeinheit
durch die Bestimmung zur Einzelheit herab. Die Bestimmung oder Mitte ist Bewußtseyn, Selbstbewußstseyn usf. Die Einzelheit aber machen die Gestalten dieser Momente aus. Diese stellen daher
den Geist in seiner Einzelheit oder Wirklichkeit dar und unterscheiden sich in der Zeit, so jedoch,
daß die folgende die vorhergehenden an ihr behält. Wenn daher die Religion die Vollendung des
Geistes ist, worin die einzelnen Momente desselben, Bewußtseyn, Selbstbewußtseyn, Vernunft
und Geist, als in ihren Grund zurückgehen und zurückgegangen sind, so machen sie zusammen die
daseyende Wirklichkeit des ganzen Geistes aus, welcher nur ist als die unterscheidende und in sich
zurückgehende Bewegung dieser seiner Seiten. *1376 De waarheid ligt daarbij niet alleen in het
doel van dit bewustwordingsproces maar op elk ogenblik ook in het proces zelf.

1.4.2.

G.W.F.Hegels triadische theogonie

Dit proces is bij G.W.F.HEGEL te volgen van in de eerste ontwikkelingen van de religie
tot in het hoogste stadium, waarbij zowel de subjectieve en de objectieve geest gepasseerd worden in het zelfbewustzijn van de absolute Geest. Dat gebeurt trapsgewijs, vertrekkend bij de natuurlijke religie, waarin God nog als natuurmacht wordt vereerd, en culminerend in de absolute

C.WELCH, Protestant Thought in the Nineteenth Century, Vol. I, p. 88.
C.WELCH, Protestant Thought in the Nineteenth Century. Vol. 1, p. 90.
G.W.F.HEGEL, Der ReligionsphUosophie, in: G.W.F.HEGEL, Sämtliche Werke, Bd. 16, p. 191.
G.W.F.HEGEL, Phänomenologie des Geistes, io: G.W.F.HEGEL, Sämtliche Werke, Bd. 2, p. 521-522.
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religie. Die religie is volgens G.W.F.HEGEL tegelijk de christelijke omdat het absolute daarin tot
zelfopenbaring is gekomen. Zo heeft hij met zijn apologetische filosofie de christelijke religie verdedigd als uitdrukking van een filosofische werkelijkheid en zo een tijdelijke geloofsrevival in de
hand gewerkt. Het onderscheid dat volgens G.W.F.HEGEL tussen de positieve of geopenbaarde
religie en de filosofie bestaat is nog slechts zeer relatief. Wel gelooft de religie nog altijd in de vorm
van Vorstellungen en Kultus, verbindt ze het universele nog met een particulier, contingent moment, terwijl het tot Begriff en Erkennen komt in de filosofie, die inziet dat de uiterlijke aanzichten
en particuliere gebeurtenissen een proces uitdrukken dat niet van buitenaf wordt bepaald, maar
van binnenuit aangedreven. Inhoudelijk bevat het christendom als de absolute religie impliciet de
essentiële waarheid en is het de taak van de filosofie om die inzichtelijk te duiden. "Allerdings muß
die Wahrheit — es sey auf welcher Stufe sie selbst steht — zuerst in äußerlicher Weise an die
Menschen kommen, als sinnlich vorgestellter, gegenwärtiger Gegenstand; wie Moses Gott im
feurigen Busch erblickte, und sich die Griechen Gott in МатюгЫ/dern oder sonstigen Vorstellungen
гит Bewußtseyn gebracht haben. Das Weitere ist, daß es bei dieser äußerlichen Weise nicht bleibt
und nicht bleiben soll — in der Religion wie in die Philosophie. Solche Gestalt der Phantasie, oder
geschichtlicher Inhalt /wie Christus! soll für den Geist ein Geistiges werden, so hört er auf ein
Äußerliches zu seyn, denn die äußerliche Weise ist die geistlose. Wir wollen Gott 'im Geist und in
der Wahrheit'erkennen." (Ex 3:2; Joh 4 : 2 4 ) , э "
In het dogma van de triniteit en van de godmenselijke natuur in Christus herkent
G.W.F.HEGEL voor alles het universele proces van afscheiding en terugkeer, waarin God, in tegen
stelling tot zichzelf, zichzelf onophoudelijk als Zoon voortbrengt, en tot zichzelf in de Geest terug
keert. Het rijk van de Vader is God als eeuwige idee 'an und für sich ', dat van de Zoon is God zoals Hij in zijn anders-zijn in de wereld lijdt onder de eindigheid. Het rijk van de Geest betekent de
opheffing van de tegenstellingen en de terugkeer in het zelfbewustzijn van de absolute Geest.
Daarover zegt W.ANZ: 'Das Trinitätsdogma ist die ausgesprochene, als Dogma ausgesprochen, zugleich verborgene Wahrheit der Phänomenologie. Im Dogma und der in ihm festgehaltenen folge
der Heilsereignisse sind die wesentlichen Momente der Bewegung des Geistes vollständig in die
Vorstellung gelangt und in ihrer geschichtlichen Folge aufgenommen. (...) Das Dogma, auf den Begriff gebracht, enthält das Prinzip der Geschichte: die reelle, durch konkrete Freiheit aller vermittelte Vereinigung des endlichen mit dem unendlichen Leben in der immer neu zu findenden Anerkennung des Menschen durch den Menschen in einer gleichen und wesentlichen Beziehung. " ,37θ Het dogma van de triniteit duidt op een panlogisch en historisch ontwikkelingsproces
waarin de hele organische natuur, de menselijke ontwikkelingen, cultuur en religie vervat zijn. Het
bijzondere is dat het ook een binnengoddelijke beweging is, waarin geest en natuur betrokken zijn
als twee aspecten van hetzelfde goddelijke leven. "Der Geist ist für sich, d.h. er macht sich selbst
zum Gegenstand und ist, gegen den Begriff für sich selbst bestehend, das, was wir Welt, Natur
heißen. Ebenso bewegt sich der Gegenstand zu seiner Quelle zurück; diese doppelte Bewegung ist
das göttliche Leben. So ist der absolute Geist das sich als Geist Erscheinende, das für sich seiende
Fürsichsein. Die Erscheinung als solche ist die Natur; aber der Geist ist nicht nur das Dasein
Gebende, das für eines, sondern das für sich Seiende, nicht nur das Erscheinende, sondern das
sich Erscheinende und damit ist dann Bewußtsein als solches gesetzt. "137*

1.43.

G.W.F.Hegels verlossingsopvatting

De christelijke leer van schepping, zondeval en verlossing is bij G.W.F.HEGEL geen
afzonderlijk thema, maar vormt het eigenlijke organiserende structuurprincipe achter zijn dialectische logica. De openbaring voltrekt zich van binnenuit in de triadische ontwikkeling van de geschiedenis. Zo stelt G.WENZ terecht: 'Die Basis für seinen Geistbegriff hat Hegel im Christentum
gefunden: seine Struktur sah er vorgezeichnet in der Selbstoffenbarung Gottes im Leben, Sterben
und Auferstehen Jesu Christi. "3Bt> G.W.F.HEGEL ontkent weliswaar de historiciteit van het

"" G.W.F.HEGEL, Die Geschichte der Philosophie, in: G.W.F.HEGEL, Sämtliche Werke, Bd. 17, p. 104.
"" W.ANZ, Idealismus und Nachidealismus, p. 157.
"" G.W.F.HEGEL, Begriff der Religion, p. 175-176. Vgl. voor de filosofische invulling van de Vader-Zoon-Geest-metsfoor
G.W.F.HEGEL, Der Religionsphilosophie, in: G.W.F.HEGEL, Sämtliche Werke, Bd. 16/2, p. 223-340.
"" G.WENZ, Geschichte der VersDhiumgsIchrc in der evangelischen Theologie, Bd. I, p. 295.
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Christusgebeuren niet, maar begrijpt ze toch helemaal binnen een metafysische context. Als menselijke persoonlijkheid interesseert de figuur hem nauwelijks. 'Ebensowenig ist das rechte Verhältnis, wenn wir uns Christus nur als einer gewesenen historischen Person erinnern (...) Betrachtet
man ihn auch nur nach seinen Talenten, Charakter und Moralität, als Lehrer usf., so stellt man ihn
auf gleiche Linie mit Sokrates und anderen, wenn man auch seine Moral höher stellt. "13B1 In
Christus is de atomistische subjectiviteit immers opgeheven omdat God het eigenlijke Subject van
de verlossing is. Zo meent G.W.F.HEGEL dat hij het bestaansrecht ontnomen heeft aan zowel het
in zichzelf opgesloten onafhankelijke individu als het van vreemde instanties afhankelijke. Ook is
volgens hem in Christus de tegenstelling tussen naturalisme en supernaturalisme overwonnen.
Deze tegenstelling keert tevens terug in de volgende weergave van G.W.F.HEGELs visie op de
tweenaturenleer door K.FISCHER. 'Der Gegenstand der offenbaren Religion ist der einzelne wirkliche Mensch in seiner Natürlichkeit, Hilfsbedürftigkeit, Nacktheit, es ist, biblisch zu reden, des Menschen Sohn, der nicht hat, wo er seinen Haupt hinlegt; zugleich aber ist und weiß sich sein Selbstbewußtsein eins mit dem ewigen Wesen, dem Urgründe alles Daseins, es ist, biblisch zu reden, der
Sohn des lebendigen Gottes. Er ist als Menschensohn ein Mensch, wie jeder andere; er ist als
Gottessohn, d.h. als religiöses Selbstbewußtsein schlechthin einzig. " 13M
De synthetische verlossingsopvatting zoals wij die nu kennen, heeft zich bij G.W.F.HEGEL maar langzaam ontplooid. In zijn theologische jeugdgeschriften uit de Tübinger en Berner tijd
(1788-1796) is de tegengesteldheid tussen objectiviteit en subjectiviteit, en meer bepaald tussen
de objektive Religion en subjektive Religion nog sterk overheersend.13"3 G.W.F.HEGEL sluit zich
nog aan bij de rationele kritiek op een irrationeel geloof in een door de godmenselijke Verlosser
gedelgde oerschuld die de mens van zijn wezen heeft beroofd. Dit geloof stelt zijn inhoud objectief
en los van de menselijke subjectiviteit. 'Das Dasein des Menschen ist nicht mehr bei sich selbst,
subjektive Frömmigkeit und verfaßte Religion haben sich geschieden. " 13M Nochtans heeft Jezus
opgeroepen tot daadwerkelijke navolging van een wet die uit de Vernunft is afgeleid, 'ein wahres
übermenschliches Ideal, das der menschlichen Seele, soweit sie sich davon entfernt denken muß,
doch nicht fremd /sf". ,3W Volgens G.W.F.HEGEL is de morele leer van Jezus daardoor ontaard
in het despotisme van een levensvreemde versteende religie, een proces dat reeds in het oerchristendom een aanvang heeft genomen met de omvorming van de Tugendreligion Jesu, die aansluit
bij het natuurlijke wezen van de mens, tot de kirchliche Erlösungsreligion, waarin deze autoritair
aan diezelfde mens wordt opgelegd. Deze visie heeft hij uiteengezet in enerzijds Das Leben Jesu
(1795) en anderzijds Die Positivität der christlichen Religion (1795/1796).
Vanaf Der Geist des Christentums und sein Schicksal (1798/1799) is de tegenstelling
tussen autonome zelfbepaling en heteronome afhankelijkheid, tussen heerschappij en knechtschap,
tussen macht en onmacht, weliswaar niet verdwenen maar in een logische synthese opgevangen.
Het is de liefde die de grondstructuur vormt van G.W.F.HEGELs synthetische verlossingsopvatting
waarin de dode tegenstellingen in een levende relatie tot elkaar komen.13*6 Wel ziet hij deze
geestelijke macht van de liefde als de subjectiviteit die de objectiviteit van het wetsdenken doorbroken heeft. En als Jezus dat met de dood heeft moeten betalen, schildert G.W.F.HEGEL dit af als
een schandaal dat niets in de objectieve sfeer heeft nagelaten, want 'die im Grabe abgestreifte
Hülle der Wirklichkeit ist aus dem Grabe wieder emporgestiegen, und hat sich dem als Gott erstandenen angehängt'.ΛΜ1 Tot een echte overbrugging van de tegenstelling tussen een subjectieve
en objectieve verlossing komt G.W.F.HEGEL pas in Glauben und Wissen (1802/1803) als hij de
dood van God als hoogste idee proclameert, en in de menswording van God in Christus voor de
eindigheid de mogelijkheid ziet om verhoogd te worden tot de andere zijde van Gods oneindigheid.
Zo wordt in de vervulde subjectiviteit de objectiviteit niet uitgeschakeld, zijn zelfheid en andersheid
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met alkaar verbonden, en verwerkelijkt het absolute zich in deze synthese juist in het relatieve 'Es
ist ihre Endlichkeit, die Christus angenommen hat, diese Endlichkeit in allen ihren Formen, die in
ihrer äußersten Spitze das Böse ist, diese Menschlichkeit die selbst Moment im göttlichen Leben
ist, wird nun als ein Fremdes, Gott nicht Angehöriges bestimmt, diese Endlichkeit aber in ihrem
Fürsichstehen gegen Gott ist das Böse, ein ihm Fremdes, er hat es aber angenommen um es durch
seinen Tod zu tödten. "1388 Het bijzondere van deze filosofische logica is dat ZIJ christologisch
gemotiveerd is In de zelfgave van Christus verandert de natuurlijke wil van het in zichzelf gekeerde eindige in oneindige liefde Zo heeft het subject, de enkeling, deel aan het verloop van het goddelijke vertossingsplan. De onmiddellijke enkelheid en relativiteit zijn in Jezus Christus zelfs absoluut verklaard Maar dit Christusgebeuren mag daarbij niet apart staan en is niet tot het verleden
terug te voeren, want het is de eindigheid die gekruisigd wordt "Mit dem Tode Christi beginnt
aber die Umkehrung des Bewußtseins Der Tod Christi ist der Mittelpunkt, um den es sich dreht; in
seiner Auffassung hegt der Unterschied äußerlicher Auffassung und des Glaubens, d h der Betrachtung mit dem Geiste, aus dem Geiste der Wahrheit, aus dem heiligen Geiste '1OT' Dit is het
centrale moment m de zelfontplooiing van de goddelijke absolute subjectiviteit in de dood van
Christus vindt de uitwisseling plaats tussen God en de mens, tussen het algemene en bijzondere
In zijn synthetische denken beschouwt G W F HEGEL Jezus Christus daarom als diegene die de
mens in zijn Ganzheit wil herstellen omdat hij als Godmens de mens met God wil verenigen Zowel
de objectieve, formeel juridische verlossingsleer als de subjectieve, eng morele wordt in deze opvatting overstegen.

1.4.4.

Invloed van G.W.F.Hegel

Het is niet alleen de speculatieve geest van G W F HEGEL die onmiddellijk na hem heeft
doorgewerkt, maar tevens en op grotere schaal is zijn formele filosofische methode van grote
invloed geweest Na hem is het echte metafysische denken immers al snel in verval geraakt en het
is zijn deterministische logica die gebruikt is om het binnenwereldse wordingsproces te beschrijven, zonder dat men daarbij nog naar het goddelijke verwijst In G W F HEGELs christologie is de
historische feitelijkheid van de incarnatie nog uitgelegd binnen en als uitdrukking van dat alomvattende metafysische wordingsproces en van de zelfverwerkelijking van de absolute Geest Maar
na hem is die histonciteit voor het eerst radicaal in vraag gesteld Zo keert L FEUERBACH (18041872) G W F HEGELs verklaringsmechanisme helemaal om en beschouwt het absolute als de
projectie van de eigen mogelijkheden van de mens F FLÜCKIGER stelt 'Die Natur, oder die welthafte Wirklichkeit, galt jetzt als das Primäre, Ursprüngliche und Ewige, das Geistige dagegen als
nachträglich und hervorgebracht Feuerbach ist repräsentativer Vertreter dieser Umkehrung, sogar
ihr eigentlicher Bahnbrecher. " ,3eo In L FEUERBACHs Das Wesen des Christentums (1841) is de
ene absolute alles verklarende geestelijke werkelijkheid vervangen door de ene even absolute materiële 1M1 En К MARX (1818-1883) gebruikt het hegeliaanse mechanisme zelfs om de maat
schappelijk economische ontvoogdingsstnjd te duiden waardoor het mogelijk is de vervreemding
door de religie op te heffen Tenslotte wordt in С DARWINs (1809-1882) biologische evolutieleer
de ontwikkeling niet geleid door de absolute Geest maar door het toevalligheidsbeginsel
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1.4.5.

Betekenis van G.W.F.Hegel voor C.GJung

C.G.JUNG heeft zich meermaals zeer vijandig uitgelaten over gerationaliseerde speculaties zoals die van G.W.F.HEGEL. Hij vindt dit producten van de collectief bewuste psyche, waaruit
de donkere, irrationele krachten van het onbewuste verwijderd zijn. Daarom doet hij de hegeliaanse
filosofie wat oneerbiedig af als een "schizofrene Machtsprache'·. "Eine Philosophie wie die Hegelsche ist eine Selbstoffenbarung psychischer Hintergründe und philosophisch eine Anmaßung. Sie
bedeutet psychologisch soviel wie ein Einbruch des Unbewußten'.^3*2 Ten opzichte van
I.KANTs wetenschapsfilosofie zou dit een enorme achteruitgang zijn. Een formele vergelijking met
zijn psychologische zelfverwerkelijking en de stadia die hij daarin heeft onderkend, wijzen er echter
op hoe schatplichtig hij aan G.W.F.HEGELs dialectische denkschema wel is. In één van zijn latere
brieven geeft hij dit schoorvoetend toe, al sluit hij een rechtstreekse beïnvloeding uit. "Ich habe
Hegel, d.h. seine Originalwerke, nie richtig studiert. Eine direkte Abhängigkeit muß ausgeschlossen
werden, aber, wie ich schon sagte, enthält Hege/s Bekenntnis [einige der] wichtigsten Inhalte des
Unbewußten, weshalb er 'un psychologue raté' genannt werden könnte. Natürlich besteht eine
auffallende Übereinstimmung zwischen gewissen Sätzen der Hegeischen Philosophie und meinen
Feststellungen über das kollektive Unbewußte. * 1 П З De psychodynamische spanning tussen het
bewustzijn en het onbewuste, en de opheffing ervan in het 'zelf', de triadaire structuur van dit pro
ces, dit alles doet onvermijdelijk aan G.W.F.HEGELs dialectische logica denken. Deze heeft immers
op de Duitse geest zo sterk zijn stempel gedrukt dat die invloed niet eens rechtstreeks moet zijn.
Hoewel C.GJUNG vanuit zijn psychologisch denkkader veel moeite heeft om deze synthese tussen
eindigheid en oneindigheid te volgen, komt hij in zijn latere theorievorming rond de synchroniciteit
en in confrontatie met de alchemie, trouwens zeer dicht bij dit grensoverschrijdende denken.
Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de Christusbenadering. Die loopt gelijk in de
houding tegenover de historiciteit van Jezus Christus en in de situering van de verlossing in een
heilshistorisch bewustwordingsproces, waarin God en de mens op elkaar betrokken zijn. Ook hier
heeft G.W.F.HEGEL misschien alleen maar onrechtstreeks maar dan toch onvermijdelijk C.GJUNG
beïnvloed, al was het maar via mensen als D.F.STRAUSS (1808-1874). De manier waarop in het
filosofische perspectief de tweenaturenleer uitgelegd wordt, komt bij C.GJUNG in een psychologische doorsnede terug. Beiden proberen de figuur van Jezus Christus op het kruispunt te plaatsen
van twee dimensies en beschouwen ze als ontmoetingsplaats van de goddelijke tegenstellingen.
Alleen het perspectief verschilt: "The major difference between Jung and Hegel is that Jung emphasizes human inferiority as the locus where the divine contradiction is to be experienced and
resolved toward more harmonious and inclusive unities, while Hegel locates externa/ historical
conflicts as the arena in which the contradiction in the ground of being is incarnated and moved to
its resolution. 'i3t* Maat wat bij G.W.F.HEGEL nog overkomt als een abstract speculatief denkproces, is bij C.GJUNG in het hart van de zelfbeleving van het individu geplaatst en daarom sterker verwerkelijkt.
Men mag bij dit alles niet vergeten dat C.GJUNG in het kielzog van het wetenschappelijke athéisme misschien meer de invloed heeft ondergaan van G.W.F.HEGELs leerlingen, vooral
van L.FEUERBACH (1804-1872) met zijn leer van de projectie. A.C.LAMMERS vindt van
C.GJUNGs positie 'its closest philosophical relative is found in Ludwig Feuerbach's The Essence
of Christianity. Jung ridicules the materialism of Feuerbach when he finds it in Freud; but he rejects systematic theology for reasons that, if not identical with Feuerbach's reason, do not conflict
with them'.'l3n
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1.4.6.

Betekenis van G.W.F.Hegel volgens P.Tillich

De klassieke romantiek probeert volgens P.TILLICH opnieuw een verzoening tot stand te
brengen tussen het mystieke en het protestantse beginsel, tussen de identiteit en de distantie. Wat
P.TILLICH scherp opmerkt is dat de romantiek, vooral met J.W.VON GOETHE (1749-1832), het
klassieke statische evenwicht tussen eindigheid en oneindigheid doorbreekt. Daaraan is de romantische dynamiek toegevoegd waarmee het oneindige van binnenuit het eindige openbreekt. Zo heeft
de moderne mens de geschiedenis ontdekt. Het is vanuit deze dynamiek dat de grote denksynthesen ontworpen zijn. Van G.W.F.HEGEL onderstreept P.TILLICH het belang als middelpunt en keerpunt van een beweging die de hele 20ste eeuw heeft beïnvloed en van wie zelfs de tegenstanders
de categorieën hebben overgenomen. Maar P.TILLICH vergeet daarbij niet dat, in tegenstelling tot
wat later gebeurt, zijn synthese niet alleen een verzoening van de culturele maar ook van de religieuze polariteiten beoogt. Ook hij stelt daarbij vast dat de oorspronkelijke romantische levensfilosofie in de latere waardering helemaal overdekt is door de streng logische methode. G.W.F.HEGEL
heeft de oude mystieke idee, het punt van identiteit tussen God en de mens, die ook bij B.SPINOZA (1632-1677) voorkomt, in zijn dynamische creatieve vorm weergegeven. Hij is in die zin volgens P.TILLICH de laatste belangrijke vertegenwoordiger van de essentialistische filosofie, die
uitgaat van de essentiële structuur van de werkelijkheid, van de eenheid tussen de mens en de
wereld. P.TILLICH ziet daarvan ook scherp de tekorten. Als de mens zich in de aanmatiging van
zijn Vernunft helemaal op de hoogte van God plaatst, legt hij alle nadruk op de identiteit met het
goddelijke, maar redeneert tegelijk het element van tegenspraak, van de differentie, weg. Het moderne existentialisme beschouwt P.TILLICH daarom als een onvermijdelijke tegenreactie die de
synthese van G.W.F.HEGEL afwijst omdat zij nog altijd van logische abstracties uitgaat. Daarin
kijkt G.W.F.HEGEL zo sterk vooruit naar de verzoening, dat hij over de vervreemdingsfase heen
kijkt waarin het goddelijke in de wereld geactualiseerd wordt. Omdat hij daarbij geen onderscheid
maakt tussen essentialistische waarheid en existentiële werkelijkheid, is hem volgens P.TILLICH
het mysterie van de contingenties, van het tragische bestaan, helemaal ontgaan. De verzoeningsidee van G.W.F.HEGEL heeft geen werkelijke verzoening gebracht omdat die niet in de werkelijkheid is gebeurd maar enkel op het speculatieve vlak. Dit punt is volgens P.TILLICH nu bepaald
wezenlijk voor het christendom. 'But while the paradoxical element in Hegel's statement is obviously there, Hegel did nog accept the mystery in the way Christianity has always accepted it.
Hegel knew why things happened as they did. He knew how the process of history unfolds. Therefore, he missed the one element in the Christian affirmation of the paradox of providence, the
mystery about the particulars. 'uw G.W.F.HEGEL beschouwt het moment van de negatie, waardoor het positieve binnenstebuiten keert, als een cruciaal moment in de ontplooiing van het wereldproces. Maar het vormt bij hem geen echte bedreiging voor het positieve, wat wel het geval is in
een existentialisme dat deze gedachte aan hem ontleend heeft. Het ¡s op dit punt dat
F.W.J.SCHELLING zich van G.W.F.HEGEL distantieert en dit is ook de reden waarom P.TILLICH
uitgerekend deze figuur uit de vergeethoek haalt.

Conclusies: (a) G.W.F.HEGEL heeft geprobeerd de kantiaanse zelfbeperking van de menselijke eindige kennis te doorbreken en met zijn synthese de kloof tussen het subject en
de werkelijkheid van het geloof, en het oneindige te dichten. Hij doet dit vanuit een verabsoluteerde subjektive Vernunft, die zich door middel van een logisch en noodzakelijk
ontwikkelingsproces verwerkelijkt. Met zijn dialectische denkschema wil hij de toenemende tegenstelling tussen geloof en wetenschap, tussen oneindigheid en eindigheid,
overbruggen. De dynamiek die de filosofie en theologie daarmee krijgt, dient zowel het
objectieve supernaturalistische als het subjectieve rationalistische verlossingsdenken
een zware slag toe. Wel is de verzoening die hij beoogt, te veel in de ideële wereld
blijven hangen en te weinig tot de werkelijke wereld doorgedrongen, (b) Dat is ook de
voornaamste reden waarom C.G.JUNG het denken van G.W.F.HEGEL niet de waardering geeft die het verdient. De structurele gelijkenis tussen de manier waarop beiden de
dynamische werkelijkheid beschrijven, is echter te opvallend om als toevalligheid af te

P.TILLICH, Perspectives on the 19ih and 20th Century Protestant Theology, p. 131-132. vertaald in: P.TILLICH, ErganZMngs- und Naehlaßbände zu den Gesammelten Werken, Bd. II, p. 108.
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doen. C.G.JUNGs kritiek is dan weer begrijpelijk omdat de irrationaliteit van het leven in
het denksysteem van G.W.F.HEGEL onvoldoende aan bod komt. Zijn christologie is
echter zo baanbrekend dat ze de Christusbenadering van C.G.JUNG nog altijd kan verduidelijken, vooral waar hij de tweenaturenleer psychologisch probeert uit te leggen, (c)
P.TILLICH erkent de verdienste van G.W.F.HEGELs synthetisch vermogen waardoor hij
de verzoening tussen identiteit en distantie wil mogelijk maken, het goddelijke en wereldse in een dynamisch proces bijeenbrengen. Maar hij beschouwt G.W.F.HEGEL vooral
als de laatste essentialist wiens speculatieve synthese belangrijke tekorten vertoont
omdat daarin met name de zelfstandigheid van het bestaan ondergewaardeerd is.

1.5.

Universalistisch-intuïtionistische beweging rond F.WJ.Schelling (1775-1854)

Op een andere manier dan G.W.F.HEGEL probeert F.W.J.SCHELLING de impasse tussen
orthodoxie en Verlichting te doorbreken. Hoewel hij in de geschiedenis in diens schaduw staat, is
hij meer nog dan G.W.F.HEGEL de overgangsfiguur naar een nieuwe stijl van filosoferen en theologiseren. Hij heeft daarmee het na hem komende denken grondig beïnvloed, wat via het voluntarisme van A.SCHOPENHAUER (1788-1860) en F.NIETZSCHE (1844-1900) en nog later van
H.BERGSON (1859-1941), tot in de psychologie van het onbewuste is doorgedrongen.

1.5.1.

F.WJ.SchelIings filosofisch uitgangspunt

Bij F.W.J.SCHELLING is het niet door het denken dat de mens tot inzicht komt in de
goddelijke eenheid, maar door de Anschauung van de absolute indifferentie die aan alle onderscheidingen voorafgaat. "Denn alle möglichen Formen, das Absolute auszudrücken, sind doch nur Erscheinungsweisen desselben in der Reflexion, und hierin sind sich alle völlig gleich. Das Wesen
dessen selbst aber, das als ideal unmittelbar real ist, kann nicht durch Erklärungen, sondern nur
durch Anschauung erkannt werden; denn nur das Zusammengesetzte ist durch Beschreibung erkennbar, das Einfache aber will angeschaut seyn.'i3" Door de verheffing van de wil uit zijn onbewuste ongedifferentieerdheid in verband te brengen met de vrijheid doet F.W.J.SCHELLING een
poging om te ontkomen aan het pantheïstische substantiedenken van B.SPINOZA (1632-1677) en
aan G.W.F.HEGELs logicistische totalitarisme. Zo kent hij de zelfstandigheid en onafhankelijkheid
van de menselijke individualiteit binnen het verlossingsgebeuren een belangrijke plaats toe, omdat
het universele in de vrijheid van het individu tot zelfervaring kan komen. In zijn Untersuchungen
über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809) schrijft F.W.J.SCHELLING over dit spanningsveld tussen particulariteit en universaliteit, de eigen en de universele wil: "Dadurch aber, daß sie
den Geist hat (weil dieser über Licht und Finsternis herrscht) — wenn er nämlich nicht der Geist
der ewigen Liebe ist — kann die Selbstheit sich trennen von dem Licht, oder der Eigenwille kann
streben, das, was er nur in der Identität mit dem Universalwillen ist, als Partikularwille zu sein, das,
was er nur ist, inwiefern er im Centro bleibt (so wie der ruhige Wille im stillen Grunde der Natur
eben darum auch Universalwille ist, weil er im Grunde bleibt!, auch in der Peripherie oder als Geschöpf zu sein (denn der Wille der Kreaturen ist freilich außer dem Grunde; aber er ist dann auch
bloßer Partikularwille, nicht frei, sondern gebunden (...). Gottes Wille ist, alles zu universalisieren,
zur Einheit mit dem Licht zu erheben, oder darin zu erhalten; der Wille des Grundes aber, alles zu
partikularisieren oder kreaturlich zu machen. Er will die Ungleichheit allein, damit die Gleichheit sich
und ihm selbst empfindlich werde. Darum reagiert er notwendig gegen die Freiheit als das Oberkreatürliche und erweckt in ihr die Lust zum Kreatürlichen... *"**
Een ander hiermee samenhangend element is de realiteit van de tegenwerking door het
kwaad en tegelijk ook van de strijd tussen goed en kwaad. Die is volgens F.W.J.SCHELLING terug
te voeren op de innerlijke tegenspraak tussen God en de Godsnatuur, hoewel die pas na de zondeval in de tegenstelling tussen een goddelijk en buitengoddelijk Zijn openbaar is geworden. Dit is het
spanningsveld waarbinnen de universele ΑΙ-wil en de particuliere wil met elkaar in strijd zijn en dat
door het verlossingsproces op te lossen is in een verzoening van de tegenstellingen. Deze verlos-

, m

F.W.J.SCHELUNG, Philosophie undReligion, in: F.W.J.SCHELUNG, Ausgewählte Schriften, Bd. 3, p. 35-36.

'*• F.WJ.SCHEUJNG. Ober dns Wesen der menschlichen Freiheit, p. 78-79; 97-98.
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sing is bij F.W.J.SCHELLING, ¡η tegenstelling tot bij G.W.F.HEGEL, een reëel in het bestaan te
bevechten gebeuren en niet een volautomatisch denkproces. H.FUHRMANS zegt hierover: 'Hier, in
der Theo-sophie, war Natur nicht einfach ein von Gott Gesetztes und von seinem Geist Durchdrungenes: sie nahm vielmehr teil am Geschick der Menschen. Sie war mit ihm gefallen und hatte so ihr
ursprüngliches Sein verloren. Dunkle, nächtige Kräfte wirkten seitdem in ihr; das Dämonische
schien seitdem in ihr existent. Aber nicht nur dies: neben dem Dämonischen schienen in ihr auch
die heilenden Kräfte Christi zu wirken, die Kräfte der Erlösung, und so allem eine geheimnisvoll heilige Tiefe zu geben. ',3tt De beide oerkrachten van contractie en expansie, van het Reale en het
Ideale, zichtbaar in het egoïsme en de liefde van de mens, moeten in het leven met elkaar in evenwicht zijn. "Idealismus ist Seele der Philosophie; Realismus ihr Leib; nur beide zusammen machen
ein lebendiges Ganzes aus. Nie kann der letzte das Prinzip hergeben, aber er muß Grund und Mittel
sein, worin jener sich verwirklicht. Heisch und Blut annimmt. "*°° Het goddelijke Zijn bestaat uit
geest en drang, wil en verstand, bloed en denken, rede en onredelijkheid, kracht en orde. Beide
machten zijn voor F.W.J.SCHELLING even goddelijk.

1.5.2.

F.W.J.Schellings triadische theogonie

F.W.J.SCHELLING heeft de hegeliaanse dialectiek herdacht tot een evolutie die niet
ontworpen is vanuit het absolute als idee, maar als een goddelijk scheppings- en openbaringsproces. In dit proces dat uitgaat van de goddelijke natuur, van de donkere oerwil, brengt God zichzelf
voort en komt tenslotte via de mens tot zelfbewustzijn. 'Die Natur in Gott ist das Unbewußte in
Gott: sie ist in ihm der dunkle Grund, aus dem Gott sich selbst, d.h. seine Selbstoffenbarung oder
Wirklichkeit hervorbringt. " ,401 Zo verhoudt zich de deus implicitus tot de deus explicitus als de
goddelijke natuur tot de geopenbaarde God, als de actuele tot de potentiële volmaaktheid.
In zijn laatste twee grote werken Philosophie der Mythologie (1842) en Philosophie der
Offenbarung (1842) beschrijft F.W.J.SCHELLING hoe d'rt theogonische wordingsschema terugkeert
in de godsdienstgeschiedenis, met name in de opeenvolging van de natuurreligie of mythologie en
de openbaringsreligie. In de eerste openbaart God zich als natuurgod in zijn onbewuste oergrond,
in de tweede in zijn absoluut persoon-zijn. Kan de weg van het mythologische stadium beschreven
worden door de negatieve filosofie, dan kan alleen de positieve filosofie als godsdienstfilosofie of
in enge zin als de filosofie van het christendom, het doel van deze ontwikkeling begrijpelijk maken.
'Die beiden Haupttheile, welche die spätere Lehre ausmachen, verhalten sich zu einander, wie die
erste Philosophie zur zweiten, die φιλοσοφία zur σοφία, der Weg zur Ziel: das Ziel ist die Erkenntniß der Person Christi, der Weg ist der παιδσγωγο'ς e/'ς Xpiordv. " , 4 0 2 De breuk tussen beide is
vergelijkbaar met die tussen het oude en het nieuwe verbond. Deze drievoudig opgedeelde wor
dingsstructuur dient dus niet alleen om het binnengoddelijke wordingsproces of de goddelijke heil
seconomie aan te duiden, maar ook om tijdsindelingen te maken. Zo worden bijvoorbeeld verleden,
heden en toekomst beheerst door Vader, Zoon en H.Geest. Godsdiensthistorisch komt de tijd van
de Vader overeen met het Oude Testament, die van de Zoon met het Nieuwe Testament, terwijl de
periode van de H.Geest die van het eeuwige evangelie voorstelt. Ook in zijn kerkgeschiedenis
bouwt F.W.J.SCHELLING deze drievoudige fasering in, ongeveer zoals J.DE FIORE (ca. 1130-1202)
dat vóór hem heeft gedaan: de drie potenties van de kerk en de drie kerkelijke perioden komen
overeen met Petrus, Paulus en Johannes, respectievelijk het katholieke christendom, het protestantse en het christendom van de toekomst: 'Petrus, Paulus und Johannes/ In dieser Sukzession
sind sie Repräsentanten der drei Zeiten der christlichen Entwicklung, wie Moses, Elias und Johannes der Täufer für das A. T. (...). Die wahre Kirche ist keine dieser beiden, sondern die, welche von
Petri Grund aus, durch Paulus in die Kirche des heil. Johannes geht. (...) Wie in Gott drei Unterscheidungen sind, so ist die Kirche nur in den drei Aposteln vollendet. Petrus ist der Apostel des
Vaters, sieht am tiefsten in die Vergangenheit, Paulus des Sohnes, Johannes des Geistes. Er allein

H.FUHRMANS, Einteilung bei: F.WJ.SCHELUNG. Ober das Wesen der menschlichen Freiheil, p. 19.
F.W.J.SCHELLING, Ober das Wesen der menschlichen Freiheil, p. 68.
K.FISCHER, Schellmgs Üben. Werke und Lehre, p. 641.
K.FISCHER, Schillings Leben, Werke und Lehre, p. 70S. Voor het onderscheid tussen negatieve en positieve filosofie, zie
F.WJ.SCHELLING, Philosophie der Offenbarung, Kap. X, p. 154-159.

283

in seinem Evangelium hat die Worte Christi von dem zu sendenden Geist der Menschheit. ",<03
In het laatste tijdvak is het volgens F.W.J.SCHELLING mogelijk de goddelijke verlossingsdaad innerlijk te en/aren. 'Dann erst kann sie begriffen und ergründet werden. Offenbarung ist Erfahrung.
Die gottliche Willensthat ist der Inhalt der Offenbarung. Das Begreiflichmachen und die Ergrundung
ыа
dieser Tatsache ist die Philosophie der Offenbarung. ' * Hiermee is de volle tegenwoordigheid
van Christus in het menselijk bewustzijn bedoeld.
1.5-3.

F.WJ.Schellings verlossingsopvatting

F.W.J.SCHELLINGs leerstellingen omtrent zondeval en verlossing zijn met de twee-eenheid van het Ideal-realismus verbonden. Wanneer het reële in de zondeval het ideale loslaat, krijgen
de machten van de chaos vrij spel over die van de geest. Door deze kosmische val is het bestaan
niet meer van de Logos doordrongen en dus chaotisch geworden. Want het Reale is los van het
Ideale een 'zwielichtige Macht, Gewalt, die allein, für sich gesetzt, hemmungslose und zerstörende
yV№
Gewalt wird'.
Omgekeerd brengt de toenemende activiteit van het Ideale opnieuw orde en
geest in de ontwikkeling van de zijnden en in de geschiedenis. En in het centrum van dit gebeuren
plaatst F.W.J.SCHELLING Christus als een kosmische kracht die van binnenuit verlossend werkt in
de wereld. 'Der im Sein und in der Geschichte waltende und alles formende Logos ist niemand
anders als Christus, der bei seiner Menschwerdung nicht vom Himmel herniederstieg, der vielmehr
emporstieg zur Inkarnation aus den Gründen des Weltseins, in denen er seit dem Sündenfall geweilt hat, um dem gefallenen Sein das Geleit zu geben und es erlösend wieder ins Heile zu führen. " 40e In dat gebeuren speelt de mens met zijn vrijheid eveneens een cruciale rol, en 'ist er
die Stelle, die überhaupt nur durch den Sieg des 'Idealen' über das 'Reale' entstanden ist, ja ist er
gerade dieser Sieg, so ist er neben Gott auch die einzige Stelle, wo die Mächte des Seins umgekehrt und aus ihrer Bindung gelöst werden können. *,40? Het is door die vrijheid dat de mens zowel de binding met het goddelijke heeft verbroken als thans tot de ontdekking komt dat echte
vrijheid scheppende gehoorzaamheid is. Met zijn zelfheid kan hij immers twee richtingen uit. 'Die
allgemeine Möglichkeit des Bösen besteht, wie gezeigt, darin, daß der Mensch seine Selbstheit, anstatt sie zur Basis, zum Organ zu machen, vielmehr zum Herrschenden und zum Allwillen zu erheben, dagegen das Geistige in sich zum Mittel zu machen streben kann. Ist in dem Menschen das
finstre Prinzip der Selbstheit und des Eigenwillens ganz vom Licht durchdrungen und mit ihm eins,
so ist Gott, als die ewige Liebe, oder als wirklich existierend, das Band der Kräfte in ihm. "14oe
In F.W.J.SCHELLINGs christologie is Jezus Christus evenals bij G.W.F.HEGEL duidelijk
méér dan een zedenleraar of een godsdienststichter: Hij is de inhoud van het christendom zelf.
Doch voor een begrip van Christus zijn opnieuw niet de historische berichten het bepalende criterium maar de betekenis daarvan. 'Der eigentliche Inhalt ist Christus und seine Geschichte, nicht
bloß die äußere, seine Taten und Leiden in seiner Menschheit, sondern die höhere, worin sein Leben als Mensch nur Übergang, nur Moment ist. *140* De zin van dit vertossingsgebeuren is bovendien reeds voorbereid in de voorchristelijke perioden. De verschijning van Christus in de wereld
beschouwt F.W.J.SCHELLING daarom als een stapsgewijze Christogonie, waarbij de triadische
structuur een weerspiegeling is van het theogonische wordingsproces. Is Christus in het natuurlijke
stadium reeds pre-existent aanwezig, dan is Hij eerst als binnenwereldse en verborgen Christus
werkzaam om slechts daarna in Jezus Christus historisch openbaar te worden. Van hogerhand uit
beantwoordt daaraan de goddelijke heilseconomie. Daarin maakt Christus zich eerst uit de ononderscheidenheid met God in een kenotische zelfontlediging los om vervolgens mens te worden en
langs die omweg deel te krijgen aan het buitengoddelijk Zijn dat via Hem tenslotte tot de eenheid
Gods kan terugkeren. Daarbij neemt ¡n de late geschriften van F.W.J.SCHELLING de facticiteit van

"* F.W.J.SCHELLING. Philosophie der Offenbarung, Кар. XXXV, p. 316; 322.
"*" K.FISCHER, Schelling! Leben, Werke und Lehre, p. 796-797.
"*" H.FUHRMANS, Einleitimg bei: F.W.J SCHELLING, Ober das Wesen der menschlichen Freiheit, p. 37.
'** H.FUHRMANS, Einleitung bei: F.W.J.SCHELLING, Ober das Wesen der menschlichen Freiheit, p. 32.
" " H.FUHRMANS, Einleitung bei: F.W.J.SCHELLING, Ober das Wesen der menschlichen Freiheit, p. 31.
' " F.W.J.SCHELLING, Ober das Wesen der menschlichen Freiheit, f. 107-108.
" " F.WJ.SCHELUNG, Philosophie der Offenbarung, Кор. ΧΧΧΠΙ, p. 309.
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de menswording een steeds belangrijkere plaats in zoals ook G.WENZ vaststelt. 'Nun darf allerdings nicht übersehen werden, daß Schelling auf der Singularität und bestimmten Zeitlichkeit des
einen Jesus von Nazareth nachdrücklich insistierte. Die Geburt des Erlösers gilt ihm deshalb als 'ein
letztes, aber völlig äußeres, ganz in den Kreis anderer äußerer Begebenheiten eintretendes Ereigniß.
Dieses Faktum konnte nicht — bloß im Bewußtseyn der Menschheit vorgehen, es konnte nicht,
wie die Fakta der Mythologie, eine bloß subjektiv-objektive Wahrheit haben, ihm war eine absolut
objektive Wahrheit notwendig... " 4 1 ° Daarom neemt F.W.J.SCHELLING aan dat Christus niet uft
twee naturen maar ín twee naturen bestaat. "Die Menschheit Christi kann nur als durch einen
actus voluntarius der Entäußerung bestehend gedacht werden. " 4 " In zijn verlossingsleer
plaatst hij de immanentie Gods in het buitengoddelijk Zijn en wordt zij in de verlossing met het
binnengoddelijke herenigd.

1.5.4.

Invloed van F.W J.Schelling

Omdat F.W.J.SCHELLING ook de meest fundamentele criticus van G.W.F.HEGEL is,
heeft hij de weg voor het existentialisme vrijgemaakt. Zijn invloed werkt sterk door in de opvattingen van S.KIERKEGAARD (1813-1855) en M.HEIDEGGER (1889-1976). Met zijn integratie van de
natuur, het onbewuste en het kwaad in zijn levensopvatting is F.W.J.SCHELLING via de filosofie
van het onbewuste bij E.VON HARTMANN (1842-1906) en C.G.CARUS (1789-1869) ook de voorloper van de dieptepsychologie. Maar de invloed van F.W.J.SCHELLING heeft zich slechts doen
gelden nadat zijn hele denksysteem door de opkomst van het materialistische denken roemloos ten
onder is gegaan. Heeft hij als tijdgenoot en tegenspeler van G.W.F.HEGEL heel wat meer aanzien
en succes genoten, dan is zijn uitstraling veel geringer geweest omdat men in de tijd na hem gebroken heeft met het kosmische naturalisme. Het is pas in de tweede helft van de 20ste eeuw dat
hij opnieuw onder de aandacht is gekomen, vooral bij de aanhangers van het holisme. De bijdrage
van P.TILLICH is daarin eveneens van groot belang. Omdat P.TILLICH in F.W.J.SCHELLING juist de
voorloper van de dieptepsychologie ziet, laten wij hem eerst aan het woord.

1.5.5.

Betekenis van F.W.J.Schelling volgens P.Tillich

Voor F.W.J.SCHELLING heeft P.TILLICH een zeer bijzondere waardering en hij vindt
hem de belangrijkste denker voor het tegenwoordige intellectuele leven. 'His romance with Schelling lasted well beyond the original encounter and the dissertation; it determined his entire philosophical point of view. ' , 4 ' 2 Volgens P.TILLICH heeft F.W.J.SCHELLING in zijn tweede periode, na
Über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809) via S.KIERKEGAARD een beslissende invloed
uitgeoefend op met name het existentialisme van de 20ste eeuw.14'3 Hij bedoelt daarmee niet
de vroege periode toen F.W.J.SCHELLING nog vooral het spinozistische beginsel volgde van de
ontologische eenheid van alles. Net als G.W.F.HEGEL heeft F.W.J.SCHELLING met zijn romantische natuur N.VAN CUSA's (1401-1461) programma uitgevoerd van de aanwezigheid van het
oneindige in het eindige, van het spirituele in het materiële. Die filosofie van de essentie heeft hij
ook daarna niet verloochend, maar in onderscheid met G.W.F.HEGEL heeft hij daaraan een filosofie
van de existentie toegevoegd. Zo heeft hij niet alleen B.SPINOZA's (1632-1677) mystieke ontologie maar ook I.KANTs epistemologie in zijn denken een plaats gegeven. De identiteit van B.SPINOZA is in zijn idealisme primair gebleven. De distantie bij I.KANT is bij F.W.J.SCHELLING uitgegroeid
tot een romantisch existentialisme. 'It was in Schelling's thought that he first stumbled upon the
idea of the demonici as the irrational potential in God, and to the Schellingian interpretation he
remained faithful. ' 1414 Het intellectualisme is dan weer doorbroken door inbreng van de wil; het
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'ik' dat bij J.G.FICHTE (1762-1814) nog in een isolement zat, is terug met de natuur verbonden.
F.W.J.SCHELLING heeft deze beide aspecten dynamisch ontwikkeld en zo reeds de innerlijke
krachten getoond van het bewustzijn en onbewuste, al is hij daar volgens P.TILLICH niet de eerste
mee geweest. 'Schelling's discovery of the unconscious was. however, a rediscovery, because
the philosophers of nature in the Renaissance, Paracelsus and Boehme, around A.D. 1600 already
knew about the unconscious element in man and even applied it to both God and nature. " ,416
Zo is het identiteitsdenken doorbroken door de inbreng van de elementen van vrijheid, van de
onbewuste wil en van het kwaad. Dat is volgens P.TILLICH niet alleen kenmerkend voor het exis
tentialisme, maar ook voor de dieptepsychologie. "This is something which you can find in empiri
cal terminology in Freud and in every modern psychotherapeutic book of profound formulations.
You can find it most openly expressed in Jung's writings, and more hiddenly in Freud when he
speaks of eros and thanatos, love and death. In Schelling it appeared in the highest abstraction in
the fundamental vision of the nature of the will in relation to the nature of the structure. " ,41β
In F.W.J.SCHELLINGs onderscheid tussen de negatieve en positieve filosofie speelt
volgens P.TILLICH trouwens reeds de tegenstelling tussen het essentialisme en het existentialisme.
Het bijzondere bij hem is dat beide polen nog in een totaalsysteem samenhoren: essentialisme en
existentialisme, idealisme en realisme, geest en natuur. Daarom geeft F.W.J.SCHELLING op die
existentialistische vragen nog altijd religieuze antwoorden. 'Here he has given a key, to me and
many others, to the meaning of the history of religion. The history of religion cannot simply be
explained in psychological terms. It has to do with powers of reality which grasp the unconscious,
or which come out of the unconscious and grasp the consciousness of men and produce the sym
bolism in the history of religion. " 1417 Daarmee onderscheidt hij zich volgens P.TILLICH zowel
van de vroegere filosofische speculaties als van de latere psychologische theorieën en dat is een
fundamenteel verschilpunt met de moderne existentialisten. 'But what Schelling did know was
interpreted by him not in terms of meaningless imagination or in terms of subjective psychological
projection, but in terms of powers of being which grasp the human mind itself. These go through
man's psyche, his soul, through his conscious and unconscious mind, but they do not derive from
it. *141B In zijn natuurfilosofie beschouwt F.W.J.SCHELLING het goddelijke immers als immanent
aanwezig in het eindige en het spirituele in het materiële. Beide impulsen zijn volgens P.TILLICH
trouwens ook reeds impliciet aanwezig in de theosofie van J.BOEHME (1575-1624) die naast
F.W.J.SCHELLING ook G.W.F.HEGEL heeft beïnvloed. Zelf dankt P.TILLICH aan F.W.J.SCHELLING
vooral zijn godsbegrip, met name in het onderscheid tussen God en de Goff über Gott, de God
above God. als het absolute Subject, een begrip dat nog afkomstig is van de neoplatoonse theoloog DIONYSUS DE AREOPAGIET (1ste eeuw na Chr.): ипервео'тпс. Dit godsbegrip wordt verder
nog gevoed door F.W.J.SCHELLINGs onderscheid tussen het Bedingte waartegenover hij het Unbe
dingte, het Ultimate plaatst als 'das, was uns unbedingt angeht'. Ook het onderscheid tussen het
goddelijke en demonische heeft P.TILLICH trouwens bij F.W.J.SCHELLING gehaald.'4"

1.5.6.

Betekenis van F.WJ.Schelling voor C.G.Jung

Precies de elementen die naast bij F.W.J.SCHELLING ook reeds in J.BOEHMEs theosofie
een belangrijke rol spelen, komen in C.G.JUNGs psychologie terug in de spanningsverhouding
tussen het bewustzijn en het onbewuste, tussen het 'ik' en het 'zelf', kernbegrippen die voor een
juist inzicht in zijn Christusbenadering zo belangrijk zijn. De relativering van goed en kwaad door de
erkenning van de schaduw in de psyche geeft bij C.G.JUNG een empirische weerspiegeling van
deze romantische, natuurfilosofische idee. Hij heeft zich daarbij nooit rechtstreeks op
F.W.J.SCHELLING beroepen, maar wel diens betekenis erkend voor het ontstaan van de psycholo-

Р.ТЛШСН, Perspectives on the 19Л and 20th Century Protestant Theology, f. 146. vertaald ia: P.TILLICH, Ergänzungsund Nachlaßbanal zu den Gesammelten Werken, Bd. II, p. 119.
P.TILLICH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 149, vertaald in: P.TILLICH, ErgOnzungsund Nachlaßbande zu den Gesammelten Werken, Bd. Il, p. 122-123.
P.TILLICH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 151-152. vertaald in: P.TILLICH, ErgOnzungs- und Nachlaßbande zu den Gesammeben Werken, Bd. П, p. 124.
P.TILLICH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 152, vertaald ¡η: P.TILLICH, Ergänzungsund Nachlaßbände zu den Gesammelten Werken, Bd. II, p. 125.
Zie R.ALBRECHT - W.SCHÜSSLER. Paul Tülich. Sein Werk, p. 12-13.
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gie van het onbewuste. 'Wenn wir von den Andeutungen bei Leibniz, Kant, Schelling und Schopenhauer und den philosophischen Entwürfen bei Carus, und Von Hartmann absehen, so ist es erst
die neuere Psychologie, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mit ihrer induktiven Methode die
Grundlage des Bewußtseins aufgedeckt und die Existenz einer außerbewußten Psyche empirisch
nachgewiesen hat. "**° En toch zijn de overeenkomsten met F.W.J.SCHELLING nog opvallender
dan die met G.W.F.HEGEL.
Het triadische groeiproces was reeds bij G.W.F.HEGEL ontwikkeld, maar C.G.JUNG
staat met zijn psychologische begrip van het collectief onbewuste toch dichter bij F.W.J.SCHELLINGs opvatting van de goddelijke natuur. Alleen brengt C.G.JUNGs in zijn psychologische denkschema de universele wordings- en verzoeningsbeweging over op een universeel psychisme, waarin niet de individuele zelfwording ingeschakeld wordt in dat universele totaalgebeuren, maar omgekeerd. Evenals F.W.J.SCHELLING verbreekt hij de strenge wetten van het hegeliaanse determinisme in de vrijheid van het ik-bewustzijn en de compenserende schaduwwerking van het onbewuste.
De analogie tussen de rol van Christus en de positie van de mens is nog een ander punt van overeenkomst, naast de latente aanwezigheid van het Christusprincipe, dat bij C.G.JUNG als een archetype ook van binnenuit werkzaam is. Meer nog dan in G.W.F.HEGELs christologie zien wij bij
F.W.J.SCHELLING reeds een eerste voorstelling van een Christus die vanuit het onbewuste opstijgt. Daarin herkennen wij C.G.JUNGs immanente, in de psyche latente Christus, die met het
'zelf' verbonden is. Ook hij laat pas later de realiteit van de incarnatie verder doordringen dan alleen maar in het bewustzijn van het individu. In F.W.J.SCHELLINGs opvatting van de natuur en het
kwaad zien wij voor het eerst ook de vierde component van de godsopvatting opduiken die
C.G.JUNG noodzakelijk acht voor de heelwording van de mens. Maar wat bij F.W.J.SCHELLING
toch nog min of meer een intuïtieve Anschauung blijft, is bij C.G.JUNG empirisch en
wetenschappelijk gefundeerd.
Conclusies: la) Hoe verwant F.W.J.SCHELLINGs idealisme ook is aan dat van
G.W.F.HEGEL in de pogingen om de christelijke traditie te verzoenen met de moderne
filosofie, toch maakt hij een wending die voor de evolutie van de filosofie en theologie
na hem belangrijk zal zijn. Het is een toewending naar de vrijheid en de concrete existentie van het individu, naar de realiteit van het kwaad en van de verbrokenheid van de
wereld. Idealiteit en realiteit, geest en natuur zijn in een reële dialectische spanningsverhouding tegenover elkaar geplaatst en in de werkelijkheid van het leven verbonden.
F.W.J.SCHELLING voegt in zijn zijnsmetafysiek aan G.W.F.HEGELs transcendentaalfilosofie een immanent element toe, dat meer op een concrete intuïtie berust dan op een
abstracte idee. In de soteriologie betekent dit dat de verlossing gekoppeld is aan een
immanent Christusprincipe dat deze verlossing van binnenuit dynamiseert, een totaalgebeuren waarin de verschijning van Jezus een momentopname is. (b) De voorkeur van
P.TILLICH voor de filosofie van F.W.J.SCHELLING en niet die van G.W.F.HEGEL heeft
te maken met de uitbreiding van de synthese tot de contingente wereld waarin de vrijheid, het individuele en het kwaad hun plaats hebben. Binnen en tegen de hegeliaanse
dynamische identiteit krijgt het spanningselement van de distantie opnieuw zijn plaats.
In P.TILLICHs leer hebben vooral de elementen van het irrationele en demonische grote
invloed uitgeoefend, die hij ook in de dieptepsychologie heeft gevonden, (c) Ook al is
een rechtstreekse invloed op C.G.JUNG moeilijk denkbaar, tussen hem en
F.W.J.SCHELLING bestaat een grote Wahlverwandtschaft, die hen beiden verbindt met
J.BOEHME. Deze komt in de theorievorming op meerdere reeds aangehaalde punten
naar voor, onder andere de aandacht voor de irrationele natuur en de onbewuste wil, en
in de relativering van goed en kwaad. Ook de Christusbenadering lijkt wel door
F.W.J.SCHELLING geïnspireerd. Zelfs C.G.JUNGs drietijdenleer is reeds vóór hem door
F.W.J.SCHELLING uitgewerkt. Het enige belangrijke onderscheid is de idealistisch-metafysische achtergrond van deze denkbeelden die C.G.JUNG als wetenschapper heeft
laten varen.

"" C.G.JUNG, Mon, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 9ЛІ, p. IS.
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1.6.

Modern-theologische beweging rond F.D.E.Schleiermacher (1768-1834)

Na de grotefilosofischeondernemingen van G W F HEGEL en F W J SCHELLING om de
orthodoxie en de Verlichting te verzoenen vertrekt F D E SCHLEIERMACHER niet bij het absolute
denken of het universele leven, maar bij de particuliere, persoonlijke ervaring HIJ zoekt de waarheid niet in de dorre systemen van de Buchstabentheologen omdat hij vindt dat bij hen een "leerer
und falscher Schein " de waarheid verbergt 1421

1.6.1.

F.D.E.Schleiermachers theologisch uitgangspunt

FOE SCHLEIERMACHER wil vanuit een nieuwe invalshoek beginnen bij het innerlijke
van het particuliere menselijke wezen, bij de concrete uitingsvormen van zijn religie en niet bij de
speculatieve theologische leerstellingen 'Aber warum seid Ihr nicht tiefer eingedrungen bis zu
dem, was das Innere dieses Aeußeren ist7 {..) Warum betrachtet Ihr nicht das religiöse Leben
selbst? jene frommen Erhebungen des Gemüthes vorzüglich, in welchen alle andern Euch sonst bekannten Thätigkeiten zurückgedrängt oder fast aufgehoben sind, und die ganze Seele aufgelöst in
ein unmittelbares Gefühl des Unendlichen und Ewigen und ihrer Gemeinschaft mit ihm?"'"22
Want precies in de individuele gemoedsbewegingen meent hij iets van het goddelijke vonken aan te
treffen dat de mens verheft boven de uiterlijke roem "Deshalb nun müßt Ihr Euch ¡a nicht an dasjenige zunächst halten, was gar nur der wiederholte, vielfach gebrochene Nachhall ist von jenem ursprünglichen Laute, sondern in das Innere einer frommen Seele müßt Ihr Euch versezzen, und ihre
Begeisterung müßt Ihr suchen zu verstehen.. * 14 " Bi| F D E SCHLEIERMACHER komen de oude
piëtistische vroomheid en innerlijkheid — hij is in zijn vroege jaren volgeling geweest van de Moravische Broeders van GRAF N L VON ZINZENDORF (1700-1760) — opnieuw tot leven Die individuele religiositeit is het beginpunt van zijn moderne theologie De ervanngsbasis van het zelfbewuste subject, het unmittelbare Selbstbewußtsein, is bij hem het individuele principe van alle theologiseren 14M С WELCH verwoordt dit als volgt " Schleiermacher located religion in the cen
ter of the heart and disposition ('im Inneren des Gemüts')' ,426 Zijn uitgangspunt is bijna psychologisch te noemen, ook waar hij de eigenheid van zijn vakgebied uit de overheersing van de filosofie wil halen De religie bevecht bij hem haar zelfstandigheid door de voorrang te eisen voor innerlijkheid en vroomheid Theologische uitspraken ziet F.D E SCHLEIERMACHER steeds als secundaire uitdrukkingen van een primair gevoel, zo stelt hij reeds in Vorlesungen über die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (1799) 142 ' Dit vrome gevoel omschrijft hij echter
niet als in zichzelf gevangen introversie, maar wezenlijk als Schlechthinnige Abhängigkeit, waarin
het goddelijke mee in dit zelfgevoel begrepen is 'Demzufolge nun müssen wir alle Gottlosigkeit
des Selbstbewußtseins für Wahn und Schein erklären " ,42 ' Deze gerichtheid brengt geen vernietiging van de vrijheid van het subject maar veronderstelt ze juist, want het is een gevoel dat in het
subject tot stand komt, ook als het er niet door bewerkt is Het in zichzelf gekeerde wordt daarin
zelfs in een transcendentie-act boven zichzelf uitgevoerd, zodat het gevoel juist boven de scheiding
tussen subject en object uitstijgt С WELCH "77>e feeling of utter dependence belonged to the hig
hest level of human self-consciousness, in which the antithesis between the self and the other
which characterizes the sensuous self-consciousness disappears адат ",42" In het religieuze
gevoel ervaart het subject zich niet als grond van zichzelf, maar altijd als bepaald door God, door
het hem omvattende geheel Het omgekeerde is echter even waar en met zijn grote aandacht voor
de uniciteit van het individuele toont F D E SCHLEIERMACHER zich opnieuw zeer modern "Das
Allgemeine fldenüschel existiert nur als Einzelnes; aber es geht in ihm nicht unter'. ( ) In diesem
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Sinne ist 'die Macht und Irreduzib'ilität des Individuellen' tatsächlich nur die 'Kehrseite' der einholbaren Transzendenz des Sinn-grundes und durch keine Vermittlungsleistung aufzuhebenden Unmittelbarkeit des Gefühls. "14S* Dat betekent eveneens dat het eindige zijn oneindige bestemming
slechts verwerkelijkt in het bewustzijn van de eigen eindigheid.
Daarom kan men volgens F.D.E.SCHLEIERMACHER naar God slechts refereren zoals Hij
begrepen wordt in het religieus bewustzijn en dus niet los van de relatie van het concrete individu
en de gemeenschap met Hem. Die relatie is bovendien slechts realiseerbaar in een concrete religie.
'The general nature of religion is what is presupposed by and expressed in concrete religious existence. ' 143 ° Niet op basis van uiterlijke kentekenen, maar uitgaand van het zelfbewustzijn van
het individu en in tweede instantie van de uitingen hiervan in een gemeenschap stelt
F.D.E.SCHLEIERMACHER binnen de godsdienstigheid een ontwikkeling vast. 'Das Selbstbewußtsein ist so mannigfaltig wie das Leben, mit demselben Recht also, mit welchem man die lebendigen Wesen selbst in höhere und niedere Klassen sondert muß man auch niedere und höhere Stuffen des Selbstbewußtseins annehmen. "'*" De evolutie begint volgens F.D.E.SCHLEIERMACHEFts godsdienstfenomenologie — het ontwikkelingsverloop vertoont heel wat gelijkenissen met
dat van G.W.F.HEGEL en F.W.J.SCHELLING - bij een primitief aan het dier gelijk droombewustzijn, waarin het zinnelijk aanschouwelijke en innerlijk reflectieve nog dicht bij elkaar liggen. Dit bewustzijn uit zich vaak in kinderlijke en vaderlandse gevoelens waarin "das Selbstbewußtsein des
Einzelnen ganz in dem des gemeinsamen Ganzen auf geht'.УАЗг Het doel van de hele ontwikke
ling is de toestand die daar het verst bovenuit stijgt en overeenkomt met het vroom zelfbewustzijn,
dat alle vroegere bewustzijnsvormen in zich opneemt. Godsdiensthistorisch loopt deze ontwikke
lingslijn via het fetisjisme en het polythéisme tot in net monotheïsme, en ook hier is de band met
de bewustzijnsgroei primair. 'Denn es giebt keinen eigentlichen Monotheismus ohne die Fähigkeit
sich in Selbstbewußtsein mit der ganzen Welt zu einen, d.h. sich selbst schlechthin als Welt, oder
die Welt schlechthin als sich selbst zu fühlen.""3 F.D.E.SCHLEIERMACHER is met zijn schets
van deze bewustzijnsevolutie bijna als godsdienstpsycholoog en -socioloog aan het werk. Ook in
zijn methodische beginselverklaring klinkt F.D.E.SCHLEIERMACHER zeer modern: de theologie
streeft als wetenschap niet de absolute waarheid na, maar moet descriptief de concrete religieuze
relaties en gemeenschappen bestuderen en wel in hun historisch-particuliere context, in al hun
verscheidenheid. C.WELCH: "Its purpose is finally the care of souls. It is a modest and critical
endeavor, seeking to clarify for the believer the nature and implications of his piety. Dogmatics is a
'Glaubenslehre', a doctrine of faith."™3* F.D.E.SCHLEIERMACHER beschouwt het christendom
daarom als een eindige gestalte van religie, vandaar dat hij het in zijn zedelijk-religieuze levenspraxis bestudeert en om dezelfde reden onderscheid maakt tussen de zichtbare en onzichtbare kerk.
Voor uitspraken over God en de wereld refereert hij altijd naar de individuele ervaringscontext, naar
het bewustzijn van zonde en verlossing. Dat is de tussenoplossing waarmee F.D.E.SCHLEIERMACHER zich buiten de tegenstelling tussen rationalisme en supernaturalisme plaatst. Objectieve en
speculatieve godskennis is volgens hem immers niet mogelijk buiten de grenzen van de subjectief
kennende relatie tot God.

1.6.2.

F.D.E.Schlaermachers verlossingsopvatting

Over Christus kan men volgens F.D.E.SCHLEIERMACHER slechts spreken op basis van
het individueel bewustzijn van verlossing en de Jezusfiguur heeft maar belang in de mate dat deze
zelf van het godsbewustzijn vervuld is. De rechtstreekse historische interesse is bij F.D.E.SCHLEIERMACHER helemaal niet aanwezig, wel de hermeneutische interesse die de historische feitenvraag steeds verbindt met die van het geloof. Toch steunt dit geloof op een welbepaalde persoon
en hij verwijst in dat opzicht naar de oerbeeldfunctie van de mens Jezus en van diens persoonlijk
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godsbewustzijn. 'Jesus als Urbild des Menschen ist zugleich der weder aus seiner geschichtlichen
Umgebung noch aus irgendwelchen 'Gesetzen' des Geschichtsablaufs ableitbare welthistorische
Neubeginn und die Vollendung der Schöpfung der menschlichen Natur und damit das entscheidende Moment der göttlichen Erhaltungsordnung. "1436 De aandacht verschuift zo volledig van de
objectieve naar de subjectieve verlossing omdat deze niet rationeel te bewijzen is en enkel innerlijk
ervaarbaar. Daarom gelooft de jonge F.D.E.SCHLEIERMACHER ook niet in de plaatsvervangende
verzoening van de dood van Jezus Christus, die ons de eigen medewerking zou besparen. Wij moeten immers zelf door het bewustzijn van de zonde heen, al kan dit enkel in de gemeenschap met
het leven van Christus. Wel ligt de soteriologische betekenis van de offerdood bij F.D.E.SCHLEIERMACHER daarin dat Christus niet alleen de aanvang maar ook de bron is van spiritueel leven. Die
verlossing gaat daarbij niet uit van de abstracte idee, maar van de uniciteit van Jezus zelf, die als
enkeling dit Urbild belichaamt. In de kruisdood ziet hij de tijdruimtelijke beperking van Jezus Christus overgegeven aan de dood, al blijft hij voor de gelovigen aanwezig als individueel en eenmalig
persoon. Door zijn urbildliche waarde stelt hij de voltooiing van de menselijke natuur voor, is hij het
voorbeeld van de volmaakte vroomheid, iemand in wie de tegenstellingen overwonnen zijn. 'Soll
nun aber ¡η Christo als dem Gründer einer vollkommenen Erlösung gar keine Hemmung statt finden: so muß in ihm das Fürsichgeseztsein oder das sinnliche Selbstbewußtsein und das Mitgeseztsein Gottes oder das höhere Selbstbewußtsein völlig dasselbe sein; denn wo noch Verschiedenheit
ist, da ist auch noch gegenseitige Hemmung. " ,43e F.D.E.SCHLEIERMACHER wil het verlossingswerk Christi noch op een magische noch op een empiristische wijze verstaan, niet als een van
buitenaf komende, bovennatuurlijke en onbegrijpelijke inwerking op de enkeling en niet als de onrechtstreekse invloed van een historische leraarfiguur, van wie alleen de morele leer belangrijk is.
Tussen deze uitersten zoekt hij het midden en laat het verlossende werk gebeuren door de opname
in de kracht van het oorspronkelijk godsbewustzijn van Christus. 'Indem die Förderung des höheren Lebens in dem frommen Selbstbewußtsein des Christen dem Erlöser zugeschrieben wird: so
wird in dieser Gemeinschaft beider das Sein des Erlösers als wirkend gedacht, das Sein des Begnadigten aber als empfangend und aufnehmend. ' M 3 7 Dat kan volgens hem niet op een uiterlijke
wijze, maar slechts door de schepping van een nieuw zelfbewustzijn, waardoor de vroegere vleselijke persoonlijkheid sterft en er zich een nieuwe religieuze persoonlijkheid ontwikkelt. Daarin komt
een einde aan de zelfverwerkelijking van de op zichzelf betrokken mens, van de natuurlijke oude
Adam, die in de levensgemeenschap met Christus tot verdwijnen gedoemd is. Deze overgang
verstaat F.D.E.SCHLEIERMACHER als een verandering van de massamens in een individu. "Dann
aber ist auch überhaupt der Gegensatz zwischen dem Einzelwesen und dem Gesammtleben nicht
streng genug gespannt (...); vielmehr erscheint die Gesammtheit in dieser Hinsicht als eine verworrene und verwerfliche Masse, in welcher nichts bestimmt kann unterschieden werden. Ganz
anders ist es mit dem Wiedergebohmen, dessen Sunden freilich auch aus der Erbsünde kommen,
aber der nun in Verbindung mit dem absoluten menschlichen Einzelwesen Christo ebenfalls ein
Einzelwesen in einem höheren Sinne geworden ist, und der, was in ihm noch als Erzeugniß der
Erbsünde vorhanden ist, von dieser neu erworbenen Persönlichkeit ausschließt, so daß für dieses
neue Lebensgefühl jedes Erscheinen der Sünde in ¡hm seine Persönlichkeit so begrenzt, daß diese
danach gemessen werden kann... ",4Э* Dit bewijst ook de pneumatische inslag van
F.D.E.SCHLEIERMACHERs verlossingsleer, al vindt die steeds zijn oorsprong in Christus en is de
invloed die van Jezus uitgaat gehistoriseerd en genaturaliseerd als een heil dat immanent in de
geschiedenis werkzaam is. 'Ist nun beides geschichtliches und urbildliches so im Erlöser vereint, so
muß das urbildliche in der Form des geschichtlichen erscheinen, d.h. der Erlöser muß sich zeit/ich
entwikkeln: aber jeder geschichtliche Augenblik muß zugleich das Wesen des urbildlichen ausdrükken, also das zeitlich unbedingte. " 4 3 *

D.LANGE, Historischer Jesus oder mythischer Christus. Untersuchungen zwischen Friedrich Schleiermacher und David
Friedrich Strauß, p. 157.
F.D.E.SCHLEIERMACHER. Der christliche Glaube, Bd. I, p. 66.
F.D.E.SCHLEIERMACHER. Der christliche Glaube, Bd. 0 , p. 16.
F.D.E.SCHLEIERMACHER. Der christliche Glaube, Bd. П. p. 145-146.
F.D.E.SCHLEIERMACHER. Der chrisiliche Glaube, Bd. П, p. 23.
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1.63.

Invloed van F.D.E.Schltiermacher

Een deel van F.D.E.SCHLEIERMACHERs gedachtegoed is opgenomen in de opwekkingstheologie, vooral in de Landeskirche van Württemberg, die in Zwitserland vertegenwoordigd is door
de Baselse Mission met W.M.L.DE WETTE (1780-1849), F.A.G.THOLUCK (1799-1877) en A.NEANDER (1789-1850) als grote theologen. Zowel in de protestantse als in de katholieke wereld
kiest men onder zijn impuls voor een praktisch christendom. Daarin draait alles rond de geestelijke
opwekking van de enkeling met Christus als anticipatie, wat in deze traditie vooral de persoonlijkheidsontwikkeling van het individu is met veronachtzaming van de objectieve zijde van de verlossing. In navolging van F.D.E.SCHLEIERMACHER en in mindere mate van G.W.F.HEGEL is in Duitsland ook de Vermittlungstheologie opgezet om de christelijke waarheden en het modern wetenschappelijk bewustzijn te verbinden. Vanuit een meer bijbels-realistische hoek ¡s M.KAHLER (18351912) bekend van zijn pogingen om het eenmalig historische en algemeengeldige in de verlossing
te verzoenen met behulp van een begrip van het Übergeschichtliche.144C In de 20ste eeuw is
het R.OTTO (1869-1937) die de irrationele kanten zal beklemtonen van het onmiddellijk religieuze
gevoel en het paradoxe wezen van het goddelijke dat daarin ervaarbaar wordt. Een uittreksel uit
Das Heilige (1917) onderstreept dit voldoende: 'Was aber und wie ist nun dieses — objektive,
außer mir gefühlte — Numinose selbst? Da es selbst ja irrational, das heißt in Begriffen nicht explizibel ist, wird es angebbar nur sein durch die besondere Gefühlsreaktion die es im erlebenden Gemute auslöst (...). Diese, 'die und die' Gefühlsbestimmtheit müssen wir versuchen anzudeuten
indem wir sie wieder durch Entsprechungen und Entgegensetzungen verwandter Gefühle und
durch symbolisierende Ausdrücke anklingen zu lassen versuchen... ",441

1.6.4.

Betekenis van F.D.E.Schleiermacher voor C G Jung

De voorrang die F.D.E.SCHLEIERMACHER aan de innerlijke ervaring van het particuliere
individu verleent, is ook het vertrekpunt van C.G.JUNGs psychologie. H.M.M.FORTMANN (19121970) meent in zijn cultuurpsychologische studie trouwens dat het streven om de dogmatiek te
psychologiseren haar oorsprong bij F.D.E.SCHLEIERMACHER vindt."42 In elk geval heeft onder
zijn invloed de religieuze ervaring in de theologie sterk aan belang gewonnen. En dan is er nog
zijn christologie met de nadruk op het Urbildliche van de Christusfiguur. Heeft de term 'oerbeeld'
natuurlijk nog niet de psychologische betekenis die C.G.JUNG daaraan geeft, dan drukt hij bij
F.D.E.SCHLEIERMACHER toch reeds een spanning uit, namelijk die tussen het tijdelijke en het
boventijdelijke. In zijn ontdekking van de collectief-archetypische basis van het psychische wil
CG.JUNG op gelijkaardige wijze de particularitert van de psyche juist te boven komen, terwijl de
bewustzijnsverandering volgens hem evenzeer een individuele is en de mens tot een waarlijk individu maakt. Verder heeft ook C.G.JUNG geijverd voor een zelfstandige wetenschapsvoering dichtbij
de ervaring en zonder omzien naar het waarheidsgehalte, hoewel bij hem deze ervaring natuurlijk
veel sterker gepsychologiseerd is. Het is dus ook aan C.G.JUNGs opvattingen te merken dat
F.D.E.SCHLEIERMACHER een vooraanstaande plaats in zijn familie heeft bekleed. Zelf geeft hij
daarover enige toelichting in een brief uit 1953: 'Ihre Intuition ist erstaunlich: Schleiermacher ist
tatsächlich einer meiner geistigen Ahnen. Er hat sogar meinen ursprünglich katholischen Großvater
getauft, der damals schon Arzt war. Später war er sehr befreundet mit dem Theologen de Wette,
der seinerseits Beziehungen zu Schleiermacher unterhielt. Der weite, esoterische und individuelle
Geist von Schi, gehört zur intellektuellen Atmosphäre meiner väterlichen Familie. Ich habe seine
Werke nie studiert aber unbewußt war er der spiritus rector. ",44Э

ZieG.WENZ, Geschiebe der Versönnungslehre in der evangelischen Theologie, U.U.

f. 132-192.

R.OTTO, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, p. 13.
Zie H.M.M.FORTMANN. Als ziende de Onzienlijke, dl. II, p. 90. Hij simplifieert F.D.E.SCHLEIERMACHERs geloofsleer wel erg als hij die enkel beschouwt 'als de beschrijving van de subjectieve vroomheid, ni. van de gemoedstoestanden
der gelovigen'.
C.G.JUNG, Brief vom 4. .195І an H.Corbin, io: C.G.JUNG, Briefe, Bd. II, p. 332. Zie boven, 1.1.2, p. 5.
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1.6.5.

Betekenis van F.D.E.Schleiermacher volgens P.Tillich

P.TILLICH noemt F.D.E.SCHLEIERMACHER de vader van de moderne protestantse theologie.'444 In strijd met de latere neo-orthodoxe pogingen om hem dat vaderschap te ontnemen
kiest hij duidelijk diens zijde. Toch bedenkt hij dat door de mislukking van zijn en G.W.F.HEGELs
synthese, fundamentalistische groepen die de mogelijkheid van zulk een synthese verwerpen, weer
veld hebben gewonnen.
Ook bij F.D.E.SCHLEIERMACHER vormt het identiteitsbeginsel, dat in de Verlichting en
bij I.KANT was verdrongen, opnieuw de basis van een theologische synthese. Hij reageert tegen de
intellectualisering en verzedelijking van de religie in de Verlichting door aan het begin daarvan een
onmiddellijk bewustzijn van het goddelijke te stellen. Verwarrend is volgens P.TILLICH echter dat
F.D.E.SCHLEIERMACHER dit als gevoel heeft aangeduid waardoor het een psychologische functie
krijgt. Hij verzet zich daarmee tegen de kritiek die F.D.E.SCHLEIERMACHER een overdreven subjectivisme verwijt. Zijn reactie is ook een verdediging tegen de kritiek op C.G.JUNGs psychologisme. "But 'feeling' in Schleiermacher should not really be understood as subjective emotion. Rather,
it is the impact of the universe upon us in the depths of our being which transcends subject and
object. It is obvious that he means it in this sense. Therefore, instead of speaking of feeling, he
could also speak of intuition of the universe, and this intuition he could describe as divination. "144S In het besef van het onvoorwaardelijke wordt immers alle eindige ervaring getranscendeerd. Daarom vermijdt hij volgens P.TILLICH ook de term 'persoon' als aanduiding voor God omdat God daardoor tot een voorwerp van onze relatie met Hem verlaagt. Het is op grond van dit
identiteitsbeginsel dat F.D.E.SCHLEIERMACHER niet alleen het rationalisme bekritiseert, maar
eveneens het supematuralisme: aan de religieuze ervaring, die de enkeling rechtstreeks voor God
plaatst, kunnen de objectieve gebeurtenissen en de autoriteiten welke deze voorhouden in het
geheel niets toevoegen. Daarom ook rekent hij af met het abstraheren van alles wat in de religies
concreet is.
De erfenis van F.D.E.SCHLEIERMACHER berust volgens P.TILLICH bij de Vermittlungstheologie, die hij in de figuur van zijn leermeester M.KAHLER erkentelijk blijft. Typisch voor diens
bijbelse en historische kritiek in Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische
Christus (1892) is dat hij het subjectieve ervaringselement combineert met het objectieve van de
bijbelse getuigenis. Om die reden verzet hij zich tegen de scheiding van de historische Jezus en de
Christus van het geloof. 'For Kâhler the Jesus of history is at the same time the Christ of faith,
and the certainty of the Christ of faith is independant of the historical results of the critical approach to the New Testament. "144e In zijn biografische notities getuigt P.TILLICH over M.KÄHLER: 'Ihm verdanken ich und meine Freunde die Einsicht, daß auch unser Denken gebrochen ist
und der 'Rechtfertigung' bedarf, und daß darum Dogmatismus die intellektuelle Form des Farizeismus ist. " " ' In dezelfde lijn vormt in de theologische school van Erlangen de persoonlijke ervaring van het hier en nu de basis van het theologiseren en geeft alleen die weg toegang tot voorbije gebeurtenissen. 'All the biblical stories, including creation, ultimate fulfillment, the coming of
Christ, even the miracles, are guaranteed by my personal experience here and now. It is a kind of
projection of my experience into the divine-human reality of the biblical period. "144e
Conclusies: (a) Als eerste echte moderne theoloog is F.D.E.SCHEIERMACHER van onderaf begonnen bij het individueel zelfbewustzijn en de innerlijke beleving van het goddelijke. Hij heeft de theologie willen onttrekken aan de totalitair bevoogdende invloed
van de filosofie en opnieuw gericht op de religieuze ervaring. Met de erkenning van de
scheiding tussen geloof en wetenschap staan wij bij hem aan het begin van de moderne

Zie P.TILLICH. Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 91, vertaald in: P.TTLLICH, Ergänzung?- und Nachlaßbande zu den Gesammelten Werken, Bd. II, p. 73.
P.TILUCH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 96, veitaald in: P.TILLICH, Ergänzungsund Nachlaßbande ζ* den Gesammelten Werken, Bd. II, p. 78.
P.TILLICH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 215, veitaald in: P.TILLICH, Erganzungsund Nachlaßbande z* den Gesammellen Werken, Bd. Π, p. 176.
P.TILLICH, Der Werdegang eines Deutschen Theologen, in: P.TILUCH, Gesammelte Werke, Bd. XIII, p. 24.
P.TTLLICH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 211, vertaald in: P.TILLICH, Ergänzungsund Nachlaßbande zu den Gesammellen Werken, Bd. II, p. 173.
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theologie. Binnen die ervaringscontext staat de betrokkenheid van het gemoed op het
geheel centraal, het godsbewustzijn van de enkeling evengoed als dat van Jezus Christus. Als echt wetenschapper legt F.D.E.SCHLEIERMACHER zich meer toe op de studie
van het concreet functioneren van godsdiensten dan op het onderzoek naar hun waarheidsgehalte. De verlossingsgedachte sluit aan op het concreet particuliere en historische aanknopingspunt van de verschijning van Jezus, al wordt dat opengetrokken tot
zijn bovenhistorische algemeenheid door hem als uniek individu, als Urbild van de vereniging tussen het goddelijke en menselijke te beschouwen, (b) Hoewel C.G.JUNG de
werken van deze theoloog niet bestudeerd heeft, ligt zijn eigen denken toch ook in de
lijn van diens studie over de individuele religieuze ervaring. De scherpe scheiding tussen
filosofie en theologie, en de voorrang van de geloofsleer op de godsleer trekt C.G.JUNG
door naar de psychologie. Ook van F.D.E.SCHLEIERMACHERs christologie is bij
C.G.JUNG wat terug te vinden al is het maar in de terminologie van het Urbildliche die
niet zo heel erg verschilt van C.G.JUNGs archetypeleer. (c) P.TILLICH ziet in F.D.E.
SCHLEIERMACHER de theoloog die evenals F.W.J.SCHELLING het rationalisme van
G.W.F.HEGEL heeft laten varen en de identiteit meer als een zaak van de intuïtie dan
van het denken heeft gezien. Dit betekent bij F.D.E.SCHLEIERMACHER een grotere
aandacht voor het individu en zijn innerlijk als vertrekpunt voor een zelfstandige theologie. Deze onmiddellijke ervaring van het goddelijke is ook een belangrijke pijler in de
theologie van P.TILLICH, bij wie de invloed van F.D.E.SCHLEIERMACHER nog verder de
weg van zijn leermeester M.KAHLER gevolgd is.

1.7.

Liberaal-personalistische beweging rond A.Ritschl (1822-1889)

De ritschliaanse school is enerzijds afhankelijk van F.D.E.SCHLEIERMACHERs positivistische invulling van theologie en anderzijds van I.KANTs kenleer en godsdienstfilosofie. Tevens zet
zich de subjectiveringsbeweging in de theologie van A.RITSCHL verder door.

1.7.1.

A.Rïtschls theologisch uitgangspunt

In reactie op de ineenstorting van het idealisme wil A.RITSCHL zijn theologie stoelen op
concrete, praktische begrippen. Daarbij gaat hij niet speculatief-metafysisch maar bijbel-exegetisch
en theologie-historisch te werk. Niettegenstaande hij leerling is van de belangrijkste representanten
van de Vermittlungstheologie K.L.NITZSCH (1751-1831), J.MÛLLER (1801-1878) en
F.A.G.THOLUCK (1799-1877), deelt hij ook in het antimysticisme van I.KANT. Hij baseert zich
immers vooral op de zedelijkheid als belangrijke houvast voor de godsdienst. God is niet eerst een
concept zoals ook de goddelijkheid van Christus geen objectieve leer is. God is alleen kenbaar in
zijn gerichtheid op de mens, als een God voor ons, als zijnde persoon in een persoonlijke relatie
met de mens. Daarom rekent A.RITSCHL zoals F.D.E.SCHLEIERMACHER af met de mogelijkheid
van een natuurlijke theologie en met de valse epistemologie die haar eigen is. 'Was man über Gott
vor der Welt und vor der sittlichen Weltordnung für die Menschen aufstellt, sind entweder bloß
formalen Bestimmungen, die nur mit Einschluß des Inhaltes der Offenbarung in Geltung treten, z.B.
der Begriff der Persönlichkeit Gottes, oder es sind Worte ohne Bedeutung. " ,44β Wel contrasteert
het praktische karakter van zijn leer niet alleen met de speculatief-theoretische godsleer van de
hegeliaanse school, maar eveneens met de subjectivistische, mystische godservaring van
F.D.E.SCHLEIERMACHER. A.RITSCHL behandelt de geloofsinhouden functioneel met het oog op
het verkrijgen van de zedelijkheid. In tegenspraak met de meer romantische theologieën bereikt hij
dit niet door een inzicht in de wezenseenheid tussen God en de wereld of de natuur, noch door
voort te gaan op de subjectieve gevoelsuitingen, maar door de verheffing van het vrije en zichzelf
bepalende individu boven dit alles. Nooit mag men immers voorbijgaan aan de historische concreetheid van de menselijke werkelijkheid of aan de relationalsten tussen God en de mens. Die verhouding wordt volgens A.RITSCHL niet erkend in het naturalistische deïsme en in de legale begripsvorming van de protestantse orthodoxie. Dit personalisme is nieuw en vormt een radicale breuk met
de heersende trend zoals ook C.WELCH opmerkt: 'As against the threat to personal language for

A.RITSCHL, ¡Xe christliche Lehrt von der Rechtfertigimg und Versöhnung. Bd. Ш, p. 227.
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God that had come into nineteenth-century theology from the pantheism and atheism controver
síes, through Schleiermacher, Hegel, and especially Strauß and Biedermann, and against the drift
toward materialism that he saw in the culture of his day — Ritschl asserted unequivocally that
'personality is the form in which the idea of God is given in revelation'. " 4 6 °

1.7.2.

A.Ritsch Is verlossingsopvatting

De verzoening vat A RITSCHL eerder op in de ethisch-voluntanstische zin, als een verlossingsbeweging waardoor de mens zich met God moet verzoenen, en niet omgekeerd, zoals volgens de anselmiaanse visie Omdat God in zijn liefde onveranderlijk blijft, moet Hij door het offer
van zijn Zoon met gunstig worden gestemd 'Also muß die That Christi, welche nach der Seite
Gottes hm Genugthuung ist, auch nach der Seite der Menschen hin eine Wirkung üben, ohne welche die Genugthuung für sie nicht gilt Dies geschieht, indem das Leiden Christi den Menschen das
Beispiel gewährt, unter allen die treffenden Uebeln an der Gott schuldigen Gerechtigkeit festzuhalten, insbesondere das eigene Leben Gott zurückzugeben, wenn es die Gelegenheit fordert. "14B'
Verder kan die verzoening niet losstaan van de vorming van de gemeente, van de kerk, van de
intermenselijke verhoudingen A RITSCHL neemt daarom geen toevlucht tot de universele verlossingscategoneën, maar gaat deze na in de particuliere structuren van de gemeenschap "Lebe in
der Kirche, sei mit Bewußtsein thätig in ihren Funktionen, und hast Du dabei eine Versuchung zur
Heilsverzweiflung oder Selbstgerechtigkeit, dann besinne Dich, daß Du etwas kannst oder bist nur
als Glied der Gemeinde, der durch ihre Stiftung auf Christus die Zusicherung des göttlichen Wohlgefallens und der Sündenvergebung hat. Wir kommen in diesem Sinne zu Christus nur durch die
Kirche. "14Б2 A RITSCHL verzet zich ook tegen de traditionele ontologische veralgemening van
het kwaad dat alleen in het licht van de moraliteit van de evangelische boodschap zichtbaar wordt
in contrast met het christelijke levensideaal Zonde is volgens hem geen formeel-juridische staat,
maar een subjectief schuldbewustzijn dat slechts in het zicht van de rechtvaardiging ontstaat als
een tekortschieten van de morele persoonlijkheid A RITSCHL gelooft overigens in de zondeloosheid van het individu, zoals uit de titel Die christliche Vollkommenheit Ein Vortrag (1874) blijkt De
rechtvaardiging staat gelijk met de vergeving van de zonde als een opheffing van de onwetend
heid Deze resulteert niet alleen in een veranderde instelling tot God maar ook tot de wereld Het
rijk Gods wordt daarom niet religieus, maar vooral binnenwerelds-zedelijk gedacht, niet eschatolo
gisch maar levend in de persoonlijkheid en de gemeenschap van mensen Het brengt de verbinding
van mensen tot stand en stelt hen in staat tot een wederzijds en gemeenschappelijk liefdevol han
delen De wereldbetrokkenheid van A RITSCHL kenmerkt zijn hele spiritualiteit, die helemaal op
gaat in de tussenmenselijke ethiek 'Now the decisive note in this, which gives justification its
practical significance, is that 'Christians have to strive after their perfection precisely in the midst
of their regular intercourse with the world and in their vocations within the domain of the secular
city'.

'""

Het njk Gods vat A RITSCHL in kantiaanse zm op als een louter zedelijke gemeenschap,
voorafgebeekJ door de persoon van de stichter, Jezus Christus Deze is als historische persoon de
nomi voor onze religieus-zedelijke bestemming Het handelen en de persoon van Jezus en niet de
wezensvragen rond diens 'zijn' interesseren A RITSCHL 'In dieser Hinsicht muß zunächst das
Wirken Christi in statu exaltatioms als Ausdruck der permanenten Wirkung seiner geschichtlichen
Erscheinung vorgestellt werden "'*" De goddelijkheid van Christus is geen objectieve leer over
zijn wezen en dus enkel doorheen de beperkte afmetingen van het historische leven van Jezus kenbaar Dit is altijd een persoonlijk historisch leven en daarom geen fenomenologisch of historisch
studieobject Vormt zijn openbaar leven voor A RITSCHL de maatstaf van een menselijk 'ik' met

С WELCH, Protestala Thought m the Nineteenth Century Vol 2, ρ 28-29 Volgens J RICHMOND, Albrecht Ritschl
Eine Neubewertung, ρ 59, grenst dit вал een theologisch reductionisme waarbij God louter met zijn werken vereenzelvigd
wordt en de mogelijkheid van een transcendentie uitgesloten
A RITSCHL, Die christliche Lehre van der Rechtfertigung und Versöhnung, Bd Ι, ρ 37
О RITSCHL, Albrecht Ruschls Leben, Bd Π, ρ SO, geciteerd uit G WENZ, Geschichte der Versöhnungslehre in der evan
geUschen Theologie, Bd II, ρ 7g
С WELCH, Protestant Thought ui the Nineteenth Century, Vol 2, ρ 16, geciteerd en vertaald uit A RITSCHL, Prolego
mena zu Geschichte des Pietismus, Bd Ι, ρ 86
A RITSCHL, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, Bd ΠΙ, ρ 408
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een persoonlijke zelfstandigheid, dan is dit enkel te beleven in de door Jezus Christus daadwerkelijk gestichte kerkgemeenschap. Niet in het geïsoleerd bewustzijn van een individu maar alleen in
een sociale ontwikkeling wordt de H.Geest werkzaam en die komt altijd van Jezus Christus. In
tegenstelling tot de meer algemeen religieus georiënteerde theologie van G.W.F.HEGEL of
F.D.E.SCHLEIERMACHER 'geht es bei Ritschi wieder um das spezifisch Christliche, d.h. um Erkenntnis der Wahrheit Gottes, wie sie in der Offenbarung in Christus gründet, die nicht allgemein,
sondern in einer besonderen Gemeinde von Gläubigen da ist, und deren Konsequenz eine bestimmte Praxis, ein neues Verhältnis von Mensch zu Mensch, ja eine neue Gestalt der Welt ist. (...) Die
Folge dieser Auffassung ist eine verstärkte christologische Orientierung der Theologie, was sich in
der weiteren Theologiegeschichte nachhaltig auswirken sollte. " 14K
Tegen de piëtistische en idealistische stellingen in blijft de eenheid tussen Christus en
de zijnen echter relatief en onrechtstreeks omdat Hij slechts het voorbeeld voor de geloofsgemeenschap is. Alleen in dat verband is via historisch onderzoek, door terugschakeling naar het begin, de
kern van het christelijk geloof te benaderen. In deze historisch-positivistische opvatting is voor de
blijvende aanwezigheid van Christus geen echte plaats."**

1.7.3.

Invloed van A.Ritschl

A.RITSCHL heeft met zijn opvattingen in de protestantse theologie school gemaakt, al
zijn de leerlingen van hem in diverse richtingen geëvolueerd. A.VON HARNACK (1856-1930) is één
van de belangrijkste exponenten van de liberale theologie. Hij is daarbij vooral bekend om zijn uitstekende Lehrbuch der Dogmengeschichte (1885-1889). Ook hij maakt een onderscheid tussen Jezus' boodschap en de christologie en plaatst in een historisch positivisme vooral de persoonlijkheid
van Jezus als religieus-zedelijk leraar centraal. Een andere bekende leerling uit deze liberale theologie is E.TROELTSCH (1865-1923), de grote historicus van de Ritschl-school, met Die Bedeutung
der Geschichtlichkeit Jesu für den Glauben (1911). Hij heeft de sociaal-economische aspecten
uitgewerkt die bij A.RITSCHL reeds in aanleg zijn, maar in de lijn van F.D.E.SCHLEIERMACHER ook
aandacht gehad voor de religieuze ervaring. Verder zijn er nog de modern-positieve theoloog
R.SEEBERG (1859-1935), J.W.HERMANN (1846-1922), die grote invloed heeft gehad op R.BULTMANN (1884-1976) en K.BARTH (1886-1968). Deze laatste heeft, veel meer nog dan zijn leermeester, het geloof onttrokken aan de invloeden van het filosofische, wetenschappelijke en historische onderzoek.

1.7.4.

Betekenis van A.Ritschl voor C.G Jung

De zeer vijandige houding die C.G.JUNG in de Zofingia-Vortrâge [1896-1899] tegenover
A.RITSCHL aanneemt, mag ons niet doen vergeten dat die een bijna psychologisch personalisme
heeft gehuldigd dat kenmerkend is voor het moderne religieuze levensgevoel. Het praktisch-utilitaire karakter van het heil, van de godsvoorstelling, met uitsluiting van alle puur theologische speculaties, is overigens ook typisch voor C.G.JUNGs psychologische interpretatie. Het antimetafysische
karakter van zijn psychologie zou hij met A.RITSCHL gemeen moeten hebben, ware het niet dat de
achtergrond daarvan totaal verschillend is en hij veel meer de invloed van de Duitse idealisten heeft
ondergaan. Verder staat immers de basisoptie van A.RITSCHLs theologie haaks op C.G.JUNGs
doelstellingen: het ethische en personalistische accent op de vrijheid van het subject, de afwijzing
van elke band met de natuurgodsdienstige kosmische determinaties en de verregaande wereldse
ontmythologisering van de orthodoxe geloofswaarheden. Reeds van in zijn studententijd heeft
C.G.JUNG die gelaakt omdat hij daar het bekrompen bewustzijn van de burgerlijke protestant in
herkent, die met zijn personalistische bewustzijnstheologie de binding met de collectieve structuren
van de psyche is kwijtgeraakt. C.G.JUNG heeft zich vooral afgezet tegen het eenzijdige goedheidsstreven van de onafhankelijke persoonlijkheid. Voor hem is dit een optimistische onderschat·

F.FLÜCKJGER, Die protestantische Theologie des 19. Jahrhunderts, p. 59.
In R.SLENCZKA, Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi. Studien zur chrislologischen Problematik der historischen
Jesus/rage, p. 236-252, wordt van A.RITSCHLs christologisch project een goed overzicht gegeven en getoond hoe dit
volledig ophangt aan de individuele historische penoon van Christus. Hij onthoudt daaruit dat zowel aan de pre-existentie
en postexistentie van Christus als aan de tweenaturcnlccr geen aandacht meer wordt besteed en des te meer aan de historische werkelijkheid van de incarnatie.
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ting van de realiteit van het kwaad dat bij hem, veel meer dan een morele tekortkoming, een eigen
psychologische realiteit heeft die zelfs op het godsbeeld afkleurt. Ook A.RITSCHLs moderne interesse voor de uiterlijk historische context van het heil in Jezus en de geloofscontext van de concrete godsdienstige gemeenschappen zijn C.G.JUNG helemaal vreemd. In C.G.JUNGs beleving is
het individu volledig losgeslagen uit de bedding van zijn gemeenschaps- en historisch bewustzijn
en staat hij met zijn innerlijk religieuze ervaring alleen. Hiertegen heeft A.RITSCHL volgens hem een
achterhoedegevecht geleverd zonder deze ontwikkelingen te kunnen tegenhouden. De zware kritiek die C.G.JUNG daarop in zijn Zofingia-Vorträge [1896-1899] heeft, spreekt voor zich:
A.RITSCHLs herinnering aan Jezus Christus speelt zich enkel af in het bewustzijn van de gelovige
en betrekt het onbewuste op geen enkele wijze in het bekeringsproces.

1.7.5.

Betekenis van A.Ritschl volgens P.Tillich

De terug-naar-Kant-beweging van A.RITSCHL noemt P.TILLICH een theologie van de aftocht omdat zij in verregaande concessies aan de moderne cultuur de christelijke boodschap in een
krampachtige verdedigingspositie terugtrekt. Hij vindt dat in de conventionele burgerlijkheid de
aanpassing aan de horizontale maatschappij te ver gaat. In Auf der Grenze (1936/1962) getuigt
hij: "Unauffindbar blieb mir der Zugang zur liberalen Dogma tik, für die an die Stelle des gekreuzigten Christus der historische Jesus tritt und die Paradoxie der Rechtfertigung durch moralische
Kategorien aufgelöst wird.-1*" Volgens P.TILLICH versmalt A.RITSCHL de basis van die boodschap nog verder doordat hij niet afstapt van de eindige uitgangspositie van de mens waarin de
categorische imperatief voor het zedelijke handelen de enige grondslag vormt. P.TILLICH heeft
vooral moeite met A.RITSCHLs vijandigheid tegenover de mystiek en de theologie van de ervaring,
en met haar eenzijdige persoonlijkheidscultuur. 'The Ktschlian theology provided the theological
foundation for this development of the strong, active, morally disciplined individual person. It was
connected with liberal elements in the social and political structure, with autonomous thinking in
sciences and with the rejection of all authority. It was compatible with the mood of the time, the
liberal personalistic mood, but this was not to last long into the twentieth century. "14ββ Tevens
merkt P.TILLICH op dat het donkere machtselement in God volledig geloochend wordt en gere
duceerd tot de persoonlijke liefde, wat zich ook in de menselijke natuur weerspiegelt. Dat is hem
reeds in zijn studententijd opgevallen. 'Wir fanden, daß die konservative Tradition mehr von einem
wahren Verständnis der menschlichen Natur und der Tragik der Existenz bewahrt hat als die liberale fortschrittlich-bürgerliche Ideologie. *146* Omdat de aanwezigheid van God in dit niet-mystieke
stelsel van zedelijke voorschriften vergeten is, beoordeelt P.TILLICH in zijn eigen denkmodel het
ritschlianisme globaal als een eenzijdige versterking van de distantiepool. "But on the other hand
we had a feeling of moralistic distortion and amystical emptiness, an emptiness in which the
warmth of the mystical presence of the divine was missing, as in the whole of Ritschlian school.
We were not grasped by this moralism. We did not find in it the depths of the consciousness of
guilt as classical theology always had. "14*° Maar op een andere manier wordt dit distantie-element weer over het hoofd gezien omdat het rationalistische essentialisme de afgrondelijkheid van
het bestaan wegliegt. Hij mist in het positivisme, formalisme en psychologisme van A.RITSCHL de
paradox en de diepgang van een afgrondsbeleving. Volgens hem is deze angst voor metafysica een
areligieuze escape-theologie.'*'1
De afstand is voor de mens helemaal onoverbrugbaar bij K.BARTH die zich volgens
P.TILLICH tegen elke vorm van identiteitsbeginsel kant, in het begin misschien in een paradox,
later in een regelrecht supernaturalisme. Hij is net als A.RITSCHL een tegenstander van de mystieke richting en beseft duidelijk het gevaar van een verafgoding van de eindige vormen. 'The
Word of God is stressed in antithesis to Schleiermacher's idea of the religious consciousness, and

P.TILLICH, Am/der Grenze, in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. XII, p. 32.
P.TILUCH, Perspectives on the Ι9Λ and 20th Century Protestant Theology, p. 218, vertaald in: P.TILLICH, Ergänzungsund Nachlaßbande zu den Gesammelten Werken, Bd. П, p. ISO.
P.TILUCH, Der Werdegang eines Deutschen Theologen, in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. XIII, p. 24.
P.TILUCH, Perspectives on the 19Л and 20th Century Protestant Theology, vertaald in: P.TILUCH, Ergänzung!- und Nachloßbandezu den Gesammelten Werken, Bd. II, p. 134.
Zie P.TILUCH, Der Werdegang eines Deutschen Theologen, in: P.TILUCH, Gesammelte Werke, Bd. МП, p. 23.
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to any form of pietistic or mystical experience."'1*" Met A.RITSCHL is hij neoreformatorisch,
maar bovendien is met zijn loochening van alle natuurlijke theologie en religie de absoluutheid
gevrijwaard van een God die geen voorwerp van ons kennen en handelen kan zijn. Het verwondert
dan ook niet dat P.TILLICH iemand als K.BARTH als zijn tegenpool beschouwt: terwijl hij onderaan
bij de mens vertrekt, de goddelijke openbaring altijd op de menselijke vragen laat antwoorden, begint K.BARTH bij God en verijdelt elke poging van de mens om Hem op eigen kracht te naderen.
Conclusies: (a) Evenals F.D.E.SCHLEIERMACHER heeft A.RITSCHL het christelijke en
wereldse heil buiten de bemiddeling van de filosofisch-metafysische speculatie om op
elkaar willen afstemmen. Meer nog dan F.D.E.SCHLEIERMACHERs theologie is die van
A.RITSCHL met haar accent op de praktische, morele, persoonlijke en sociale dimensies
van de verlossing, liberaal en modernistisch van inslag. Zijn uitgangspunt ligt niet in de
subjectieve gevoelens van het individu, maar in het historische en door de traditie doorgegeven persoonsgerichte heilsgebeuren. Daardoor wordt de kloof tussen objectieve en
subjectieve verlossing opnieuw zichtbaar in de afstand tussen het voorbeeld van Christus en zijn toepassing door de kerk. (b) Voor C.G.JUNG is A.RITSCHL het model van de
moderne en liberale protestant die van zijn geloof enkel nog het personalistische en
moralistische omhulsel overhoudt. Hoewel hij dezelfde weerzin voelt tegen de metafysische vertaling van het christelijke geloof, is C.G.JUNG het niet eens met de versmalling
die het bij A.RITSCHL krijgt. Het ritschliaanse geloof staat bij hem model voor het individu dat elke binding met het eigen onbewuste verloren heeft. De christologie van
A.RITSCHL is voor hem de aanstoot waartegen hij zijn eigen Christusbenadering afzet,
(c) In de persoon van A.RITSCHL levert P.TILLICH kritiek op een protestantisme waar in
een stelsel van zedelijke voorschriften of radicale transcendentie van God, het mystieke
element, wordt verwaarloosd. Hij mist in de liberale theologie het fundament van een
voorafgaande ontologie, waarin het kwaad en de persoonlijke ervaring aan bod komen.

1.8.

Historisch-kritische beweging rond F.C.Baur (1792-1860), D.F.Strauss (1808-1874)
en A.Schweitzer (1875-1965)

In het spoor van G.W.F.HEGEL zijn F.C.BAUR (1792-1860) en zijn leerling
D.F.STRAUSS (1808-1874) de voorlopers van de historische godsdienstwetenschap. Zij halen de
historische Jezus onder het christologische dogma uit en maken hem tot voorwerp van een historisch-biografische reconstructie. In hun pogingen de geloofswaarheden te onderwerpen aan historisch-kritisch onderzoek, stellen zij op basis van de historische Jezusvraag een christologie op. Van
deze Leben-Jesu-Forschung, waarin nog andere figuren verdienstelijk werk hebben geleverd, heeft
A.SCHWEITZER (1875-1965) de balans opgemaakt.

1.8.1.

F.C.Baurs verlossingsopvatting

F.C.BAUR, stichter van de Tübinger Schule, die zich vooral beziggehouden heeft met
onderzoek naar het Nieuwe Testament, probeert nog altijd de historische en metafysische verlossingsaspecten, het idee van het absoluut en individueel zelfbewustzijn, te verbinden. Geschiedenis
is voor F.C.BAUR immers geen losse aaneenschakeling van historische momenten, maar zoals bij
G.W.F.HEGEL het ontvouwingsproces van de goddelijke idee. Daarbij verleent hij voorrang aan het
objectief-speculatieve begrip op het subjectief-menselijke. Het is de absolute Geest die an sich de
waarheid is, en niet de contingente historische feitelijkheid, ook al vormt de werkelijke verschijning
daarvoor een noodzakelijk aanknopingspunt. 'Wie der Mensch nicht als einzelnes Individuum,
sondern als Gattung, über die Natur sich erhebt, so ist auch Christus, wenn er in gleichem Sinne
eine Zusammenfassung der Menschheit seyn soll, nicht ein Individuum, sondern die Menschheit im
Ganzen, die menschliche Gattung, nur nach einer andern Seite ihres Wesens, nicht blos der natür-

P.TILLICH. Perspectives on the 19lh and 20th Century Protestant Theology, p. 242, votatiti in: P.TILUCH, Ergänzungsund Nachlaflbände zu den Gesammelten Werken, Bd. U, p. 202.
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lichen, sondern der geistigen " " " Oat belet met dat hij een historische fundering noodzakelijk
vindt waarbij zowel de ideële als de historische Christus nodig zijn De goddelijkheid van Christus
moet bestudeerd worden via de menselijkheid en dat kan enkel als historisch fenomeen In zijn
historische theologie beschrijft F С BAUR de noodzaak van een overgang van een objectieve naar
de subjectieve benadering van het dogma 'Das Mangelhafte dieser Methode, oder dieser Mangel
an Methode, hat dann seinen Grund, daß man dem Dogma immer nur äußerlich bleibt, nicht in sein
Inneres emzudnngen weiß, in seinen Begriff aus welchem allein die verschiedenen Erscheinungen,
welche es aus steh hervorgehen läßt, zu begreifen sind. Es ist das Dogma selbst, das in seinen
verschiedenen Bestimmungen seinen Inhalt aus sich heraussetzt, und sich gegenüber stellt, es
spaltet sich in sich selbst, um den Begriff, welcher sein substanzielles Wesen selbst ist, in den
Unterschied seiner Momente auseinander gehen zu lassen, und ihn aus demselben wieder in seine
Einheit zurückzunehmen " 1 4 M Daarom onderscheidt hij, volgens een dialectiek die zeer hegeliaans aandoet, drie perioden in het dogmabegrip Ten eerste die van de oude kerk, waann het
dogma zichzelf objectiveert, daarna de penode van de middeleeuwse scholastiek waann het dogma
uit de objectiviteit in de subjectiviteit terugkeert en tenslotte die sinds de Reformatie met het verval van het dogma en een dieper innerlijk begrijpen uit het vrije zelfbewustzijn HIJ acht voor een
volledige realisatie van de verzoening een nieuwe objectiviteit nodig, waarin object en subject,
vorm en inhoud, terug samenkomen, niet meer in de onmiddellijke objectiviteit zoals bij het dogma
maar in de ideële objectiviteit van de absolute Geest

1.8.2.

D.F.Strauss' verlossingsopvatting

D F.STRAUSS gaat in zijn historische studie van de dogmatische problematiek in Die
christliche Glaubenslehre (1840) op zoek naar de bewustzijnsstadia waaruit de dogmata zijn voortgekomen omdat dogmatiek voor hem samenvalt met de historische kritiek van het dogma 'die
wahre Kritik des Dogmas ist seme Geschichte'ìt№ HIJ doet dat opnieuw met een methode die
afgeleid is van de hegeliaanse dialectiek en schetst de ontwikkeling van het dogma vanaf zijn on
bepaaldheid in de Schrift tot zijn nadere bepaling en fixatie in de vroege kerk In reactie hierop ont
staat later in de geschiedenis ook de dogmakritiek, 'der Geist unterscheidet sich von der Realität,
die er sich in der kirchlichen Lehre gegeben, das Sub/ekt seht sich aus der Substanz seines bisherigen Glaubens heraus, und negirt diese als seine Wahrheit Dieß wird es aber nur thun, weil ihm,
wenn auch zunächst nur an sich und in unentwickelter form, eine andere Wahrheit aufgegangen
ist. und es hängt nun Alles an der Frage, ob diese neue, speculative Wahrheit dieselbe mit der
alten kirchlichen sei, oder ihr fremd und entgegengesetzt, oder ob ein Mittleres zwischen beiden
stattfinde."*" Nog radicaler dan G W F HEGEL lost hij in Das Leben Jesu (1835/1836) de individualiteit van Jezus helemaal op in de idee van de godmenselijkheid als de wezenlijke inhoud van
de christelijke religie Langs die weg wil hij de verzoeningsidee radicaal ontgrenzen en proclameert
hij een christologie zonder Jezus, een theologie zonder historisch aanknopingspunt Mede doordat
zijn historiscn-kntisch onderzoek hem attendeert op de mythische elementen in de evangeliën,
concludeert hij dat de bovennatuurlijke geboorte, verrijzenis en hemelvaart eeuwige mythologische
waarheden zijn, ook al zouden de historische feiten helemaal niet waar zijn Het feit dat de idee in
zijn mythische vorm verbonden is met een historische figuur, is veeleer een gevolg van de geestestoestand waarin dat niet anders kon. Wetenschappelijk is het met mogelijk om een concrete
mens tot een feitelijke godmenselijkheid te verheffen "Wenn der Idee der Einheit von göttlicher
und menschlicher Natur Realität zugeschrieben wird, heißt dies soviel, daß sie einmal in einem
Individuum, wie vorher und hernach nicht mehr, wirklich geworden sein müße Das ist ja gar nicht
die Art, wie die Idee sich realism, in ein Exemplar ihre ganze Fülle auszuschütten, und gegen alle
andern zu geizen, sondern in einer Manchfaltigkeit von Exemplaren, die sich gegenseitig ergänzen,
im Wechsel sich setzender und wiederaufhebender Individuen, liebt sie ihren Reichtum auszubrei-

140

F С BAUR, Die christlich* Lehre von der Versöhnung m ihrer geschichtlichen Entwicklung von der ältesten Zeit bis auf die
neueste, ρ 732, geciteerd uit G WENZ, Geschichte der Versöhnungslehre m der evangelischen Theologie, Bd Ι, ρ 324

" " F C BAUR, Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichu, ρ 8-9
™ D F STRAUSS, Die christliche Glaubenslehre m ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit der modernen Wis
senschaft, Bd Ι, ρ 71
* D F STRAUSS, Die christliche Glaubenslehre, Bd Ι, ρ 71-72
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fen." 14 *' Jezus Christus verbeeldt volgens D.F.STRAUSS veel meer een idee, die onmogelijk in
een individu en dus eigenlijk alleen maar door de menselijke soort realiseerbaar is. "Das ist der
Schlußel der ganzen Christologie, daß als Subject der Predicate, welche die Kirche Christo beilegt,
statt eines Individuums eine Idee, aber eine reale, nicht Kantisch unwirkliche, gesetzt wird. In
einem Individuum, einem Gottmensch, gedacht, widersprechen sich die Eigenschaften und Functionen, welche die Kirchenlehre Christo zuschreibt: in der Idee der Gattung stimmen sie zusammen.
Die Menschheit ist die Vereinigung der beiden Naturen, der menschgewordene Gott: der zur Endlichkeit entäußerte unendliche, und der seiner Unendlichkeit sich erinnerende endliche
Geist. "14ββ In D.F.STRAUSS' christologie is de rol van het individu volledig uitgeschakeld en de
menselijke soort als een burgerlijke algemene noemer omschreven, 'sofern der Gang ihrer Entwic
klung ein tadelloser ist, die Verunreinigung immer nur am Individuum klebt, in der Gattung aber und
ihrer Geschichte aufgehoben ist; sie ist der Sterbende, Auferstehende und gen Himmel Fahrende:
sofern ihr aus der Negation ihrer Natürlichkeit immer höheres geistiges Leben, aus der Aufhebung
ihrer Endlichkeit als persönlichen, nationalen und weltlichen Geistes ihre Einigkeit mit dem unendlichen Geiste des Himmels hervorgeht. Durch den Glauben an diesen Christus, namentlich an seinen Tod und seine Aufstehung, wird der Mensch gerecht: d.h. durch die Belebung der Idee der
Menschheit in sich (.../ wird auch der Einzelne des gottmenschlichen Lebens der Gattung theilhaftig'/*"
Terwijl hier nog de geestelijke invloed van G.W.F.HEGEL merkbaar is, glijdt
D.F.STRAUSS' geloof in zijn laatste werk Der alte und der neue Glaube (1872) helemaal af naar
een humanistische en horizontalistische zedenleer voor de moderne mens, waarmee hij later voor
F.NIETZSCHE een mikpunt van kritiek wordt.

1.83.

Verlossingsopvatting van en na A.Schweitzer

Het historisch-kritische onderzoek heeft zich na D.F.STRAUSS verder toegespitst op de
pogingen om rond de figuur van Jezus toch een Leben-Jesu-Forschung, een historische of zelfs
psychologische reconstructie te maken. Reeds in de periode van de Verlichting is dat geprobeerd
— J.G.HERDER (1744-1803) heeft dan reeds twee Jezuslevens op zijn actief — maar de kritische
analyse is dan nog te veel vermengd met de naturalistische en rationalistische duiding. Alleen
H.REIMARUS (1694-1768) en J.J.HESS (1741-1828) steken daar enigszins boven uit. Hoewel
D.F.STRAUSS' interesse voor de historische persoon van Jezus negatief gemotiveerd is en hij tot
de conclusie komt dat de historische basis voor de evangelieberichten zeer smal is en verdoken ligt
achter een allegorische uiteenzetting, achter de mythische verwoording van de christelijke idee,
beschouwt men zijn studie toch als het echte beginpunt van de Leben-Jesu-Forschung. Door
A.SCHWEITZERS eenzijdige voorstelling van D.F.STRAUSS als de belangrijkste vertegenwoordiger
van deze beweging is in verband met deze figuur enige verwarring ontstaan terwijl zijn positie erg
duidelijk is: niet het historische maar het filosofisch-mvthische is zijn interesse. "Die Lösung ist bei
Strauß jedoch nicht eine Substitution des 'Dogmatischen' durch das 'Biographische', der gottmenschlichen Person durch die historische Persönlichkeit, sondern die Auflösung der Person in die
Idee und die Entwicklung des Christentums zur Humanitätsreligion. ",470
De geschiedenis van deze zoektocht is beschreven en afgesloten door A.SCHWEITZER
(1875-1965) zelf.1471 Binnen deze strekking wordt het christologische probleem helemaal teruggebracht tot de historisch-kritische Jezusvraag als constitutief voor het geloof. Zelf noemt
A.SCHWEITZER het messianisch zelfbewustzijn van Jezus biografisch authentiek; hij komt daarbij

D.F.STRAUSS, Das Leben Jesu. Bd. II, p. 766-767.
D.F.STRAUSS, Das Üben Jesu, Bd. Π, p. 767.
D.F.STRAUSS, Das Leben Jesu. Bd. II, p. 766.
R.SLENCZKA. Geschichilichkeii und Personsem Jesu Christi, p. 33, met verwijzing nur D.F.STRAUSS, Das Leben Jesu
fürs deuische Volk, p. 3 fr. Die misvatting is ook R.SLENCZKA, p. 47-48, zelf opgevallen: "Daher ist es auch durchaus
richtig, wenn gelegentlich gesagt wurde, ¿aß Strauß wohl Dogmatikcr oder Philosoph war und sein wollte, jedoch als Historiker bleibend gewirkt habe. (...) Die dogmatischen und philosophischen Aspekte des Straußschen Werks sind nur selten
und auch erst verhältnismäßig spät berücksichtigt worden." Zie onder, IH. 1.8.5, p. 301.
Zie R.SLENCZKA, Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi. Studien zur christologischen Problematik der historischen Jesusfrage: Zur theologiegeschichtliche Darstellung der Leben-Jesu-Forschung, p. 25-33, waarin zijn pogingen om
langs historisch-kritische weg de dogmatische problemen op te lossen tot de conclusie voeren "daß nut dem Werk Schweitzers ach die historisch-kritische Frage nach der Person Jesu ais ein Irrweg und als unmöglich erwiesen habe und daß die
'Geschichte der Leben-Jesu-Forschung ' gleichzeitig den Abschluß dieser Arbeitsrichtung herbeigeführt habe ".
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echter tot de vaststelling dat alleen over de laatste maanden van Jezus' leven enige zekerheid
bestaat. Volgens hem beschouwt Jezus zichzelf als een eschatologische, apocalyptische figuur die
zich vereenzelvigt met de Mensenzoon, doch aan het kruis voelt dat God hem verlaten heeft. Die
Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (1906) vindt de kennis van de geschiedenis een positieve
bijdrage voor het Christusgeloof, maar geeft meteen ook het failliet ervan toe. Is reeds bij
D.F.STRAUSS de discussie verlegd naar de mythische en symbolische elementen in de evangeliën,
dan is dat na A.SCHWEITZER alleen nog maar geradicaliseerd, onder meer in Die Christusmythe
(1910) van A.DREWS (1865-1935), voor wie het bestaan van de historische Jezus nergens uit de
evangeliën blijkt, en bij A.KALTHOFF (1850-1906) volgens wie Jezus van Nazareth nooit heeft bestaan. Het historische onderzoek heeft zich ondertussen in de formgeschichtliche Schule verplaatst
naar het literair-kritische terrein en het onderzoek naar de nieuwtestamentische bronnenkritiek,
naar de Sitz im Leben waarin de evangeliën zijn ontstaan en meer naar de kerugmatische Christus
dan naar de historische Jezus. In de schoot van deze school hebben figuren als W.WREDE (18591906), J.WEISS (1863-1914), M.DIBELIUS (1883-1947), K.L.SCHMIDT (1891-1956) en later ook
R.BULTMANN (1884-1976) belangrijk onderzoek verricht. In het vergelijkende godsdienstwetenschappelijke onderzoek is er de religionsgeschichtliche Schule uit Göttingen, waarvan H.GUNKEL
(1862-1932) met zijn Genesis übersetzt und erklärt (1901) de voorloper is en die de afhankelijkheid van de bijbel ten opzichte van voorjoodse en later ook voorchristelijke bronnen heeft willen
aantonen. Dat onderzoek is door hegeliaans geschoolde wetenschappers op diverse terreinen gevoerd, zoals door G.F.CREUZER (1771-1858), R.REITZENSTEIN (1861-1931), F.CUMONT (18681947) en W.BOUSSET (1865-1920). In een tweede golf van de Leben-Jesu-Forschung wordt
R.BULTMANN (1884-1976) genoemd met zijn systematische poging tot Entmythologisierung.
Daarin legt hij zich niet toe op de beschrijving van de persoonlijkheid van Jezus omdat vaststaat
'daß wir vom Leben und von der Persönlichkeit so gut wie nichts mehr wissen können ' maar van
zijn verkondiging, waarin hij de mythische elementen wil vertalen in termen van de huidige bestaanservaring.'472 Zijn filosofische achtergrond die vooral in het existentialisme van M.HEIDEGGER (1889-1976) te vinden is, bepaalt grotendeels de hermeneutische exegese en is gericht op de
kerugmatische betekenis voor de eigen bestaansanalyse. 'Wenn also von Jesu Lehre oder Jesu
Gedanken die Hede ist, so liegt dem nicht die Vorstellung von einem allgemeingültigen idealen
Gedankensystem zugrunde, das für jedermann einleuchtend gemacht werden kann. Sondern die
Gedanken sind als das verstanden, was sie in der konkreten Situation eines in der Zeit lebenden
Menschen sind; als die Auslegung der eigenen, in der Bewegung, in der Ungesichertheit, in der
Entscheidung befindlichen Existenz; als der Ausdruck für eine Möglichkeit, diese Existenz zu erfassen; als der Versuch, über die Möglichkeiten und Notwendigkeiten des eigenen Daseins klarzuwerden. " * "

1.8.4.

Betekenis van de historisch-kritische beweging volgens P.Tillich

Volgens P.TILLICH kunnen we aan de optiek van het historische onderzoek niet voorbij.
Omdat dit besef bij hem veel sterker is dan bij C.G.JUNG, schenken wij hier reeds aandacht aan
P.TILLICHs opvatting. Die erkent het belang van de historisch-kritische exegese al van in zijn studententijd. 'Tillich läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, wie bald und wie sehr die gewaltige
historische Leistung der liberalen Theologen ihn beeindruckt hat. Sie liegt vor allem auf dem Feld
der historisch-kritischen Bibelwissenschaft. "'" 4 F.C.BAUR heeft getoond hoe de bijbelse geschriften op historische wijze zijn voortgebracht. Daarbij merkt P.TILLICH op dat hij begrippen van
G.W.F.HEGEL op de vroegste ontwikkeling van het christendom heeft toegepast en petrinische,
paulinische en johanneïsche typen onderscheidt. Tegenover D.F.STRAUSS staat hij kritischer: niet
dat hij er moeite mee heeft dat de verhalen over de geboorte en verrijzenis van Jezus ook symbolen zouden zijn, maar wat hem vooral stoort is de fundamenteel materialistische verklaring van de
werkelijkheid en het feit dat hij zijn zedelijke gedragsregels ontleent aan burgerlijke conventies. Zo
maakt hij volgens P.TILLICH de openbaring van het oneindige helemaal ondergeschikt aan de eindigheid, met als gevolg dat het beeld van Christus helemaal overeenstemt met de normen van de

R.BULTMANN, Utas. p. 10.
R.BULTMANN, Usus, p. 12.
G.WEHR, Paul TiUich In SetbstzeKgmssen und BtUttobmouen, p. 24.
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burgerlijke maatschappij. Van de radicale kritiek bij A.SCHWEITZER en W.WREDE (1859-1906)
heeft P.TILLICH de twijfel overgehouden of men de historische Jezus wel kan bereiken. 'Skepti
cism here does not mean doubt about God, the world, and man, but doubt about the possibility of
reaching the historical Jesus by our historical methods. My own heritage has been this school of
,47S
historical skepticism. "
P.TILLICH voelt zich natuurlijk meer verbonden met de nieuwe beweging van de LebenJesu-Forschung omdat R.BULTMANN (1884-1976) zijn radicaal historisch onderzoek gecombi
neerd heeft met een systematisch onderzoek. Dat die met zijn Entmythologisierung de bijbelse
boodschap dichter bij de levenservaring van de moderne mens heeft willen brengen met behulp
van het filosofische denken van M.HEIDEGGER (1889-1976), spreekt P.TILLICH bijzonder aan,
want 'there are some who feel that had it not been for Heideggers's 'Being and Time', Tillich
would never have developed his ontology as he did".'*'" Toch stemt P.TILLICH niet helemaal in
met R.BULTMANNs aanpak. */ feel that on most points I am on Bultmann's side. But he does not
know the meaning of myth. He does not know that religious language is and always must be my
477
thological. "
Daarom spreekt hij zelf liever van deliteralisering dan van ontmythologisering.
P.TILLICH gaat ook in op het werk van zijn leerling H.JONAS (1903-1993), die zich verdienstelijk
147
heeft gemaakt op het vlak van de Gnosis-Forschung. * In tegenspraak met A.VON HARNACK
die elke hellenisering als intellectualisering afdoet, raakt H.JONAS volgens P.TILLICH meer de kern
van de gnostische levenservaring. Die vertoont sterke gelijkenis met de ervaring van de heden
daagse existentialisten. 'It shows you that the speculations of the gnostics were not all nonsense,
but were based on the human situation in the late ancient world, which — like our own human
147θ
situation — was one of complete disruption and meaninglessness. "
1.8.5.

Betekenis ал de historisch-kritische beweging voor C.GJung

Voor C.G.JUNG is het mislukken van de Leben-Jesu-Forschung een belangrijke aanzet
geweest voor een eigen psychologische verklaring van de symboolmythische beelden en de toet
sing ervan aan het godsdienstvergelijkende studiemateriaal. Voor zijn visie op de verhouding tussen
de historische Jezus en de archetypische Christus vinden wij gemakkelijk basiselementen in de
theorie van F.C.BAUR en D.F.STRAUSS. Niettegenstaande C.G.JUNG zich over D.F.STRAUSS niet
positief heeft uitgelaten — het is duidelijk dat hij door A.SCHWEITZER geïnformeerd is — moeten
wij bij diens christologische tegenstelling tussen idee en persoon onvermijdelijk denken aan de
spanning tussen het archetype en de historische figuur, al heeft hij als psycholoog de realisatie van
het archetype niet beperkt tot de menselijke soort, wat D.F.STRAUSS met zijn hegeliaanse achtergrond nog wel doet. Dat deze overeenkomst geen toevalligheid is, bevestigt het autobiografische
bericht dat hij zijn eerste zelfstandige studie van de theologie heeft gemaakt via de Zwitserse hegeliaan A.E.BIEDERMANN (1819-1885), die als dogmaticus vooral in de Christliche Dogmatik historisch onderzoek aan speculatief denken heeft willen koppelen.4460
Hoewel C.G.JUNG het Leben-Jesu-pto\ect regelmatig heeft bekritiseerd omdat de historische basis van de evangeliën hem nauwelijks interesseert, is zijn visie toch sterk gevormd door de
allegorische lezing van de bijbel die door dit onderzoek is gelanceerd. Bij uitzondering geeft hij zelfs
toe dat zijn indruk daarvan aanvankelijk niet negatief was: 'Als Pfarrerssohn und in einer intensiv
theologischen Atmosphäre aufgewachsen, hörte ich von manchen ähnlichen Versuchen, wie von

P.TILLICH. Perspectives on the І9Л and 20th Century Proiettarti Theology, p. 226-227, vertaald in: P.TILLICH, Ergänzung!- und Nachlaßbände zu den Gesammellen Werken, Bd. II, p. 187.
W. - M.PAUCK, Paul Tlllich. His Ufe and Thought, p. 98.
P.TILUCH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 228, vertaald in: P.TILLICH, Erganzungiund Nachlaßbande zu den Gesammelten Werken, Bd. II, p. 188.
Zie H.JONAS, Gnosis und Spätantiker Geist; H.JONAS, The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the
Beginnings of Christianity, die zeer verdienstelijk weric heeft geleverd voor het begrip van de gnostische mythologie en
bijzonder sterk was in het leggen van dwarsverbindingen tussen de verschillende gnostische systemen door zijn herkenning
van bet * " ™ я ten grondslag liggende gnostische levensgevoel.
P.TILLICH, Perspectives on the 19ih and 20Л Century Protestant Theology, p. 220, vertaald in: P.TILLICH. Ergänzungsund Nachlaßbande zu den Gesammelten Werken. Bd. II, p. 181-182.
In A.JAFFÉ (Hrsg.), Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.GJung, p. 62, geeft C.G.JUNG aan dat deze auteur hem in
zijn jeugd is opgevallen als de eerste die zelf nadenkt, al mist hij in A.E.BIEDERMANNS dogmatiek de aanwezigheid van
de donkere kant in God. Vgl. C.WELCH, Protestant Thought in the Nineteenth Century, Vol. 1, p. 160-167. Zie boven,
1.1.2, p. 6.
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Strauß, Renan, Moore etc., und in späteren Jahren las ich begeistert A.Schweitzers Werk. ' 1 * e '
Daarvoor heeft hij zich in zijn beginperiode gebaseerd op de ontluisterende studies van A.DREWS
(1865-1935), A.KALTHOFF (1850-1906) en J.M.ROBERTSON (1899-). Hoewel hij het niet eens is
met R.BULTMANNs ontmythologiseerde vertaling van de bijbelse boodschap, onderneemt hij met
zijn psychologische verklaring van de bijbelse symboliek een gelijkaardige poging.
Conclusies: (a) Met het historisch-kritische onderzoek ondergaat de protestantse theologie een verdere vernauwing van het aandachtsveld. Is dit aanvankelijk nog gevoerd in
de brede context van het idealistisch-speculatieve streven, dan is het later daarvan
losgemaakt en enkel nog onderworpen aan objectieve methoden. De bekommernis was
vooral een juiste historische basis voor het geloof te vinden en de Leben-Jesu-Forschung is daar de meest extreme toepassing van. Is deze Forschung niet helemaal gelukt, dan heeft het onderzoek toch belangrijke vruchten afgeworpen. Het heeft daarnaast ook een tegenbeweging op gang gebracht die aan de ene kant de symboolmythische kern van de evangelieberichten en aan de andere kant de literair-vormelijke aspecten heeft blootgelegd, (b) Al gelooft P.TILLICH niet meer in de mogelijkheden om
een theologie op te bouwen rond de historische Jezus, dan gaat zijn systematische
theologie toch ook niet voorbij aan het moderne historisch-exegetische onderzoek en
maakt een duidelijk onderscheid tussen de mythologische en historische achtergrond
van het geloof. Daarbij wil hij in tegenstelling tot R.BULTMANN de mythologische vorm
niet overboord gooien omdat het niet mogelijk is het geloof daar helemaal van te ontdoen, (e) C.G.JUNG zit op dat punt helemaal op de golflengte van P.TILLICH, maar is
veel sterker beïnvloed door de sceptische godsdienstwetenschap die elke historische
basis onder het christelijk geloof heeft uitgehaald. De invloed van met name
D.F.STRAUSS is uit zijn vroege Christusbenadering niet weg te denken en heeft zeker
een rol gespeeld in de verbinding van de Christussymboliek met de archetypeleer.

1.9.

Religieus-existentialistische beweging rond S.Kierkegaard (1813-1855)

De meest duidelijke bekommernis om de subjectieve individuele basis van het geloof een
eigen plaats te geven, drijft de gehele filosofie van S.KIERKEGAARD. Die moet gesitueerd worden
binnen een heropleving van het neopiëtisme, maar is tevens een reactie op G.W.F.HEGELs essentialisme en panlogismi waaruit de betekenis van het individu is weggecijferd en hoogstens een
voorbijgaand negatiemoment is. Deze reactie loopt ook in het verlengde van de late F.W.J.SCHELLING van wie S.KIERKEGAARD de belangrijke colleges te Berlijn heeft bijgewoond. Meer nog dan
F.W.J.SCHELLING pleit hij voor een reële verlossing van de concrete mens, waarin zijn volledige
existentie betrokken is.

1.9.1.

S.Kierkegaards filosofisch en theologisch uitgangspunt

S.KIERKEGAARD doorprikt met zijn scherpe analyses de valse evidentie van een burgerlijk christendom. Daarin denkt men al christen te zijn als men aan het juiste object gelooft terwijl
men achter het masker van een officieel christendom een onchristelijk leven leidt. 'Ich meine nicht
eben, man könne ohne Übertreibung sagen, daß das Christentum in unsrer Zeit ganz und gar abgeschafft sei. Nein, das Christentum ist noch immer und in seiner Wahrheit da, jedoch als Lehre,
als Doktrin. Was indessen (und das kann man ohne Übertreibung sagen/ abgeschafft ist und vergessen, das ist das Christ sein, was es heißt Christ zu sein oder auch, das was verloren gegangen
ist, was gleichsam nicht mehr da ist, ist das ideale Bild davon ein Christ zu sein. "14i2 Zijn protest is vooral gericht tegen de protestantse middelmatigheid van de Menge, de "Christenheit, ein
massenhaft verbreitetes Christentum, in dem niemand ein Nachfolger Christi /sf\ 1 4 " Echt geloof is maar mogelijk als men na de schok van de paradox erkent dat men zondig is. Verder gaat

C.G.JUNG. Brief vom 3.XU9S2 an V. Sinclair, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. Π, p. 303.
S.KIERKEGAARD, Die bewaffnete Neutralità!, іл: S.KIERKEGAARD, GesammeUe Werke, Abt. 26, p. 293-294.
K.LÖWTTH, Von Hegel bu Nietzsche, p. 168.
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het hem niet om wat het christendom betekent voor het wereldbeeld, maar — tegen de wereld in
- voor het 'zelf'. Evenals F.D.E.SCHLEIERMACHER reageert S.KIERKEGAARD tegen het objectivisme van een christelijke leer die geen band heeft met de concrete existentie van het individu en
dus aan de wezenlijke roeping van het christendom verzaakt: 'Also über den objektiven Glauben.
Was bedeutet das: der objektive Glauben? Das bedeutet eine Summe von Lehrsätzen. Aber gesetzt
den Fall, das Christentum wäre gar nicht so etwas; gesetzt, es wäre im Gegenteil die Innerlichkeit,
und daher das Paradox um objektiv abzustoßen, damit es für den Existierenden in der Innerlichkeit
der Existenz da sei... " 4 M De confrontatie met het geloof moet men in het individuele 'zelf' opnieuw aangaan. De christelijke heilswaarheid kan niet als objectieve feitelijkheid weergegeven worden, want zíj berust vooral in het subjectieve. Men kan alleen door de verdieping in zichzelf tot de
waarheid komen. En die moet niet eens objectief zijn, want het gaat S.KIERKEGAARD alleen om de
persoonlijke instelling. "Wenn subjektiv nach der Wahrheit gefragt wird, so wird subjektiv auf das
Verhältnis des Individuums reflektiert; wenn nur das Wie dieses Verhältnisses in Wahrheit ist, so
ist das Individuum in Wahrheit, selbst wenn es sich so zur Unwahrheit verhielte. ',t№ Van daar
uit ontwerpt S.KIERKEGAARD een theologie die niet meer gebaseerd is op de objectieve zekerheid
omdat dit de waarheid is van de distantie en niet de existentiële waarheid. Existentiële waarheid is
altijd objectieve onzekerheid en persoonlijke, subjectieve zekerheid omdat ze van binnenuit ontstaat, uit de werkelijke geloofsontmoeting. Die waarheid is het Unbedingte, waartegenover alle
onwaarheid het Bedingte is. Dat is voor S.KIERKEGAARD ook de burgerlijke verkondiging van het
christendom, waaruit al het Unbedingte zorgvuldig is verwijderd, 'so denken die Menschen gut
davon, und natürlich auch gut von dem liebenswürdigen Prediger, welcher das Christentum so ins
Milde zu ziehen weiß '.14M

1.92.

S.Kierkegaards verlossingsopvatting

De geloofsontmoeting verloopt in het denken van S.KIERKEGAARD ook binnen een
dialectische verhouding van existenties of bewustzijnsinstellingen. Eerst maakt hij een onderscheid
tussen het esthetische en ethische bestaansniveau, met een keuze voor een uiterlijke of een innerlijke bepaling. Op het vlak van het esthetische leeft men in onmiddellijke betrokkenheid op de
eindige en toevallige natuur der dingen, terwijl men op het ethische niveau kiest voor eeuwige en
universele waarden.1487 In Furcht und Zittern (1843) overbrugt hij deze tegenstelling door de invoering van een derde levensmogelijkheid, de religieuze, met de terugkeer tot het concrete en
particuliere. Slechts door de overgang van het onmiddellijke naar het universele en terug naar het
individuele kan men een christen worden en doorstoten van een immanente religiositeit naar een
echt christelijk geloof. Ook in zijn latere werk geeft S.KIERKEGAARD duidelijk aan dat de hegeliaanse drang tot systematiseren en objectiveren niet voldoet omdat daarin de concrete realiteit van
het bestaan wordt opgelost. Christendom en filosofie laten zich daarom volgens hem niet verenigen. 'Existence is never given in thought, for it is not an essence or a logical implicate but brute
factual being, in which there is never a more or less (so Kierkegaard can say that 'a fly, when it
exists, has as much being as God; ... factual existence is wholly indifferent to any and all variations in essence'!. ' , 4 M In het christendom is de paradox volgens S.KIERKEGAARD immers veel
sterker voelbaar dan de synthese en het verstand kan deze onmogelijk wegredeneren. Zo is het
bestaan alleen als een paradox te omschrijven die onvermijdelijk is en alleen in geloof te benaderen. Daarom ook is de realiteit van het kwaad en de zonde onverklaarbaar en dus onontkoombaar.
'Bei Kierkegaard schließlich wird die Grundeinsicht seines Lehrers Schelling konsequent fortgeführt
und zugespitzt: Die Sünde is unrelativierbar, deshalb nicht Negation, sondern selbst Position, dabei

'"* S.KIERKEGAARD. Abschließende unwissenschaftliche Nachschriß zu den Philosophischen Brocken, Tl. I, in: S.KIERKEGAARD. Gesammelte Werke, Abt. 16, p. 206-207.
im

S.KIERKEGAARD, Abschließende unwissenschaftliche Nachschriß zu den Philosophischen Brocken, Tl. I, in: S.KIERKEGAARD, Gesammelle Werke, Abt. 16, p. 190.

'"· S.KIERKEGAARD, Einübung im Christentum, in: S.KIERKEGAARD, Gesammelte Werke, Abt. 26, p. 70.
"" Dit onderscheid is vooral gemaakt in S.KIERKEGAARD, Entweder/Oder, Tl. 2, in: S.KIERKEGAARD, Gesammelle
Werke, Abt. 2/3, p. 215-225.
'*" C.WELCH, Protestant Thought in the Nineteenth Century, Vol. 2, p. 305. geciteerd uit S.KIERKEGAARD. Philosophical
Fragments (vertaald door D.F.SWENSON), p. 32-33.
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unableitbar /contingent. Sprung, Paradox "14Ββ Het geloof is gericht op de absolute paradox,
waarin niet alleen de onzekerheid maar ook de absurditeit wordt overwonnen Geloof vraagt daar
om een Entscheidung, het is een Entweder/Oder (1843) het plaatst de mens voor een keuze tus
sen de vertwijfeling en de sprong van het geloof De paradox van dit geloof is misschien filosofisch
niet verklaarbaar, psychologisch is hij zeer werkzaam Deze nadruk op de persoonlijke beslissing als
een overwinning op de twijfel, en op de onvrijheid van het demonische, maakt S KIERKEGAARD
eerder een voorloper van de 20ste eeuw dan een typisch vertegenwoordiger van de 19de eeuw
Daarom kan het geloof zich ook niet logisch in de tijd ontwikkelen m een soort geschie
denis van het chnstendom, berustend op historische bewijzen, of anderzijds door een historische
kritiek ondergraven worden S KIERKEGAARD breekt de objectiviteit van het christendom af door
de klemtoon te leggen op de Einübung, de Aneignung van de zijde van het subjectieve en het innerlijke 'Wenn ein Existierender nicht den Glauben hat, so ist weder Gott, noch auch ist Gott da,
unerachtet Gott doch ewig verstanden ewig ist. "14eo Met deze nadruk op het persoonlijke bekeringsproces heeft hij het pad geëffend voor een diepgaand onderzoek van de psychologische veranderingen die geloof meebrengt Maar in het denken van S KIERKEGAARD vereist het christelijk
bewustzijn daarenboven een beweging voorbij het 'zelf', een terugkeer tot het objectieve, waarbij
slechts één object voorwerp van de christelijke subjectiviteit kan zijn, namelijk de Godmens De
relatie tot deze persoon is een paradoxe relatie omdat het object ervan zelf absoluut paradox is
'Der Satz, daß Gott in menschlicher Gestalt dagewesen ist, geboren worden ist, gewachsen usw.,
ist wohl das Paradox sensu stnctissimo, das absolute Paradox *14*1 In verhouding tot dit object
is de subjectiviteit onwaar en wordt duidelijk dat de mens in zichzelf de waarheid niet kan bezitten
en daarom afhankelijk is van de Verlosser "Nur wenn der Mensch 'selber zunichte wird, kann Gott
ihn durchleuchten, so daß er Gott gleicht Wieviel er auch ist Gottes Gleichheit kann er nicht ausdrücken, Gott kann nur dann in ihm sich abdrücken, wenn er selber zunichte geworden ist. Wenn
das Meer alle seine Kraft anstrengt, kann es gerade nicht das Bild des Himmels wiedergeben, und
schon bei der geringsten Bewegung gibt es dieses nicht rem wieder, wird es aber still und tief, so
sinkt des Himmels Bild in sein Nichts'. " 4 " De innerlijkheid van deze bekering, die hij in het licht
van Gal 2 20 voorhoudt, belet niet dat S KIERKEGAARD de actuele ontmoeting met de concrete
figuur van Jezus Christus als noodzakelijke vereiste stelt Wel legt hij daarbij niet de klemtoon op
zijn historiciteit in het verleden, maar op de contemporaliteit of gelijktijdigheid De openbaring is
volgens hem in alle tijden even nabij en veraf, de ooggetuige is daarbij met in het voordeel Veeleer
is het belangrijk om "innerlich gleichzeitig zu werden mit dem ursprünglichen Christentum' , 4 ' 3
Dat Chnstus níet als historische figuur te benaderen is maakt Hem niet minder werkelijk 'Christus
ist, wenn ich das so mit Ernst sagen soll, er ist kein Komödiant, auch nicht eine bloß geschlichtliche Person, da er als das Paradox eine überaus ungeschichtliche Person ist Aber dies ist der Unterschied zwischen Poesie und Wirklichkeit, die Gleichzeitigkeit. (...) Das Vergangene ist nicht
Wirklichkeit· für mich; nur das Gleichzeitige ist Wirklichkeit für mich. "14β4 Die communicatie ge
beurt niet via de omweg van de leer, maar is een manier van bestaan, waarbij de mens God kan
ontmoeten in de mate HIJ in een menselijke persoon toegankelijk wordt Dat vraagt van de enkeling
een radicale innerlijke ommekeer 'Es ist nämlich ein unendlich klaffender Unterschied zwischen
Gott und Mensch, und daher erwies es sich in der Lage der Gleichzeitigkeit, daß das Christ Werden
(das Umgebildetwerden zur Gleichheit mit Gott) noch größere Marter, Qual und Pein ist als die
größte menschliche, dazu ein Verbrechen in den Augen der Mitlebenden Und das Gleiche wird
stets sich erweisen, wenn das Christ werden in Wahrheit die Bedeutung gewinnt gleichzeitig
werden mit Chnstus "149S

G WENZ, Geschichte der Versöhnungslehre in der evangelischen Théologie, Bd Π, ρ 267
S KIERKEGAARD, Tagebücher (vertaald door Τ HAECKER), Bd Ι, ρ 284
S KIERKEGAARD, Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift tu den Philosophischen Brocken, TI
KEGAARD, Gesammelte Werke, Abt 16, ρ 208-209
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1.93.

Invloed van S.Kierkegaard

In de 20ste eeuw heeft M.HEIDEGGER (1889-1976) het existentialistische aanvoelen
dat hij bij S.KIERKEGAARD leerde kennen, tot een streng filosofische discipline uitgebouwd. En
iemand als R.BULTMANN (1884-1976) heeft zich op existentialistische categorieën gebaseerd om
het bijbelse kerygma te ontmythologiseren. Een ander aspect in het denken van S.KIERKEGAARD,
de breuk die hij in zijn leven heeft ervaren tussen de natuurlijke, religieuze en esthetische beleving,
het ethische streven en de waarlijke godsontmoeting, is bij K.BARTH (1886-1968) in de 20ste
eeuw verheven tot de theologie van de crisis, die men ook de dialectische theologie noemt. Die
heeft zich daarmee radicaal gekeerd tegen een eigengereide zelfverwerkelijking omdat verlossing
volgens hem enkel mogelijk is vanuit de bovennatuurlijke genade. Hij heeft zich ook verzet tegen
de liberale humanisering van het christendom in het cultuurprotestantisme waaraan de Ritschlschool heeft meegewerkt en onder invloed waarvan hij aanvankelijk zelf stond. K.BARTH heeft
daarbij wel de paradox uit de menselijke existentialiteit weggehaald en elk religieus streven van de
mens geplaatst tegenover het goddelijke 'neen'. Hij heeft alle modernistische pogingen op de helling geplaatst om het geloof te verzoenen met de wetenschap en aan de vrijheidsdrang van de
moderne mens tegemoet te komen. Door terug te grijpen naar de paulinisch-protestantse impuls
van M.LUTHER heeft hij de theologie geleid tot een transcendentietheologie waarin de absolute
subjectiviteit van God radicaal tegenover alle natuurlijke en menselijke subjectiviteit staat. Voor de
verlossing in Christus zijn in de individuele mens geen aanknopingspunten meer. Zo zegt hij in zijn
beroemde Römerbrief (1922): "Jesus als der Christus ist die uns unbekannte Ebene, die die uns bekannte senkrecht von oben durchschneidet I...I. In der Auferstehung berührt die neue Welt des
heiligen Geistes die alte Welt des Fleisches. Aber sie berührt sie wie die Tangente einen Kreis,
ohne sie zu berühren und gerade indem sie sie nicht berührt, berührt sie sie als ihre Begrenzung,
als neue Welt.-'"'' De werkelijkheid van de innerlijke Christus ontdoet K.BARTH zo van elk immanentisme: 'Der Christ ist das in uns, was nicht wir sind, sondern Christus in uns. " 4 9 7 Door een
voor de mens onoverbrugbare kloof te slaan tussen het christendom en het religieus bewustzijn
wordt het mythologische en natuurreligieuze terug onchristelijk. Dat standpunt neemt K.BARTH tevens in ten opzichte van de godsdienstpsychologie: 'Also nicht Erlebnisse, Erfahrungen und Empfindungen — und wären es solche höchsten Ranges — sondern schlichte objektive Erkenntnis
dessen was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört. " U9e

1.9.4.

Betekenis van S.Kierkegaard volgens P.Tillich

P.TILLICH ziet in S.KIERKEGAARD de vader van de existentialistische filosofie, van de
neo-orthodoxe theologie maar ook van veel vormen van dieptepsychologie.1"9 De persoonlijke
ethiek die hij mist bij G.W.F.HEGEL komt bij S.KIERKEGAARD ruimschoots aan bod in het beslissingsrecht van de individuele persoonlijkheid. Zijn kritiek is onder andere gericht tegen de grote
theologische synthesen, die volgens P.TILLICH alle hun tekorten hebben en geen echte verzoening
van de tegenstellingen hebben gebracht. Zijn bezwaar tegen de theologie is dat zij de existentiële
paradoxie van het bestaan opgevangen heeft in een objectiverende poging van een goed geformuleerd stelsel. Zelf is S.KIERKEGAARD — volgens P.TILLICH misschien te veel — blijven stilstaan bij
de vervreemding van de onverzoende werkelijkheid, bij de tragische situatie van de mens en de
tegenstrijdigheid in zijn existentie. In P.TILLICHs eigen denkschema betekent dit dat het identiteitsbeginsel en de ervaring van oneindigheid, waardoor de angst voor de eindigheid overwonnen
wordt, bij hem niet meer beslissend zijn.
Het is juist de grote afstand tussen de existentie en de essentiële orde, die S.KIERKEGAARD volgens P.TILLICH ook tot inspirator heeft gemaakt van de neo-orthodoxe of dialectische

"" K.BARTH, Römerbrief, in: K.BARTH, Gesamtausgabe, Bd. Π, p. 7-8, geciteerd uit G.WENZ, Geschichte der VersShnungslehre in der evangelischen Theologie, Bd. [], p. 198.
" " K.BARTH, Der Christ in der Gesellschaft, p. 3, geciteerd uit G.WENZ, Geschichte der Versöhnungslehre in der evangelischen Theologie, Bd. II, p. 210.
"* K.BARTH, Römerbrief, in: K.BARTH, Gesamtausgabe, p. 12.
"" Zie Р.ТІШСН, Perspectives on the 19th and 20ih Century Protestant Theology, p. 177, vertaald in: P.TILLICH, ErgOnzungs- und Nachlaßbände zu den Gesammelten Werken, Bd. II, p. 147.
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theologie. Met name K.BARTH is hem gevolgd in zijn onderscheid tussen de godsdienstigheid die
uit de mens af te leiden is, en de godsdienstigheid die volledig van God komt. P.TILLICH meent
overigens dat zijn theologie door K.BARTH ten onrechte als onkierkegaardiaans bekritiseerd is
omdat hijzelf bij de mens begint en hij verbergt niet hoe groot diens invloed op hem geweest is.
"Kierkegaard was largely a forgotten individual in his century. I recall with pride how as students
of theology in Halle we came in contact with Kierkegaard's thoughts (...I. In the years 1905-1907
1Б0
we were grasped by Kierkegaard. It was a great experience. " ° Toch heeft hij nog zijn beden
kingen bij bepaalde aspecten van S.KIERKEGAAROs opvattingen. Hij heeft volgens P.TILLICH
onvoldoende voeling met het probleem dat de historische kritiek stelt en dat niet op te lossen is
door een theologie van de sprong. Volgens hem moet tegenover de sprong een inhoud, een erva
ring staan die mee bepaalt in welke richting die sprong uitgaat. 'It is an illusion to think we can
become contemporary with Christ insofar as the historical Jesus is the Christ. We can be contem
porary with the Christ only in the way described by the apostle Paul, that is, insofar as the Christ
,Б0
is the Spirit, for the Spirit is present within, and beyond the intervening centuries. ' '
1.9.5.

Betekenis van S.Kierkegaard voor C.GJung

Als psycholoog deelt C.G.JUNG S.KIERKEGAARDs verzet tegen een christelijke ideolo
gie die in het burgerlijke christendom weinig existentiële betrokkenheid heeft op het individu. Ook
hij wijst een christelijke verlossing af die zich slechts afspeelt in de hoofden van gelovigen, een
visie die hij met zijn persona- en schaduwbegrip psychologisch uitwerkt. C.G.JUNG weet als psycholoog dat geloof in Christus slechts waarde heeft als het de kern van het subjectieve wezen van
het individu weet te raken en te veranderen, met zijn bewustzijn maar ook met het onbewuste. Dat
men daarvoor bestaande objectieve zekerheden moet opgeven en zich aan de paradox van het
bestaan moet overleveren, komt ook in zijn psychologie terug.1602
Ook C.G.JUNG gelooft niet in de resultaten van het historisch onderzoek, maar het
ontmoetingselement met de reële Jezuspersoon is vreemd aan zijn psychologische opvattingen. Al
heeft hij eveneens een nieuw soort objectiviteit nagestreefd, dan breekt híj daardoor toch niet met
de ervaring op dezelfde radicale manier als K.BARTH na S.KIERKEGAARD. De verwijdering die zo
ontstaat ten opzichte van de onbewuste wortels van de eigen psyche, is volgens C.G.JUNG typisch voor de protestantse neurotisch gespleten ziel, waarvoor het Entweder/Oder (1843) kenmerkend is. Deze beschouwt God als de Andere en vergeet zijn immanente aanwezigheid in het eigen
leven te ontdekken. Dat is ook ongeveer de medisch-psychiatrische diagnose die C.G.JUNG zowel
bij S.KIERKEGAARD als bij M.HEIDEGGER stelt. Hij waarschuwt een jonge kandidaat in de filosofie
dan ook voor een gelijkaardige gespletenheid: 'Daß Kierkegaard anregend und wegleitend wirkte
gerade vermöge seiner Neurose, ist insofern nicht erstaunlich, als er von einer gewissen protestantisch präjudiziellen Gottesvorstellung ausging, die er mit sehr vielen Protestanten gemeinsam
лыз |_|jj ¡ s v o o r M.HEIDEGGER nog strenger, terwijl deze met zijn zijnsfilosofie toch dichter
hat
staat bij de voorstelling van het collectief onbewuste. 'Heideggers modus philosophandi ist durch
und durch neurotisch und wurzelt letztendlich in seiner psychischen Verdrehtheit. (...) Trotz all
seiner Fehler war das 19. Jahrhundert doch besser, als daß Heidegger als dessen letzter Repräsentant gelten könnte. "1t04 Bij S.KIERKEGAARD is geloof altijd een keuze en een sprong, wat voor
C.G.JUNG het bewijs is dat hij daarmee nog in een enge bewustzijnsfilosofie opgesloten zit. Dat is
nog meer het geval bij K.BARTH voor wie God de Ganz Andere is: 'Es ist darum psychologisch
gänzlich undenkbar, daß Gott das 'ganz andere' schlechthin sein sollte; denn ein 'ganz anderes' ist

P.TILLICH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 162, vertaald in: P.TILUCH, Erganzungsund Nachlaßbande zu den Gesammelten Werken, Bd. II, p. 134.
P.TILLICH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 176, vertaald io: P.TILUCH, Erganzungsund Nachlaßbande zu den Gesammellen Werken, Bd. Π, p. 146.
E.MEDTNER, Bildnis der Persönlichkeit im Rahmen des gegenseitigen Sich KennerUemens, in: Die kulturelle Bedeutung
der Komplexen Psychologie, hrsg. vom PSYCHOLOGISCHEN CLUB ZÜRICH, p. 597, beweert zelfs: 'Ich bin überzeugt,
daß Kierkegaard, ohne das Wesenhafte in seiner Gedankenwelt ändern zu müssen, die Haupterrungenschaften der Komplexen Psychologie relativ hätte annehmen können. "
C.G.JUNG, Brief vom 16.1Π.1943 an A.Künzü, in: C.GJUNG, Briefe, Bd. I, p. 411.
C.G.JUNG, Brief vom 28.Π.1943 an A.KOnzli, in: C.G.JUNG. Briefe, Bd. I, p. 409.
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160e

niemals das der Seele innigst vertraute. "
Aan een dergeli|ke God kan С G JUNG zich met
overgeven omdat HIJ niet voldoende paradox is, te ver staat van de ambivalente menselijke psyche
160e
"Es wundert mich, welchen Teufel Karl Barth (mit seinem absoluten Gott) in praxi anbetet "
Conclusies (a) Bij S KIERKEGAARD wordt de breuklijn die in het denken van
F W J SCHELLING reeds merkbaar was tussen het ideële en reële, in de individuele belevingssfeer ervaarbaar HIJ heeft de waarde van een objectieve geloofswereld voor de
concrete existentie als dusdanig in vraag gesteld omdat die niet kan leiden tot een werkelijke bekering en ontmoeting met Christus Die ontmoeting is volgens S KIERKEGAARD maar mogelijk doorheen een paradoxale grenservaring, die de bestaande geloofszekerheden ondergraaft Het is een breuk die in het existentialisme tot verdere
vertwijfeling heeft geleid en bij К BARTH tot een radicaal 'neen' aan de religie (b) Ρ TIL
LICH waardeert in de godsdienstig existentialistische beweging van S KIERKEGAARD
vooral de kritiek op een essentialistisch denken waarin de distantie tussen essentie en
existentie over het hoofd wordt gezien. EMj К BARTH vindt hij de distantie dan weer te
sterk benadrukt (c) In S KIERKEGAARDS ontmaskering van de uiterlijke godsdienstig
heid en fundenng van het geloof in het historisch onderzoek moet С G JUNG zich kun
nen vinden Maar al bij al mist С G JUNG bij de nadruk op de innerlijke subjectiviteit veel
meer de innerlijke verbondenheid met het goddelijke waarvan hij in het collectief onbe
wuste de empirische tekenen heeft vastgesteld De persoonlijke keuze en de sprong
naar het geloof in God en Christus kenmerken de neurotische persoonlijkheid van
S KIERKEGAARD en M HEIDEGGER
1.10.

Antimetafysisch-nihilistische beweging rond F.Nietzsche (1844-1900)

Het protestantse denken komt in zijn ontwikkeling tot een crisis in de figuur van
F NIETZSCHE De pogingen om het christelijk geloof te verzoenen met het moderne wereldbesef
lopen bi| hem uit op een radicale kritiek op de christelijke theologie Hijzelf omschrijft de hele mens
heidsontwikkeling als een nihilistische neergang en breekt zo, in tegenstelling tot L FEUERBACH
(1804-1872), К MARX (1818-1883) en С DARWIN (1809-1882), radicaal met het vooruitgangs
optimisme van zijn tijd HIJ beschouwt dit zelf als een noodzakelijke stap in de ontwikkeling waarbij
de protestantse theologie het wetenschappelijke atheïsme van de filosofie in zich heeft opgenomen
'jedoch nur гиг Hälfte so daß sie halbwegs noch Theologie und halbwegs schon Philosophie
ist',607

1.10.1.

F.Nietzsches filosofisch uitgangspunt

Met S KIERKEGAARD gaat F NIETZSCHES kritiek in tegen het unchristliche Christentum,
waarvan D F STRAUSS als een 'beschavingsphihster' de theologische exponent is '*°° Reeds in
Der Geburt der Tragödie (1872) heeft F NIETZSCHE het zowel tegen de wetenschapsverheerlijking
van de Verlichting als tegen het verwereldlijkte christendom HIJ doet dat nog consequenter dan
I.KANT op wie hij zich regelmatig beroept, maar die volgens hem verzuimd heeft om het bestaan
van een algemene zedenwet in vraag te stellen 'Kant (..f blieb in dem Scheine eines religiösen
Glaubens'S*"* De neergaande, 'nihilistische' ontwikkeling dateert eigenlijk niet van de Verlichting, maar is volgens F NIETZSCHE reeds ingezet bij het ontstaan van het christendom, dat met
zijn ascetische streven de antieke levenswaarden heeft ontkracht. Het christelijk geloof is volgens

ш

С G JUNG, Psychologie und Alchrme. in С G JUNG, Gesammelte Werte, Bd 12, ρ 25, η 4

" " C G JUNG, Brief vom 411929 an Λ Oen, in С G JUNG, Bnefe, Bd Ι. ρ 84
" " Κ LOWITH, Ven Hegel bu Nieasche, ρ 396 Vgl W ANZ, Idealismus und Nachidealismus, ρ 193, die F NIETZSCHE
ondanks de radicale breuk met het heersende denken toch in zijn tijd plaatst 'Nietzsche bleibt der Denker, іл dem radikaler
ais bei jedem anderen die äußerste Konsequenz der Aufklärung m den Zusammenhang des Seins zurückgebracht und der zu
sich befreite Mensch m den geschichtlichen Auftrag des sich m ihm verwirklichenden Seins eingesetzt ist Insofern ist er der
Philosoph des Zeitalters ' Hoewel duidelijk geworteld in de protestantse traditie, is F NIETZSCHE« verlossingsdenkcn noch
bij G WENZ noch bij С WELCH behandeld, waardoor een rechtstreekse studie van het verzameld werk nodig is
" " Zie F NIETZSCHE. Unzeitgemäße Betrachtungen, Abt 1, m F NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd Ι, ρ 16S
"" F NIETZSCHE, Unzeitgemäße Betrachtungen, Abt Ш, m F NIETZSCHE, Sämthche Werke, Bd Ι, ρ 351
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hem ¡η wezen zelf nihilistisch: door het geloof in de christelijke God neemt de waarde van het
leven af. Daarom breekt F.NIETZSCHE met de metafysisch-religieuze traditie en zweert hij tevens
alle categorieën van de idealistische filosofie af. Hij verwerpt de gehele geestelijke dispositie en
morele houding die met de christelijke levensvisie verbonden is. Daarom ook veroordeelt hij de
moderne halfslachtigheid en het gebrek aan tegenstrijdigheid. 'An dieser Modernität werden wir
krank, — am faulen Frieden, am feigen Compromiß, an der ganzen tugendhaften Unsauberkeit des
modernen Ja und Nein ' , 6 , ° In zijn kritiek op het vooruitgangsgeloof is hij aanvankelijk erg beïnvloed door het pessimisme van A.SCHOPENHAUER (1788-1860) en heeft hij het historische panlogisme van G.W.F.HEGEL (1770-1831) omgekeerd in een voortdurende scheppende en vernietigende op- en neergang van het leven.
In zijn tijd krijgt het nihilisme er volgens F.NIETZSCHE nog een betekenis bij. De ontwikkeling heeft zich thans tegen zichzelf gekeerd zodat God nu als nihilistisch antwoord op het leven
zelf wordt verworpen. Dit verkondigt hij zelf in Die fröhliche Wissenschaft (1882) als de 'dood van
God': 'Das größte neuere Ereignis — daß 'Gott todt ist', daß der Glaube an den christlichen Gott
unglaubwürdig geworden ist — beginnt bereits seine ersten Schatten über Europa zu werгел". 1611 Dat is als eindpunt van het hele cultuurverval tevens het toppunt van nihilisme en be
tekent het verlies van alle waarden.'612 Dit nihilisme is echter ook het begin van F.NIETZSCHES
eigen denken. Daarin wijst hij alle waarheden af als verdoezeling van de algehele dwaling en geeft
in reactie daarop alle waarheidszoeken op. Hij stelt de morele waarden in vraag en doorziet de on
eerlijkheid van de burgerlijke moraal als het tegennatuurlijk product van ressentiment. En tenslotte
relativeert hij ook de autoriteit van staat en gemeenschap als de belichaming van de middelmatig
heid en kuddegeest omdat die het individu ervan weerhoudt zichzelf te verwerkelijken. De enige
maatschappelijke opdracht, het voortbrengen van grote individuen, de geboorte van een genie,
wordt voortdurend verloochend.
Dat is het eigenlijke nihilisme en F.NIETZSCHE beschouwt zichzelf als de eerste nihilist
die deze décadence overleefd heeft. In het voorwoord van Wille zur Macht (1886) omschrijft hij
hoe hij een voorloper en profeet is van een tegenbeweging die uit dit nihilisme zelf voortkomt:
'Denn man vergreife sich nicht über den Sinn des Titels, mit dem dies Zukunfts-Evangelium benannt sein will. 'Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe'. — mit dieser Formel ist eine Gegenbewegung zum Ausdruck gebracht, in Absicht auf Princip und Aufgabe; eine
Bewegung, welche in irgend einer Zukunft jenen vollkommenen Nihilismus ablösen wird; welche
ihn aber voraussetzt, logisch und psychologisch; welche schlechterdings nur auf ihn und aus ihm
kommen kan. Denn warum ist die Heraufkunft des Nihilismus nunmehr nothwendig? Weil unsere
bisherigen Werthe selbst es sind, die in ihm ihre letzte Folgerung ziehn; weil der Nihilism die zu
Ende gedachte Logik unserer großen Werthe und Ideale ist, — weil wir den Nihilismus erst erleben
müssen, um dahinter zu kommen, was eigentlich der Werth dieser 'Werthe' war. ' 1 β ' 3 Dit bete
kent meteen ook de zelfoverwinning van het nihilisme, de omzetting van de nihilistische wil, de
omkering van alle waarden en het herstel van de natuurlijke waarden die niet op de bovennatuurlij
ke, gevestigde waarden steunen. Volgens het nihilisme zijn er immers geen laatste waarden en is
er geen metafysische wereld als de eigenlijke realiteit achter de dingen; alle traditionele morele
waarden zijn bijgevolg zinloos. 'Kann man nicht alle Wert umdrehn? Und ist Gut vielleicht Böse?
Und Gott nur eine Erfindung und Feinheit des Teufels? Ist alles im letzten Grunde falsch? Und
wenn wir Betrogene sind, sind wir nicht eben dadurch auch Betrüger, müssen wir nicht auch Betrüger sein?'1"*
De morele richtlijnen die uit deze afkondiging voortvloeien, geeft F.NIETZSCHE in Jenseits von Gut und Böse (1886). De titel zegt al hoe hij daarin afrekent met het geloof in de tegen-

" F.NIETZSCHE, Der Annchrist, Aph. 1, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd. б, p. 169.
" F.NIETZSCHE, ¡Xe fr/Wiche Wissenschaft, in: F.NIETZSCHE, Samtliche Werke. Bd. 3, p. 573.
11

In E.CORETH - P.EHLEN - J.SCHMTDT, Philosophie des 19. Jahrhunderts, p. 140, wordt daarbij heel terecht beweerd
du men dit athéisme vaak verkeerd begrijpt. 'Nieasche sagte nicht, es gibt keinen Gott, sondern wir haben ihn getötet. Er
macht nicht eine Aussage über Gott, sondern eine Aussage über den Menschen, der sich endlich, wenn auch schmerzlich
losringt vom Glauben an Goa, am von Gottes erdrückender und bedrohender Obermacht befreit leben und sich entfallen zu
können. "

" F.NIETZSCHE. Nachgelassene Fragmente. November 1887-März 1Ш, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd. 13, p.
190.
" F.NIETZSCHE, Menschliches Allzumenschliches, Aph. 3, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd. 2, p. 17.

308

stellingen der waarden, liever het immoralisme van de vrije geest aanhangt en het bestaan zijn
natuurlijke onschuld wil teruggeven. Daarin moet enkel gehoorzaamd worden aan de innerlijke
scheppingsdrang die alle voorgegeven systemen overstijgt. "Jesus sagte zu seinen Juden: 'das
Gesetz war für Knechte — Hebt Gott wie ich ihn liebe, als sein Sohn! Was geht uns Söhne Gottes
die Moral ал/" , в 1 Б Die natuurlijke neiging wordt echter aan banden gelegd door de slavenop
stand van de moraal. Dat is volgens F.NIETZSCHE gebeurd bij het ontstaan van het christendom
en bij de opkomst van het protestantisme. Die opstand is gevoed door een moraal, die gebaseerd is
op de haat en wraaklust van de zwakken, die van de nood een deugd moeten maken. Dat is
F.NIETZSCHEs scherpe kritiek hierop: 'Den Begeisterten gleichen sie: aber nicht das Herz ist es,
was sie begeistert, — sondern die Rache (...). und Richter sein scheint ihnen Seligkeit. Also aber
rathe ich euch, meine Freunde: mißtraut Allen, in welchen der Trieb zu strafen, mächtig ist! (...)
Mißtraut Allen Denen, die viel von ihrer Gerechtigkeit reden! Wahrlich, ihren Seelen fehlt es nicht
nur an Honig. Und wenn sie sich selber 'die Guten und Gerechten' nennen, so vergeßt nicht, daß
ihnen zum Pharisäer Nichts fehlt — als Macht. " ,s,a F.NIETZSCHE laat niet na de hypocrisie aan
de kaak te stellen achter een façade van liefde — "wie viel Heuchelei ... unter dem bestgeehrten
Typus ihrer zeitgenössischen Moralität versteckt" — waarvan het volgens hem het diepste streven
is de mensen aan elkaar gelijkvormig te maken.16" Het gaat volgens hem immers om een
schijngedrag, "der 'Glaube' war zu allen Zeiten, beispielsweise bei Luther, nur ein Mantel, ein Vorwand, ein Vorhang hinter dem die Instinkte ihr Spiel spielten ",1β,β Achter elke oproep tot naas
tenliefde gaat volgens F.NIETZSCHE een ressentiment schuil dat de zelfliefde en zelfzucht met
schuldgevoelens belast. Deze naastenliefde is te herleiden tot een vlucht voor zichzelf, voor de
zelfvervolmaking en voor het lijden dat daarmee verbonden is. 'Liebt immerhin euren Nächsten
gleich euch, — aber seid mir erst Solche, die sich selber lieben. " 16 " De argumentatie waarmee
hij het medelijden afwijst, is bijna psychologisch. Dit medelijden is immers allesbehalve zelfloos en
doet niets anders dan het lijden als slecht bestempelen. Volgens hem richt het medelijden zich
eigenlijk tegen het schepsel in zichzelf, de animale natuur, waardoor het respect uitblijft voor de
waardigheid van de schepper in de mens, voor zijn potentiële geestelijke waarde. "Im Menschen ist
Geschöpf und Schöpfer vereint (...). Und daß euer Mitleid dem 'Geschöpf im Menschen' gilt, dem,
was geformt, gebrochen, geschmiedet, gerissen, gebrannt, (...) geläutert werden muß, — dem,
was nothwendig leiden muß und leiden soll? Und unser Mitleid — begreift ihr's nicht, wem unser
umgekehrtes Mitleid gilt, wenn es sich gegen euer Mitleid wehrt, als gegen die schlimmste aller
Verzärtelungen und Schwächen? — Mitleid also gegen Mitleid. ",62°

1.10.2.

F.Nietzsches verlossingsopvatting

Verlossing is bij F.NIETZSCHE synoniem met de zelfoverwinning. Wie daaraan toe is,
heeft geen verlossing meer nodig. "Liebt euch selber aus Gnade — dann habt ihr euren Gott gar
nicht mehr nötig, und das ganze Drama vom Sündenfall und Erlösung spielt sich in euch selber zu
Ende!'ìt2ì Deze zelfverlossing gebeurt in een ontwikkelingsproces volgens een periodisering die
bij meerdere Duitse idealisten voorkomt, maar nu radicaal omgekeerd is. In Also sprach Zarathustra
(1883) drukt F.NIETZSCHE dat in beelden uit als de gedaantewisselingen van de geest: van kameel
tot leeuw en tenslotte tot kind. Het eerste is het idealistische stadium waarin de mens luistert naar
het gebod 'gij zult' en het lot alles bepaalt. In het tweede existentialistische stadium leeft de mens
naar de vrijheid van het 'ik wil'. Pas in het derde stadium bereikt de mens een zalige natuurtoe-

u

" F.NIETZSCHE, Jenseits von Gut und Bise. Aph. 164, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke. Bd. S, p. 101. Hij stuft deze
opvatting met het bekende Jezuslogion uit de Codex Вегае плат Lx 6:4. Zie F.NIETZSCHE, Nachgelassene Fragmente.
Herbst 1887-Marz 1888, in: F.NIETZSCHE. Sämtliche Werke, Bd. 8/1, p. 44. Vgl. H.VAN GELRE. Friedrich Nietzsche
en de bronnen van de westerse beschaving, dl. 1, p. 28.

,я

' F.NIETZSCHE. Also sprach Zarathustra, Abt. Π, in: F.NIETZSCHE. Sämtliche Werke, Bd. 4, p. 129.

"" F.NIETZSCHE, Jenseits von Gut und Böse, Aph. 212, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd. S, p. 146.
•"* F.NIETZSCHE. Der Antichrist, Aph. 39, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd. 6, p. 212.
m

F.NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra, Abt. Ш, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd 4, p. 216. Volgens
W.KAUFMANN, Nietzsche, Philosoph - Psychologe - Antichrist, p. 427-428, tekent F.NIETZSCHE hierin geen vena aan
tegen de geest van de bergrede maar legen de schijnheiligephilietennoraal.

"» F.NIETZSCHE, Jenseits von Gut und Böse, Aph. 225, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd. 5, p. 161.
"" F.NIETZSCHE, Morgenröihe, Aph. 79. in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd. 3, p. 78.
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stand en verbindt hij zijn eigen wil met het kosmische lot. Dit lot, waaraan men zich met een amor
fati I s fatalisme) moet overgeven, bepaalt de ewige Wiederkehr, een ander belangrijk thema in
F.NIETZSCHES denken. In die leer wordt het eeuwige in het moment verhoogd tot een terugkeer
naar de oorsprong. Dit staat bij hem niet in tegenstelling tot het besef dat alles in kringen verloopt
en zich volgens het noodlot steeds weer herhaalt. Die visie schuilt ook achter zijn opvatting van de
terugkeer naar de oorsprong van het christendom in de Griekse filosofie, waar, bijvoorbeeld bij
HERAKLEITOS (ca.535-465), deze tijdsvisie nog gangbaar is.
De centrale drijfveer achter heel die wording en ontwording en achter alle menselijke
handelingen is volgens F.NIETZSCHE de Wille гиг Macht, het sleutelbegrip dat hij hanteert nadat hij
alles in vraag heeft gesteld. "Wo ich Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht; und noch im
Willen des Dienenden fand ich den Willen, Herr zu sein. "1622 Veelal wordt die wil versmald geïnterpreteerd als de wil om te overheersen en te onderdrukken, maar F.NIETZSCHE beschouwt deze
in wezen eerder als de wil tot zelfoverwinning.162Э Met dit principe probeert hij eveneens de
vroegere dichotomie tussen de twee antipoden te verzoenen in een monisme onder de vorm van
één levenswil.1БМ Tegelijk krijgt de chaos van het leven en de natuur voorrang op de orde van
de geest en de cultuur. Model hiervoor staat Dionysus als de passievolle mens, die in tegenstelling
tot de christen die zijn passies doodt, zijn driften weet te beheersen en te sublimeren. Reeds in het
vroegste werk Die Geburt der Tragödie (1872) kwam Dionysus in de plaats van Christus, maar
vormde toen slechts het aspect van het donkere driftleven. Dit moest beteugeld worden door het
apollinische. Apollo verwijst naar de volmaakte wereld van de fantasie, de inperking van de driftenwereld, de wijsheid van de schijn, maar ook naar het principium individuations. Later ziet F.NIETZSCHE het gevaar dat het dionysische kan leiden tot overmoed en teugelloosheid. In een nieuwe
interpretatie verenigt de Dionysusfiguur met zijn Machtswille de tegenstellingen in zich en komt zijn
betekenis in feite dichter bij die van de Christusfiguur. F.NIETZSCHE stelt zich de totaliteit van
figuren als deze voor zoals hem dat van J.W.VON GOETHE (1749-1832) is bijgebleven: 'Ein solcher freigewordner Geist steht mit einem freudigen und vertrauenden Fatalismus mitten im All, im
Glauben, daß nur das Einzelne verwerflich ist, daß im Ganzen sich Alles erlöst und bejaht — er verneint nicht mehr ... Aber ein solcher Glaube ist der höchste aller möglichen Glauben: ich habe ihn
auf den Namen des Dionysos getauft. "'62Б
Deze Wille zur Macht is misschien wel het equivalent van wat bij G.W.F.HEGEL nog de
absolute Geest is, want deze machtswil vat in wezen hetzelfde dynamische streven samen, al is
F.NIETZSCHE reeds meer de psycholoog, die de innerlijke conflicten van de wil en de individuele
zelfverwerkelijking in zijn denken opneemt. De Wille zur Macht staat daarom ook voor de weg van
de zelfvervolmaking, in tegenstelling tot de christelijke zelfvernedering. In de sublimering — de
term is reeds bij hem in voege — worden de driften niet verzwakt of verworpen zoals in het chris
tendom, maar zijn ze een middel tot vergeestelijking zoals hij in Götzendämmerung (1889) samenvat: "Die Vergeistigung der Sinnlichkeit heißt Liebe: sie ist ein großer Triumph über das Christentum. ",S2e F.NIETZSCHE blijft ook op dit punt zijn naturalisme tegenover het christendom stellen, ziet geen kloof tussen geest en lichaam en vindt dat de natuur moet vervuld worden en niet
verstoord. Hoewel hij de metafysische waarheid heeft ontkracht, is zijn wil ook als een wil tot
waarheid te beschouwen en is deze in zekere zin paradoxaal genoeg ook levensvijandig, evenzeer
als hij het christendom dit heeft aangewreven. In Zur Genealogie der Moral (1887) geeft F.NIETZSCHE zelfs toe dat deze waarheidswil een zeker ascetisch ideaal inhoudt. In hetzelfde aforisme
duidt hij het moderne streven met de nodige ironie aan als hybris of goddeloosheid en met een psychologische scherpzinnigheid als de manier waarop de mens de natuur verkracht. Voorts zegt hij
over de godsverhouding en zelfverhouding van de mens hoe verziekt deze wel is: "Hybris ist unsre
Stellung zu Gott, will sagen zu irgendeiner angeblichen Zweck- und Sittlichkeits-Spinne hinter dem
großen Fangnetz-Gewebe der Ursächlichkeit (...I; Hybris ist unsre Stellung zu uns, denn wir ex-
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F NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra, Abt. П. io: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werte, Bd. 4, p. 147-148.
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perimentiren mit uns, wie wir es uns mit keinem Thiere erlauben wurden, und schlitzen uns vergnügt und neugierig die Seele bei lebendigem Leibe auf: was liegt uns noch am 'Heil' der Seele!
Hinterdrein heilen wir uns selber: Kranksein ist lehrreich, wir zweifeln nicht daran, lehrreicher noch
als Gesundsein — die Krankmacher scheinen uns heute nöthiger selbst als irgendwelche Medizinmänner und 'Heilande'. " ,B "
De mens die zichzelf overwonnen heeft, noemt F.NIETZSCHE de Übermensch: 'Ich
lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das Überwunden werden soll. Was habt ihr
getan, ihn zu überwinden? (...) Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage: der Übermensch sei der Sinn der Erde!",sm Hij neemt daarmee het zeer religieus geladen verlossingsbegrip op van de goden- en heldengestalte bij de oude Grieken, aangezien deze mens vóór L.FEUERBACH nog hetzelfde als de Christusmens betekent.162' Maar bij F.NIETZSCHE behoort de Übermensch pas tot de mogelijkheden met de dood van God, sinds het geloof in Christus als de enige
Übermensch vervallen is. Hij duidt op alles wat niet algemeen menselijk en middelmatig is maar onder- en bovenmenselijk. Met de Übermensch bereikt F.NIETZSCHES Machtswille het hoogtepunt.
De Übermensch is namelijk hij die zichzelf als tussengestalte overwint: "Der Mensch ist ein Seil,
geknüpft zwischen Thier und Übermensch, — ein Seil über einem Abgrunde. "УЪЗ° Het is een ne
gatief grensbegrip, waarin vooral de nadruk ligt op de mens die overwonnen wordt, en dat is in de
optiek van F.NIETZSCHE 'das Hausthier, das Heerdenthier, das kranke Thier Mensch, — der
Christ... ".18Э1 Dat zegt hij in het begin van Der Antichrist (1888) en stelt dat men niet moet
denken aan een algehele menselijke evolutie omdat het gaat om een hoogst individuele aangele
genheid, die niet in functie van het zelfbehoud van de gemeenschap staat. Zijn waarde is niet af te
meten aan zijn nut voor de gemeenschap omdat hij die in zichzelf heeft. Het bereiken van deze
staat is meer het gevolg van een toevalstreffer. Die mag bijna als een gave Gods beschouwd wor
den zoals hij reeds in Menschliches Allzumenschliches (1876/1880) schrijft over het "Verkehr mit
dem höheren Selbst', een uitdrukking die ongeveer de lading dekt van wat hij met de Übermensch
bedoelt.'S32

1.103.

F.Nietzsches antichi-istologie

Zijn laatste en meest frontale aanval tegen de contradicties binnen het christendom
plaatst F.NIETZSCHE in Der Antichrist (1888). Hij bespeelt daarin zijn gekende thema's en past ze
toe op de geschiedenis van het christendom. Zijn negatieve evaluatie is ingegeven door de verzwakte burgerlijkheid van het toenmalige protestantisme, maar hij breidt ze verder uit tot een fundamentele kritiek op het wezen van het christendom. Die is wat dubbelzinnig omdat hij zowel uitgaat van het onderscheid tussen de Christus van het geloof en Jezus van Nazareth, tussen het latere christendom en het oorspronkelijke evangelie, dat hij wel nog waardeert, als dat hij zelfs de
vroege beginselen van het christendom aanvalt. In Unzeitgemäße Betrachtungen (1874) over
A.SCHOPENHAUER (1788-1860) is hij op dat vlak nog zeer gematigd en maakt hij het onderscheid
tussen het oorspronkelijke christendom en de maatschappelijke doeleinden waarvoor het gebruikt
is. 'Man bringe sich nur in's Gedächtnis, was allmählich aus dem Christenthum unter der Selbstsucht des Staates geworden ist. Das Christenthum ist gewiß eine der reinsten Offenbarungen jenes Dranges nach Kultur und gerade nach der immer erneuten Erzeugung des Heiligen; da es aber
hundertfältig benutzt wurde, um die Mühlen der staatlichen Gewalten zu treiben, ist es allmählich
bis in das Mark hinein krank geworden, verheuchelt und verlogen und bis zum Widerspruche mit
seinem ursprünglichen Ziele abgeartet.'™" Tot zelfs in Der Antichrist (1888) kan Jezus zelf nog
altijd op een zekere sympathie rekenen als de enige ware christen. 'Das 'Evangelium' starb am

F.NIETZSCHE, Zur Genealogie der Moral. Abt. Ill, Aph. 9, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd. S, p. 357-358.
F.NIETZSCHE. Also sprach Zarathustra, Abt. I, Aph. 3, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd. 4, p. 14.
De term Hyperanthropos komt reeds voor in de geschriften van LUCIANUS, Kaiaplous, p. 16, en verder ook in J.W.VON
GOETHE, Faust, TT. I, p. 490. Vgl. E.BENZ, Das Bild des Obermenschen in der europäischen Geislesgeschichte, in:
E.BENZ (Hitg.), Der Übermensch. Eine Diskussion.
F.NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra, Abt. I, Aph. 4, in: F.NIETZSCHE. Sämtliche Werke, Bd. 4, p. 16.
F.NIETZSCHE, Der Anachrist, Aph. 3, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd. 6, p. 170.
F.NTETZSCHE, Menschliches Allzumenschliches, Aph. 624, in: F.NIETZSCHE, Samtliche Werke, Bd. 2, р. 351-352.
F.NIETZSCHE, Unzeitgemäße Betrachlungen, Abt. Ш, in: F.NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd. 1, p. 389.
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Kreuz. Was von diesem Augenblick an 'Evangelium' heißt, war bereits der Gegensatz dessen, was
er gelebt hat: eine 'schlimme Botschaft', ein Dysangelium. " 16M Jezus komt hierin naar voor als
de enkeling die radicaal zijn eigen weg gaat, het voorbeeld is van de sterke mens, die geen verlossing nodig heeft en een vrolijke boodschap uitdraagt. 'Dieser 'frohe Botschafter' starb wie er lebte,
wie er lehrte — nicht um 'die Menschen zu erlösen', sondern um zu zeigen, wie man zu leben
hat. *1БЭБ Die boodschap predikt het rijk Gods als een toestand in het hart en niet na de dood.
Jezus is daarbij het tegendeel van de held die E.RENAN (1823-1892) in La vie de Jésus (1863)
schetst. 'Was heißt 'frohe Botschaft'? Das wahre Leben, das ewige Leben ist gefunden — es wird
nicht verheißen, es ist da, es ist in euch: als Leben in der Liebe, in der Liebe ohne Abzug und Ausschluß, ohne Distanz. Jeder ist das Kind Gottes — Jesus nimmt durchaus nichts für sich allein in
Anspruch — als Kind Gottes ist Jeder mit Jedem gleich..."^3* Maar diezelfde Jezus wordt —
F.NIETZSCHE laat in het midden of dat terecht is — ook beschouwd als de aanstoker van een
volksopstand van de zwakkeren uit de joodse samenleving. In dit opzicht is zijn dood niet meer dan
zijn verdiende loon en niet de schuld van anderen: 'Dies brachte ihn an's Kreuz; der Beweis dafür
ist die Aufschrift des Kreuzes. Er starb für seine Schuld, — es fehlt jeder Grund dafür, so oft es
auch behauptet worden ist, daß er für die Schuld Andrer starb. " " ' De stichting van het christendom is echter volgens F.NIETZSCHE meer toe te schrijven aan Paulus, die er zich van bewust is
dat de navolging van Jezus voor hem onbereikbaar is en daarom de leer van de rechtvaardiging
door het geloof bedenkt. Zo opent Paulus volgens F.NIETZSCHE de mogelijkheid om zich christen
te noemen en tegelijk in zijn oude levenswijze te volharden. "In Paulus verkörpert sich der Gegensatz-Typus zum 'froher Botschafter', das Genie im Haß, in der Vision des Hasses, in der unerbittlichen Logik des Hasses. * 1Бза De kerngedachte van zijn leer vormt het geloof in Christus als de
Verlosser en in zijn opstanding en wederkomst als vergeldingsdaad. 'Von nun an tritt schrittweise
in den Typus des Erlösers hinein: die Lehre vom Gericht und von der Wiederkunft, die Lehre vom
Tod als einem Opfertode, die Lehre von der Auferstehung, mit der der ganze Begriff 'Seligkeit', die
ganze und einzige Realität des Evangeliums, eskamotirt ist — zu Gunsten eines Zustandes nach
dem 7oote/"1S3* Dit geloof verplaatst het rijk Gods naar een ander leven terwijl dat wat de mens
in dit leven kan doen, zijn waarde verliest. Door het schuldoffer van een onschuldige nemen de
dood en het geloof in de dood de plaats in van het leven. Zelf verheerlijkt F.NIETZSCHE het leven
en de dood van Jezus niet als belofte van een andere wereld of het voorwerp van het vertrouwen
in het offer van een ander, maar als toonbeeld van de eigen verlossing: de bevrijding van de mens
ligt in hemzelf.
Wij willen dit overzicht niet afsluiten zonder te wijzen op een mogelijke kentering in
F.NIETZSCHES houding ten aanzien van het Christusmysterie. Wanneer hij Dionysos aan het einde
van zijn leven tegenover de gekruisigde Christus uitspeelt, is de Dionysusfiguur niet meer de god
van de roes en de driften, maar de lijdende, aan stukken gescheurde en wederopgestane mysterieheld. 'Der Gott am Kreuz ist ein Fluch auf das Leben, ein Fingerzeig, sich von ihm zu erlösen —
der in Stücke geschnittene Dionysos ist eine Verheißung des Lebens: es wird ewig wiedergeboren
und aus der Zerstörung heimkommen. " ,Б40 En waar hij eerder reeds, overigens helemaal tegen
zijn eigen opvatting in, ook heeft geschreven: "Christus am Kreuz is das erhabenste Symbol — im
mer noch ', tekent hij zijn laatste brieven vóór zijn psychische ineenstorting beurtelings met 'Dionysos' en 'der Gekreuzigte'S*** Tenslotte schrijft hij in een brief van begin 1889: 'Diesmal komme ich als siegreicher Dionysos ' en 'Ich habe auch am Kreuze gehangen ", en zo lijkt de tegenstel-
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ling helemaal te vervagen , β 4 2 Mogelijk zijn dit voortekenen van de psychische ineenstorting als
een enantiodromische weerslag van zijn Chnstushaat, maar het kunnen ook signalen zijn dat
F NIETZSCHE op het einde van zijn leven een grote bocht gemaakt heeft naar een nieuwe bena
dering van het Chnstusgebeuren.1В4Э
F NIETZSCHE meent de eerstefilosoofte zijn van het postchristelijke ti|dperk en berust
in het eenzame lot van een voorloper Toch is zijn antichnstendom niet wezenlijk negatief en zijn
vijandigheid ten opzichte van de metafysische achtergrond van het christendom met onverdeeld
Ondanks alle tegenspraak mag men de continuïteit met de cultuur waarin hij gevormd is niet uit het
oog verliezen Zo schrijft hij onder de titel Inwiefern auch wir noch fmmm sind (1881-1882) over
de tegenstelling tussen godsdienst en wetenschap, dat de wetenschap daar begint waar men zich
met meer afhankelijk maakt van overtuigingen en vooroordelen. Is het christendom vijandig aan
elke redelijkheid, een Täuschung, dan steunt elke bonafide wetenschap op 'der Wille nicht zu
Täuschen' en 'der Wille sich nicht Täuschen zu lassen".'1*** Maar aan het einde van zijn redenering erkent hij tevens dat zijn reactie hoe dan ook uit een christelijke voorgeschiedenis te verklaren is: 'Doch man wird es begriffen haben, worauf ich hinaus will, nämlich daß es immer noch
ein metaphysischer Glaube ist, auf dem unser Glaube an die Wissenschaft ruht, — das auch wir
Erkennenden von heute, wir Gottlosen und Antimetaphysiker, auch unser Feuer noch von dem
Brande nehmen, den ein Jahrtausende alter Glaube entzündet hat, /ener Christen-Glaube, der auch
der Glaube Plato's war, daß Gott die Wahrheit ist, daß die Wahrheit göttlich ist. ",64S Dat hij zelf
met dit waarheidsgeloof breekt, doet niets af aan zijn besef desondanks in die geloofstraditie te
staan Heeft F.NIETZSCHE immers al niet zelf toegegeven dat de wortels voor zijn kritiek in het
christendom liggen en in het protestantisme de voedingsbodem van zijn haat te zoeken is71648
En al vindt hij dat aan deze dwaling een einde moet komen, toch beschouwt hij dit uiteindelijk
meer als een daad van geloof dan van ongeloof "Wir sind, mit Einem Worte — und es soll unser
Ehrenwort sein' — gute Europäer, die Erben Europa's, die reichen, überhäuften, aber auch überreich verpflichteten Erben von Jahrtausenden des europäischen Geistes als solche auch dem
Chnstenthum entwachsen und abhold, und gerade, weil wir aus ihm gewachsen sind, weil unsre
Vorfahren Christen von rücksichtsloser Rechtschaffenheit des Christentums waren, die ihrem Glauben willig Gut und Blut, Stand und Vaterland zum Opfer gebracht haben Wir — thun desgleichen
Wofür doch' Für unsern Unglauben' Für /ede Art Unglauben? Nein, das wißt ihr besser, meine
Freunde1 Das verborgene Ja in euch ist starker als alle /Veins und Vielleichts, an denen ihr mit eurer
Zeit krank seid; und wenn ihr auf's Meer müßt, ihr Auswanderer, so zwingt dazu auch euch — ein
Glaube. ' 1 M ' Ondanks alle verbetenheid erkent F NIETZSCHE op die manier dat de tegenbeweging die hij ondernomen heeft, op hetzelfde geloof steunt als dat van zijn christelijke voorvaderen
omdat er maar één wil is, die in zich steeds de mogelijkheden heeft tot een omslag

1.10.4.

Betekenis van F.Nietzsche volgens P.Tillich

Ρ TILLICH plaatst deze radicale antibeweging op één lijn met een tegenbeweging die in
de Duitse ontwikkeling reeds met F W J SCHELLING begonnen is, maar gedurende de ganse geschiedenis als denkrichting de tegenhanger was van het denken en het intellect, en bijvoorbeeld in
de Middeleeuwen met JOHANNES DUNS SCOTUS (ca 1270-1308) en WILLEM VAN OCKHAM
(vóór 1300-ca 1350) tegenover THOMAS VAN AQUINO (12257-1274) stond Ρ TILLICH komt van
FW J SCHELLING (1775-1854) rechtstreeks op A SCHOPENHAUER (1788-1860), deleermeester
van F NIETZSCHE, die zijn wilsfïlosofie met een pessimistische levensvisie heeft vermengd In Die

"° F NIETZSCHE, Bnefvom 3 Januar 188», in F NIETZSCHE, Sämtliche Briefe, Bd 8, ρ 573
"° Voor de luiste mogelijkheid pleit Η RASCHKE Da! Chnstusmystenian. Wiedergeburt des Christentums aus dem Geiste
der Gnosis, ρ 92-96, en steunt zich hiervoor onder andere op de levensbeschrijving van E FORSTER NIETZSCHE, Der
einsame Nietzsche "In jener Zeit schrieb er einige Blatter mil seltsamen Phantasien, m denen sich die Sage des Dionysos
Zagreus mit der Leidensgeschichte der Evangelien und den ihm nächststehenden Persönlichkeiten der Gegenwart vermisch
te " H RASCHKE concludeert daaruit "In allem Wandel seines Denkens ist bei dem Anachnsten Nietzsche ein Unterton zu
vernehmen, der ein Gefühl für ein tiefer verstandenes Christentum verrà: "
"- F NIETZSCHE, Die fröhliche Wissenschaft, Aph 344, in F NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd 3, ρ 575
"·> F NIETZSCHE, Die fröhliche Wissenschaß, Aph 344, m F NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd 3, ρ 577
" " Zie F NIETZSCHE, Der Antichrist, Aph

10. in F NIETZSCHE, Sämtliche Werke, Bd 6, ρ 176-177

"" F NIETZSCHE, Die fröhliche Wissenschaß, Aph 377, in F NIETZSCHE. Sämtliche Werke, Bd 3, ρ 631
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Welt als Wille und Vorstellung (1819) is A.SCHOPENHAUER uitgegaan van een onbewuste wil die
ernaar streeft zich te verwerkelijken en omdat hij daar niet in slaagt, verlangt naar zijn vernietiging
in de dood. In het boeddhisme kan de mens zich van zijn rusteloze wil ontdoen door niet meer te
willen. P.TILLICH ziet in deze A.SCHOPENHAUER tegelijk een wegbereider van het existentialisti
sche pessimisme.
Dat de bepalende wil bij F.NIETZSCHE de Wille гиг Macht is, de dynamiek achter alle
levensprocessen, maakt zijn levensfilosofie voor P.TILLICH tot het tegendeel van die van A.SCHO
PENHAUER. Zij is positief in de zin dat hij het leven met zijn dubbelzinnigheid, zijn creatieve en de
structieve elementen, uitdrukkelijk wil bevestigen. Naar analogie daarmee hanteert hij een gods
beeld dat dubbelzinnig en dus ook demonisch kan zijn. Daartegenover beschouwt F.NIETZSCHE de
rationalisatie als een ressentiment ter beteugeling van de natuurlijke machtswil en driften, wat in
het jodendom en het christendom het sterkst is. Daarmee ondergraaft F.NIETZSCHE volgens P.TILLICH alle burgerlijke en puriteinse conventies en door te stellen dat niet het bewustzijn maar zijn
ondergrond bepalend is, opent hij tevens de weg voor de psychoanalyse. 'And psychoanalysis
shows how individuals use rationalization to justify drives in themselves which they want to main
tain or fulfill. So Nietzsche added a third concept, that of resentment. (...) Freud with his empirical
methodology discovered how little our conscious life represents what we actually are. This was a
16 9
revolution in our climate of thought in the twentieth century. ' * Met de idee dat God dood is,
bedoelt F.NIETZSCHE volgens P.TILLICH alleen maar het teloorgaan van een symbool voor het
bewustzijn van het uiteindelijke. God wordt in dit proces vervangen door de mens. Zo veranderen
de traditionele waarden, die verbonden waren met een transcendente autoriteit, in waarden die de
mens zelf nastreeft. Maar zelfs daarmee is de breuk niet totaal: "Modem humanism is and remains
Christian humanism and the most anti-Christian of the humanists, people like Nietzsche, often
happen to be sons of Protestant clergymen, as Nietzsche actually was. The Christian substance
cannot be wholly lost. * 1M *
1.10.5.

Betekenis van F.Nietzsche voor C G Jung

Met de figuur van F.NIETZSCHE komen wij het dichtst bij het werk van C.G.JUNG en
dat was ook de reden om zijn gedachtegoed uitgebreider en grondiger uiteen te zetten. Daaruit
blijkt op tal van punten dat C.G.JUNG niet alleen erg vertrouwd is met F.NIETZSCHEs werk, maar
dat van dit werk ook heel wat elementen in zijn psychologische leer zijn binnengeslopen en niet in
het minst in zijn Christusbenadering. Dat is het duidelijkst in zijn lezingen als student, de ZofingiaVortrâge [1896-1899], en in Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912) als hij zich losmaakt van S.FREUD.1'60 In tegenstelling tot de meeste reeds besproken denkers is diens invloed
rechtstreeks en onverholen aanwezig, vooral in de perioden voorafgaand aan zijn zelfstandige
theorievorming. Het zou een volledige studie vragen om de overeenkomsten duidelijk aan te tonen.
Om kort te zijn: die invloed is al merkbaar bij F.NIETZSCHEs opvatting van de Wille, die in de ІІЫdovoorstelling terugkeert en meer algemeen in de leer van het onbewuste. De mogelijkheid om het
driftleven te sublimeren in plaats van te verdringen is in Wandlungen und Symbole der Libido
(1911/1912) de basis voor de psychoanalytische kijk op de bewustwording en de rol van de gods
dienst en de Christusvoorstelling bij dat proces. De polariteit tussen het onbewuste en het bewust
zijn is een weerklank van de antipoden van Dionysus en Apollo, waarover C.G.JUNG een studie
gemaakt heeft in Psychologische Typen [1920]. Van F.NIETZSCHEs kritiek op de metafysische
voorstellingswereld en zijn eenzijdig en levensvreemd karakter herkennen wij heel wat van de Täuschung in het collectief bewustzijn bij C.G.JUNG, terwijl zijn personabegnp vast en zeker een verwerking is van F.NIETZSCHEs steeds weerkerende kritiek op het schijngedrag van de christenmassa die de individuele geaardheid verdrukt. Het beeld van de Übermensch als tegenbeeld van de

"" P.TILLICH, Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, p. 199, vertaald ¡в: P.TILUCH, Erganzungsund Nachlaßbande zu den Gesammelten Werken, Bd. U, р. 163.
, M

P.TILLICH, Perspectives on the 19th and 20ih Century Protestant Theology, p. 80, vertaald in: P.TILLICH, Ergänzungsund Nachlaßbande zu den Gesammelten Werken. Bd. II, p. 64.
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Zie Ь . C.G.JUNG, in: W.Mc GUIRE - R.F.C.HULL (ed.), С. G.Jung Speaking. Interviews and Encounters, p. 280, waar
hij opmerkt dat die invloed er allei mee te maken heeft dat hij S.FREUDs nadruk op de seksuele driften al snel in twijfel
ging trekken: 7 knew the works of Nietzsche very well. He had been a professor at Basel University, and the air was full of
talk about Nietzsche. So naturally Ì had studied his works, and there I saw an entirely different psychology, a perfectly
competent psychology, but all built upon the power drive. '
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Christen mens heeft dan weer meegespeeld in de conceptie van de theorie rond het 'zelf' en met
zijn leer van de archetypen, waarvoor wij bij F.NIETZSCHE geen aanzet kunnen vinden, heeft
C.G.JUNG aangetoond hoe in elke mens deze processen werkzaam zijn, maar men er zich als ikpersoon niet mee mag identificeren.
Wij zijn daarom van mening dat wij de invloed op de persoonlijke visie van C.G.JUNG
niet sterk genoeg kunnen inschatten. In zijn lectuur van de werken van F.NIETZSCHE heeft
C.G.JUNG de motivatie gevonden om met tal van levensbeschouwelijke themata klaar te komen.
Maar zoals wij reeds vaker hebben gelezen, beschouwt C.G.JUNG zijn wetenschappelijke theorie
ook als een antwoord op F.NIETZSCHE en als een verklaring voor diens ontsporing, die hij in verband bracht met de hybris, waarover wij bij F.NIETZSCHE zelf gelezen hebben. Wij kennen ondertussen de psychologische diagnose van C.G.JUNG over wat er gebeurt wanneer men de metafysische projecties terugneemt. Volgens hem speelt F.NIETZSCHE daarin een cruciale maar tragische
rol, waarbij zijn vijandigheid tegenover het christendom een christelijke bewogenheid verraadt, zoals Saulus dat ooit ondervonden heeft: 'Er mußte die Christifikation erleben wie Sau/iys".1661 De
psychologische verklaring is duidelijk: 'Nietzsche fühlte sich zwar verantwortlich, als er die alten
Tafeln zerbrach, und doch unterlag er der merkwürdigen Notwendigkeit, sich mit einem wiederbelebten Zarathustra den Rücken zu stärken, als einer Art von zweiter Persönlichkeit, einem alter
ego, mit dem er sich in seiner großen Tragödie 'Also sprach Zarathustra' identifiziert. Nietzsche
war kein Atheist, aber 'sein Gott war tot'. Das Resultat dieses Ablebens war eine Spaltung in ihm
selber, und er fühlte sich gezwungen, das andere Selbst als "Zarathustra' oder zu andern Zeiten als
'Dionysos' zu personifizieren. In seiner schicksalhaften Krankheit zeichnete er seine Briefe mit
'Zagreus', welcher der zerstückelte Dionysus der Thraker ist. Die Tragödie von 'Also sprach Zarathustra' besteht darin, daß Nietzsche selbst zu einem Gott wurde, weil sein Gott starb, und das geschah so, weil er kein Atheist war. Er war eine zu positive Natur, um die Großstädterneurose des
Atheismus ertragen zu können. Der, dem 'Gott stirbt', wird der 'Inflation' zum Opfer fallen. "1ВБ2
F.NIETZSCHES visie op het Christusgebeuren en het christelijk geloof is niet duidelijk omlijnd. Maar
ook hier overstemt de invloed van dezefilosoofalle andere omdat C.G.JUNG net als hij uiteindelijk
niet om het belang van het Christussymbool heen kan. Het lijkt er ook op dat hij diens Christusproblematiek in al zijn dubbelzinnigheid heeft verdergezet en zoekt naar uitwegen om de enorme ge
spletenheid te helen waaraan F.NIETZSCHE zelf bezweken is.'663
Conclusies: la) De hele protestantse geschiedenis is bij F.NIETZSCHE tot een diepte- en
tevens tot een crisispunt gekomen. De verzoeningspogingen tussen geloof en weten
schap, tussen traditie en hedendaags denken, zijn bij hem gestrand en ontmaskerd.
F.NIETZSCHE heeft niet alleen de protestants-libérale en idealistisch-speculatieve theologie afgebroken, maar ook de hele christelijke levenshouding en -beschouwing onder
kritiek geplaatst. Vooral de figuur van Christus is daarbij het mikpunt van zijn misprijzen,
al is er bij hem ook de onduidelijkheid of het hier Jezus zelf betreft of enkel de paulinische theologie. In de uiteenzetting van zijn denken blijkt echter dat dit in feite een tegenreactie is op zijn Duits-protestantse voorgeschiedenis en dat er veel meer continuïteit bestaat dan hij in zijn geschriften laat uitschijnen. Zo is zijn Christusvoorstelling hem
ingegeven door de recente protestantse beeldvorming en door zijn psychologische
observatie van de Jezusvroomheid uit zijn tijd. Onder zijn vaak terechte kritiek op de
mistoestanden en misverstanden van het christendom liggen reeds de kiemen van een
nieuwe ontwikkeling tot een mogelijk oorspronkelijker christendom waarin men wel
gehoor geeft aan de autonomiedrang van de mens, en tot een Christusopvatting die
aansluit op de dynamische levensdriften, (b) F.NIETZSCHEs historische situering door
P.TILLICH ondersteunt deze idee van continuïteit met enkele voorbeelden uit de ge-

'"' C.G.JUNG, Die Psychologie der unbewußten Prozesse, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 37. Zie boven,
II.4.4,p. 84.
,5Я
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C.G.JUNG, Psychologie und Religion, in: C.G.JUNG, Gesammehe Werke, Bd. 11, p. 93. Zie verder C.G.JUNG, Psycho
logical Analysis of Nietzsche 's Zarathustra.

' Zonder dal daar een grondige analyse aan is voorafgegaan, stelt ook H.-L.BACH, Heilung und Heil. Heilung und Erlösung,
p. 573, over de overeenkomsten tussen beiden: "So zeigt sich eine beeindruckende Analogie in der denkerischen Entwicklung zweier am christlichen, genauer, protestantischen Glauben gescheiterten und diese Krise zu überwinden betrachtenden
Denker. (...) So gesehen kann man Nietzsche als den philosophischen Vorläufer der 'Jungschen Selenologie ' bezeichnen. '
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schiedenis van de theologie en met het existentialisme en de dieptepsychologie als zijn
erfgenamen. Zo vormt het denken van F.NIETZSCHE geen vreemd voorwerp dat niet
geplaatst kan worden, maar bereikt de westerse cultuurgeschiedenis in dat denken een
crisispunt dat enerzijds is voorbereid en anderzijds geen absoluut eindpunt is omdat het
de aanzet tot verdere ontwikkelingen vormt, (c) Bij C.G.JUNG is F.NIETZSCHE zowel in
positieve als negatieve zin de bepalende referentiefiguur voor zijn denken omdat hij met
zijn aandacht voor het driftleven, voor de wil achter de schijn van de abstracte waarheden, de psychologie heeft voorbereid. Ook de verhouding tot Jezus Christus is vaak het
uitgangspunt bij de ontwikkeling van C.G.JUNGs Christusbenadering. Tenslotte staat hij
aan de zijde van F.NIETZSCHE in zijn kritiek op vooral het liberaal-protestantse christendom, hoewel hij anderzijds met zijn psychologische benadering een antwoord heeft op
de zelfverheerlijking waarvan F.NIETZSCHE de gevangene is geweest.

1.11.

Slotbeschouwingen bij de theologische voorgeschiedenis van C.G.Jungs psychologische Christusbenadering

(a) De emancipatie van de moderne mens en zijn toewending tot de eigen individualiteit
en subjectiviteit, het uitgangspunt voor C.G.JUNGs psychologie, dat hij graag tegenover de objectieve instelling van de theologie plaatst, heeft religieuze wortels in de geestelijke en cultuurhistorische ontwikkeling in het westerse nieuwe-tijdsdenken. Wij hebben gezien hoe het christendom in
dialoog is getreden met de moderne wereld en hoe de wetenschap daaruit is voortgekomen.
W.TRILLHAAS spreekt van de 'theologische Erbe der Philosophie', een erfenisgedachte die volgens ons ook voor de psychologie opgaat. In het concrete geval van C.G.JUNGs psychologie is dat
op tal van plaatsen duidelijk aantoonbaar. Van meerdere namen en stromingen was die beïnvloeding al bekend omdat zelfs sprake is van rechtstreeks contact; vaak is de invloed echter niet direct
aanwijsbaar vermits hij meestal indirect is uitgeoefend. Toch springen de overeenkomsten van het
protestantse gedachtegoed met bepaalde aspecten van C.G.JUNGs psychologische leer zodanig in
het oog, dat wij alleen maar verrast kunnen zijn over het samenlopen van zoveel denksporen. Wij
moeten daarom besluiten dat C.G.JUNG helemaal kind van zijn tijd is, hoe origineel zijn psychologische bijdrage daaraan ook is. Hij is zo sterk verbonden met dezelfde protestantse traditie waartegen hij zich heeft afgezet, dat het wel lijkt of het lot van die traditie op zijn schouders weegt.
(b) Verder vertoont dat nieuwe-tijdsdenken een breuklijn waarvoor het protestantse
denken eveneens verantwoordelijk is. Door het afscheid van het metafysische realisme en van een
positionele dogmatiek is een tendens ingezet waarin objectieve leerinhouden getoetst worden aan
de autonome reflectie en later aan de subjectieve ervaring. Daardoor is het perspectief van de geloofsboodschap gestadig versmald en de inhoud geleidelijk vervlakt en gedepotentieerd of geseculariseerd. Tegenreacties zoals die van G.W.F.HEGEL en anderen hebben dat niet kunnen verhinderen, maar zijn zelfs in die stroom opgenomen. De psychologische versmalling lijkt daarin het uiterste punt van ontwikkeling, maar is tegelijk ook het punt waarin een ommekeer mogelijk wordt. Van
hieruit — bij C.G.JUNG is dit daadwerkelijk ook gebeurd — zijn een nieuwe objectivering en veralgemening mogelijk. Het is tevens op dat punt dat het eerste deel en dit eerste hoofdstuk van het
derde deel samenkomen. Om dit aan te tonen is het nodig deze ontwikkeling vanuit een andere
hoek te belichten en in een nog ruimer verband te zien.
(c) Dat grote verband is in de westerse cultuurgeschiedenis een bewustzijnsontwikkeling waardoor in een eerste beweging in de loop der eeuwen het mensbeeld voortdurend is verschraald en verengd tot het individueel cognitief bewustzijn zoals men dat in de dagelijkse levenspraktijk verstaat. Mede onder impuls van het orthodoxe christendom is de mens eenzijdig georiënteerd op de buitenwereld ten koste van een rijkere innerlijke wereld, waarbij datgene wat de
zintuiglijk waarneembare en meetbare ervaringswereld overstijgt, gaandeweg is uitgeschakeld. Het
dieptepunt daarvan wordt vertegenwoordigd door het wetenschapsideaal uit de 19de eeuw met
zijn mechanistisch-materialistische wereldbeeld, met zijn empiristische, kwantificerende, reductionistische attitude. Het is precies in de dieptepsychologie dat dit punt van ontwikkeling een keerpunt wordt. Deze psychologie exploreert het onbewuste aanvankelijk met de middelen van de
objectieve natuurwetenschap, maar komt vooral bij C.G.JUNG tot een herontdekking van haar
bronnen in een metafysicum, waardoor tegen de horizontalisering en verenging van het mensbeeld
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een tegenbeweging is ingezet. De cruciale en dubbelzinnige positie van C.G.JUNG in deze bewe
ging is in deze studie reeds voldoende duidelijk gemaakt.
(d) Na dit hoofdstuk is nu ook duidelijk dat zich in de figuur van C.G.JUNG in al zijn
dubbelzinnigheid tevens een cultuuromslag voordoet die kenmerkend is voor de wetenschapsont
wikkeling van de 20ste eeuw. Die is echter maar begrijpelijk in het licht van de globale beweging
zoals die zich in de westerse theologiegeschiedenis heeft voorgedaan. Het verhaal van deze ge
schiedenis is eveneens leesbaar als een cirkelgang. Die loopt van een onto-theologisch totaalper
spectief tot een eenzijdig objectieve supernaturalistische voorstellingswereld en terug via de ex
treem subjectivistische en naturalistische tegenreacties tot een beweging waarin naar een verzoe
ning van beide extreme standpunten gezocht wordt. 16 " Deze evolutie is bovendien ook merk
baar in de opeenvolging van soteriologische en christologische denkbeelden. Daarin is eerst de rijk
dom van de ontologische verlossingsleer uit de oerkerk verloren gegaan in de objectiverende dog
matische conciliaire voorstellingen, met in de Middeleeuwen als voorlopig dieptepunt de satisfactietheorie van ANSELMUS VAN CANTERBURY (1033-1109), als alleen God zich door het offer van
zijn Zoon uiterlijk met de mens verzoent. Deze evolutie is in de Nieuwe Tijd omgekeerd doordat alle
nadruk verschoven is naar de verzoeningsbeweging die van de mens uitgaat. Daarvan vormt
F.NIETZSCHE (1844-1900) het meest extreme voorbeeld; bij hem zijn de verlossende goden ge
storven en moet de mens zichzelf verlossen. C.WELCH duidt deze omkering als volgt aan: "We see
a decisive Socratic turn to the self, to an understanding of religious truth that may rightly be called
'existentialist'. Theology now had to start from, to articulate, and to interprete a subjective view
of the religious objectΛ'666
(e) Daarnaast hebben wij ook de tegenbeweging waarbij men in de theologie van vooral
de 19de eeuw een synthese heeft gezocht, een verzoening tussen objectiviteit en subjectiviteit,
algemeenheid en bijzonderheid, zelfverlossing en zelfoverstijging, het subjectief psychische en het
objectief psychische. In verband hiermee spreekt G.WENZ van de oplossing van een onoplosbaar
dilemma 'in den Gegensatz einseitiger subjektiver Besonderheit, die zu einer atomischen Ansicht
des Glaubens und zu einem unmittelbaren Subjektivismus tendiert, und ebenso einseitiger objekti
ver Allgemeinheit, die das subjektive Moment des Glaubens zugunsten des objektiven einziehen
und in einer mehr oder weniger festgeschriebenen 'Sache' der Theologie aufgehen lassen
will'.™*6 Dit dilemma, of beter gezegd, deze paradox, vormt het ultieme vergelijkingspunt tus
sen de jungiaanse psychologie en de theologie. Omdat C.G.JUNGs synthese daarbij in de recente
theologiegeschiedenis is voorbereid, verwondert het niet dat restanten van de denkbeelden van de
19de-eeuwse protestantse theologie in deze psychologie terug te vinden zijn. Het bijzondere van
zijn innerlijke ontwikkeling is bovendien dat hij deze historische evolutie in zijn leven en werk her
dacht heeft. De theologisch-metafysische achtergrond ondergaat bij hem een metamorfose, een
proces van depotentiëring en van vernieuwde herpotentiëring.,8Б7 In die omkeringsbeweging is
bij C.G.JUNG het theologische verlossingsdenken eerst verder geïndividualiseerd, gepathologiseerd
en gepsychologiseerd om daarna terug gedepsychologiseerd en vanuit het persoonlijk en collectief
onbewuste gerevalueerd te worden. In diezelfde omkeringsbeweging duiken bovendien bepaalde
elementen die vóór C.G.JUNG uit het gezichtsveld van de theologie verdwenen zijn, in een typisch
psychologische setting, terug op. Ook het Christusgebeuren is binnen de grenzen van C.G.JUNGs
psychologie opnieuw 'bewust' gemaakt nadat het lange tijd in de psyche van de westerse mens
verdrongen was. De goden die bij F.NIETZSCHE gestorven zijn, worden bij hem in het bewustzijn

Vgl. CI.DESSAUR, De droom der rede, waar de belangrijkste especien v«n deze beweging worden uiteengezet.
C.WELCH, Protestant Thought in the Nineteenth Century, Vol. 1, p. 59. Vgl. C.TAYLOR, Sources of the Self, p. 520.
een zeer uitgebreide studie over het ontstaan van de moderne identiteit als een product van de samenwerking tussen de
theologische, naturalistische en romantische denksferen, met een utilitaristische opvatting van zelfvervulling als eindpunt.
Hij beschrijft deze ontwikkeling tevens als een loss of meaning, een ver doorgedreven secularisatie en fragmentatie van
zingeving. That is why adopting a stripped-down secular outlook, without any religious dimension or radical hope in history, is not a way of avoiding the dilemma, although it may be a good way to live with it. It doesn 't avoid it, because this too
involves its 'mutilation '. It involves stifling the response in us to some of the deepest and most powerful spiritual aspirations
that humans have conceived. This, too. L· a heavy price to pay. "
G.WENZ, Geschichte der Versdhnungslehre in der evangelischen Theologie, Bd. I, p. 40.
Dit omzeaingsproces is voor wat betreft de filosofische herkomst van het begrippenapparaat reeds aangetoond door
J.W.HÜLLEN, Die philosophischen Relationen der Komplexen Psychologie C.G.Jungs, die het begrip Depotenzierung
ontleend heeft aan O.MARQUARD, Ober die Depotenzierung der Transzendentalphilosophie. Einige philosophische Motive
des neueren Psychologismus in der Philosophie. J.W.HÜLLEN komt na dit onderzoek tot de eindconclusie dat in de dieptepsychologie van C.G.JUNG het proces van voortlopende subjectivering en objectivering tot een voorlopig eindpunt is gekomen.
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van de mens als psychische factoren wedergeboren. Wat vóór C.G.JUNG nog min of meer een
speculatieve beweging was, is bij hem verder 'geïncarneerd' en binnen de grenzen van de menselijke psychologische situatie als persoonlijke problematiek bewust geworden.
(f) Dat bijna alle elementen van C.G.JUNGs psychologie, zoals in de uitwerking van de
Christusbenadering gethematiseerd, in de directe theologische voorgeschiedenis reeds aanwezig
zijn, komt in dit hoofdstuk duidelijk naar voor. Doch als C.G.JUNG in het licht van die geschiedenis
geplaatst en begrepen moet worden, heeft hij aan haar thema's wel een heel eigen invulling gegeven. Hij doet wat van elk westers mens verwacht wordt: hij verwerkt zijn eigen culturele verleden,
integreert het in zijn leven en denken en geeft er een persoonlijke betekenis aan. Na een tijdelijke
breuk die in het verlengde van F.NIETZSCHE (1844-1900) ligt en ingegeven is door de materialistische wetenschapsvoering, herontdekt hij in de diepte van de persoonlijke psyche de weg naar de
universele waarheid die de christelijke godsdienst eertijds heeft voorgehouden, maar die verstard
en later geseculariseerd is. Het is een omkering die kenmerkend is voor de hele 20ste eeuw, maar
wel zeer frappant plaatsvindt in het werk van C.G.JUNG, en die vooral duidelijk is in de evolutie
van zijn Christusbenadering. Het is nu alleen nog aan de theologie om op deze omkeringsbeweging
in te haken.

Hoofdstuk 2. Systematische theologie van P.Tillich als vergelijkingsbasis voor een reflectie op de theologische betekenis van C G Jungs Christusbenadering
In de schets van de theologische voorgeschiedenis is naast de figuur van C.G.JUNG die
van de theoloog P.TILLICH opgedoken. Voor de keuze van P.TILLICH als referentiefiguur bij de
theologische reflectie op de Christusbenadering van C.G.JUNG heeft de belichting van deze voorgeschiedenis ondertussen belangrijke argumenten aangebracht. Het werd in de marge van de uiteenzetting ook duidelijk dat C.G.JUNG en P.TILLICH vanuit hun eigen gezichtspunt in diezelfde
geschiedenis staan. Hoewel door de één sterker bereflecteerd dan door de ander heeft zij geleerd
hoeveel raakvlakken er in dat opzicht tussen beiden bestaan. Vanuit deze cultuurfilosofische achtergrond zijn C.G.JUNG en P.TILLICH niet enkel tijds- maar ook geestesgenoten en beschikken zij
over een op veel punten gelijkaardige of complementaire bagage. Beiden staan op het kruispunt
van twee denkwerelden en zijn de confrontatie van die werelden niet uit de weg gegaan. Als bij
het begin van de hermeneutische analyse van C.G.JUNGs Christusbenadering gewezen is op de
wisselwerking met zijn persoonlijk leven, verloopt de aanpak voor de analyse van P.TILLICHs christologie en soteriologie niet anders. De ontmoeting tussen psychologie en theologie is immers eerst
en vooral een ontmoeting tussen mensen van vlees en bloed.

2.1.

Biografische achtergrond van P.Tillichs systematische theologie

Hoewel een biografische situering van de theologie van P.TILLICH niet hetzelfde belang
heeft als die van C.G.JUNG, blijken de onderlinge raakvlakken ook uit hun persoonlijke biografie en
zijn dit verdere argumenten voor de keuze van P.TILLICH. Voor iemand die zo sterk de levenservaring laat primeren, ligt het bij C.G.JUNG voor de hand de studie aan te vangen met zijn levensverhaal, van daaruit de band met zijn werk te onderzoeken en daarna pas zijn brede cultuurhistorische
achtergrond te belichten. Omdat bij P.TILLICH de theologische voorgeschiedenis veel explicieter
doorwerkt en hij met zijn speculatieve vermogen meer afstand neemt van zijn persoonlijke levensverhaal, is de omgekeerde volgorde meer verantwoord. Dat betekent trouwens niet dat bij P.TILLICH werk en leven minder nauw met elkaar verbonden zijn. 16 " Evenals bij C.G.JUNG kunnen
wij ook bij hem een beroep doen op belangrijk autobiografisch en biografisch materiaal. De interessantste autobiografische beschouwingen zijn te vinden in Auf der Grenze (1936/1962), waarin
P.TILLICH zichzelf schetst als een grensbewoner die zich tussen tegenstellingen beweegt.'**9
Aan het eind van zijn leven heeft P.TILLICH opnieuw een autobiografisch opstel geschreven in My

Dat is o.a. ook de mening van R.HENSEN, Paul ТШіеК Vñjsgeer/Aeoloog, p. 27.
P.TILLICH, Auf der Grenze, in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. XII. p. 13-67. Deze in 1962 gepubliceerde tekst was
reeds in 1936 versebenen in het Engels als P.TILLICH, On the Boundary, in: P.TILLICH, The interpretation of History,
maar bestond al als typoscript in het Duits, reden waarom wij uit de Duitse tekst citeren.
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Search for Absolutes (1969).'"° Daarnaast ¡s er het materiaal dat staat in het twaalfde deel
van het verzameld werk onder de titel Begegnungen. Paul Tillich über sich selbst und andere, en in
het dertiende deel: Impressionen und Reflexionen. Ein Lebensbild in Aufsätzen, Reden und Stellungnahmen. De enige biografìe van formaat is, ontstaan onder toezicht van P.TILLICH zelf, van de
hand van het echtpaar W. (1907-) en M.PAUCK (1927-). 16 " Enigszins uitgebreider dan deze
klassieke biografie zien wij tien belangrijke perioden in het leven van P.TILLICH: die van de kinderjaren (1886-1898), de school- 11898-1904) en universiteitsjaren (1904-1914) als voorbereidingsperiode, de oorlogs- en crisisjaren (1914-1918), de eerste professoraatsjaren 'between two
worlds' (1919-1924), de jaren van erkenning en tegelijk van 'splendid isolation' (1924-1933) als
de periode van uitbouw van zijn theologische theorie, de jaren van uitwijking en aanpassing, 'beneficial catastrophe' (1933-1939), de actieve jaren, 'a bridge to the world' (1939-1955), de productieve jaren van de grote publicaties en 'the ambiguity of fame" (1955-1962), en de laatste levensjaren (1962-1965).

2.1.1.

Jeugdjaren te Starzeddd en SchonflieB: periode van onbewuste onschuld (1886-1898)

P.TILLICH is net als C.G.JUNG geboren in een landelijke gemeente als zoon van een
predikant, die vijf jaar later verhuist naar Schonfließ om er decaan te worden. Ook P.TILLICHs
ouders zijn mede op grond van hun afkomst, persoonlijkheidsstructuur en interessesfeer echte
tegenpolen: vader J.TILLICH (1857-1937), zwaarmoedig en autoritair, speculatief ingesteld, en
met een groot plichtsbesef; moeder M.DÜRSELEN (1860-1903), vol levensvreugde, zintuiglijk en
democratisch. Zelf typeert P.TILLICH zijn positie daardoor al van in het begin als die van een grensbewoner: "Dennoch scheint es, als ob auf dem Wege über sie die beiden widersprechenden Eigenschaftsgruppen in mich gepflanzt worden sind, auf deren Kampfgebiet sich mein inneres und äußeres Leben weithin abgespielt hat. ' , 6 ° 2 Maar het verschil met de ouders van C.G.JUNG is dat deze polariteit bij die van P.TILLICH bijdraagt tot een huwelijksharmonie. Ondertussen getuigt ook
P.TILLICHs persoonlijkheid zelf van een zekere dualiteit tussen de natuur van een systematisch
denker en een aangeboren wereldbetrokkenheid. Het strenge gezag van zijn succesvolle vader kan
een protestantse neiging in hem aangewakkerd hebben, de invloed van zijn moeder een sterk sociaal bewustzijn. Er zijn nog parallellen met C.G.JUNG: terwijl C.G.JUNG het verlies van zijn vader
moet verwerken, is het bij P.TILLICH de moeder die vrij vroeg gestorven is. Zoals C.G.JUNG in het
stedelijke milieu terechtkomt door naar Bazel te verhuizen, maakt P.TILLICH de overstap van het
platteland naar de grootstad Berlijn. De tegenstelling tussen het stedelijke en landelijke midden
heeft zowel zijn persoonlijkheid gevormd als zijn werk. Tegenover de natuurmystieke aanleg en de
blijvende romantische trek in zijn denken, aangewakkerd door de lectuur van J.W.VON GOETHE
(1749-1832) en F.NIETZSCHE (1844-1900), vertoont P.TILLICH een sociale en politieke interesse
die hem tot wereldburger maakt en hem in staat stelt onder andere het werk van K.MARX (18181883) te lezen.

2.1.2.

Gymnasiumjaren te Königsberg en Berlijn: periode van innerlijke strijd (1898-1904)

De beschreven polariteit heeft ook de persoonlijke ontwikkeling meebepaald bij zijn
studies aan het gymnasium van Königsberg en vanaf 1901 te Berlijn. Zijn klassieke opleiding in de
oude en Griekse filosofie staat tegenover de persoonlijke bewondering voor de romantische dichters, en zijn christelijke opvoeding gaat samen met invloeden van het humanisme. In zijn hart verbonden met de volksjeugd wordt hij geplaagd door schuldgevoelens omdat hij van huis uit tot de
burgerij hoort, iets wat wij bij C.G.JUNG minder terugvinden, mogelijk vanwege de moeilijke gezinstoestand. Deze grenssituatie zorgt ervoor dat P.TILLICH weliswaar zeer sociaal voelend is,
maar zich daarnaast ook graag in kleine groepen terugtrekt en boven elke sociale beperking uit wil

"" P.TILLICH, Who: am I? An Autobiographical Essay: Early Yean, io: P.TILLICH, My Search Jbr Absolutes, p. 23-54.
"" W. - M.PAUCK, Paul Tillich. His Life and Thought, Vol. I: Life. Нес tweede deel durvan it nooit afgemaakt. Enigszins
ter vervanging van het tweede deel is er R.ALBRECHT - W.SCHÜSSLER (Hrsg.), Paul Tütich. Sein Werk. Voorts is er
nog G.WEHR, Paul Tiltich in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, een boek dat op een gelijkaardige manier ia opgebouwd als de biografie van C.G.JUNG.
"* P.TILLICH, Auf der Grenze, in: P.TILLICH, Gesammelle Werke, Bd. ХП, p. 14.
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groeien. P.TILLICH vertoont dezelfde aversie tegen massabewegingen als C.G.JUNG. Zelf gewaagt
hij verder van een gelijkaardige gespletenheid als die waarover C.G.JUNG het had, namelijk de
strijd tussen een vlucht in de verbeelding en het dromerige spel, en de daartegen ingaande realiteit.
'Einige Jahre lang waren bestimmte Phantasiewelten für mich die eigentliche Wirklichkeit, in die
ich so oft wie möglich aus der nicht ernst genommenen äußeren Wirklichkeit übertrat. Es war die
Zeit vom 14.-17. Lebensjahr'.™3 Maar sneller dan C.G.JUNG vindt P.TILLICH zijn evenwicht
terug, al is het een bevochten en dynamisch evenwicht en niet de klassieke statische harmonie.
Ook bij hem duiken in die periode de vragen op naar de geldigheid van het christelijk geloof en ook
hij komt daardoor in botsing met het vaderlijke gezag. 'These often ran counter to the authority of
his father's orthodox views. " 1M4 De discussies brengen meningsverschillen aan het licht waar
de vader echter — niet zoals die van bij C.G.JUNG — allesbehalve verzwakt uit komt. Ook al wint
de diepe bewondering van de zoon voor de vader het, dan nog meent K.BARTH (1886-1968) dat
het protest tegen de vaderlijke autoriteit P.TILLICHs leer getekend heeft.1"6 Toch is het P.TILLICH er meer om te doen theorie en praktijk te verzoenen, zoals het ook zijn streven is het kerkelijk
leven en de wereld dichter bij elkaar te brengen. Verder tillen de kracht van de kerkelijke symbolen
en rituelen, de persoonlijke beleving van het heilige en het oneindige, hem boven zijn innerlijke
conflicten uit. 'It is the experience of the 'holy' which was given to me at that time as an inde1Бв6
structible good as the foundation of all my religious and theological work. "
Maar zoals
C.G.JUNG blijft P.TILLICH desondanks de eenling die schijnbaar onverzoenlijke standpunten wil
samenbrengen. Aan het einde van die periode vindt hij een uitweg om beide aandachtsvelden te
verenigen in zijn liefde voor de kunstgeschiedenis en de literatuur, later in de schilderkunst, en
vooral in het wijsgerige denken. 'Philosoph zu werden war mein Wunsch seit den letzten Gymnasi
aljahren. Jede freie Stunde wurde benutzt, um philosophische Bücher zu lesen, die mir zufällig in
die Hand fielen. "ise7 Zo meent hij ook de onafhankelijkheid te vinden die C.G.JUNG pas in de
natuurwetenschap kon ontdekken. "Ein unabhängiger philosophischer Standpunkt wurde allmählich
zu einer in jeder Hinsicht unabhängigen Haltung. Dieser schwierige und schmerzhafte Durchbruch
zur Autonomie hat mich gegen jedes System des Denkens oder Lebens, das Unterwerfung fordert,
immun gemacht. "15ββ

2.U.

Universiteitsjaren te Halle, Berlijn, Tübingen: periode van filosofische en theologische vorming (1904-1914)

Zoals C.G.JUNG voor zijn studiekeuze getwijfeld heeft tussen een meer geesteswetenschappelijke en een meer natuurwetenschappelijke richting, heeft P.TILLICH nooit de definitieve
keuze gemaakt tussen de filosofie en de theologie. Zijn studie brengt hem in de grote geestelijke
invloedssferen van Berlijn, Halle en Tubingen. Hij vangt deze aan in Berlijn waar hij — eerst is hij
nog een wereldvreemd teruggetrokken studax — zeer actief lid wordt van de Wingolf-studentenclub. Daarnaast loopt hij een zomersemester lang college in Tübingen, waar G.W.F.HEGEL (17701831) en F.W.J.SCHELLING (1775-1854) nog gedoceerd hebben. Zijn grote liefde gaat uit naar de
filosofen die zijn eigenlijke leermeesters zijn: dezelfde namen die reeds in verband met C.G.JUNG
zijn gevallen, komen ook bij hem terug, onder andere I.KANT (1724-1804) en J.G.FICHTE (17621814). In Halle — met zijn piëtische inslag en sterke invloed van het rationalisme van C.WOLFF
(1679-1754) — volgt hij tussen 1905 en 1907 vier semesters college en krijgt hij de voorliefde
voor het Duitse idealisme mee. Hier ondergaat hij het klimaat waarin men afwil van het neokantianisme en terug plaats wil maken voor de metafysica. Zijn grote voorbeeld is nu de theoloog
M.KAHLER (1835-1912), een groot tegenstander van de liberale antimystieke Ritschl-school. Hoewel A.RITSCHL (1882-1889) ook P.TILLICH beïnvloed heeft, onder andere via E.TROELTSCH
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(1865-1923), sluit deze meer aan bij de strekking van F.D.E.SCHLEIERMACHER (1768-1834) en
R.OTTO (1869-1937), waarin de mystiek een belangrijke plaats inneemt.
De tweespalt van het bestaan ontmoet hij vooral in de filosofie van F.W.J.SCHELLING
(1775-1854) en naast zijn filosofische doctoraat met Die Religionsgeschichtliche Konstruktion in
Schellings positiver Philosophie, ihre Voraussetzungen und Prinzipien (1910) komt dit thema sterk
aan bod in zijn licentiethesis theologie, die de titel Mystik und Schuldbewußtsein in Schellings
Philosophische Entwicklung (1912) krijgt. F.W.J.SCHELLINGs overgang van de meer essentialistische naar een meer existentialistische benadering maakt op P.TILLICH diepe indruk en biedt de
theoretische basis waarop hij zich als het ware meer naar de dagelijkse realiteit toekeert, ongeveer
zoals de ontwikkeling die C.G.JUNG heeft doorgemaakt in zijn keuze voor geneeskunde en psychiatrie. Bij P.TILLICH heeft dit voor gevolg dat hij zich meer en meer interesseert voor het socialisme en voor de dieptepsychologie. In afwachting van een mogelijk professoraat kiest hij voor een
voorlopige betrekking als hulppredikant in Berlijn en ervaart daarin hoever de verkondiging van de
toenmalige culturele situatie staat en hoe weinig het geloof nog voor de jongeren betekent. In een
manuscript van die tijd zegt hij dat als volgt: 'Es hat sich eine Kluft aufgetan zwischen Kirche und
Bildungswelt, so daß die Gebildeten von der kirchlichen Verkündigung nicht mehr erreicht werden:
das ist die erste Voraussetzung für die Bestimmung des Ziels; denn aus dieser Sachlage ergibt sich
die Notwendigkeit, zunächst einmal wieder Fühlung miteinander zu gewinnen, im äußeren und
inneren Sinn', een gelijkaardige ervaring die C.G.JUNG vanuit de andere hoek beleeft.15" P.TILLICH heeft deze onder meer opgedaan op de zogenaamde Vernunft-Abende, gespreksavonden
waar ook kunstenaars, filosofen en juristen, vrijdenkers en theosofen aan deelnemen. Die fungeren
voor P.TILUCH als 'Begegnung mit den außerkirchlichen gebildeten Schichten ", een ideaal oefenterrein voor zijn latere apologetische theologie die de dialoog met het moderne denken wil aangaan.1670 Ondertussen levert hij in zijn Habilitationsschrift onder de titel Der Begriff des Übernatürlichen, sein dialektischer Charakter und das Prinzip der Identität, dargestellt an der supranaturalistischen Theologie von Schleiermacher (1915) fundamentele kritiek op het supranaturalistische
openbarings- en geloofsbegrip van de orthodoxie omdat dit afbreuk doet aan de verhevenheid van
God, en geloof alleen beschouwt als een voor-waar-houden.1671

2.1.4.

Oorlogsjaren: periode van persoonlijke crisis (1914-1918)

De jaren van de Eerste Wereldoorlog vormen voor P.TILLICH de periode waarin hij zelf
grenservaringen opdoet. 'Der Weltkrieg wurde für Tillich ein Schlüsselerlebnis. Wenn irgendwann,
dann erfuhr er hier eine innere Wende."™12 In 1914 is hij pas getrouwd met G.WEVER (18881968), als de oorlog uitbreekt. In oktober van datzelfde jaar meldt hij zich vrijwillig als veldprediker
en is hij aanvankelijk begeesterd van een romantisch patriottisme. Deze al te enthousiaste keuze is
te vergelijken met C.G.JUNGs aarzeling om in de dertiger jaren het nazi-regime te veroordelen; de
ontnuchtering is al even groot. Terwijl bij C.G.JUNG de innerlijke wereld overhoopligt, is het in de
buitenwereld dat P.TILUCH zijn duidelijk afgelijnde ideaalbeelden in mekaar ziet storten. Zijn ogen
gaan open voor het werkelijke rauwe leven en voor de eindigheid, sterfelijkheid en zinloosheid van
dat leven. Ook voor P.TILUCH worden dit crisisjaren: "Das vier/ährige Erleben des Krieges riß den
Abgrund für mich und meine ganze Generation so auf, daß er sich nie mehr schließen konnte. ' 167Э De oorlog betekent voor hem ook de catastrofe van zijn idealistische denken. 'Als ich
auferwachte, sagte ich mir: Das ist das Ende der idealistischen Seite meines Denkens. "1S74 On
ze in de klassieke filosofie geschoolde denker vindt troost bij F.NIETZSCHES Also sprach Zarathus
tra (1883). In dit protest tegen het burgerdom betrekt P.TILUCH ook de medeverantwoordelijkheid
van de kerk waarvan hij straks bedienaar moet zijn. In het voorjaar van 1918 stort de gedesillusio
neerde predikant in en is hij de waanzin nabij. 'Leib und Seele haben einen Knacks, der ganz nie zu
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reparieren ist, aber das ist ja nur ein kleines Opfer im Verhältnis zu den Millionen, die das Leben als
Opfer gaben. "1676 Nadat hij onderscheiden is, stuurt men hem vervroegd naar huis, waar hij een
korte depressie krijgt. Die dwingt hem de balans van zijn ervaringen op te maken en daarvoor een
beroep te doen op de psychoanalytische methoden. '/ was a barbarian when I returned from the
war until a friend introduced me to a few psychoanalytic tricks of living. *,B7e Net als C.G.JUNG
heeft hij de overgang gemaakt van een idealistische filosofie naar een meer bestaansbetrokken en
realistisch denken. Het heeft hem erg veranderd en in korte tijd van een wereldvreemde idealistische kamergeleerde een man van de wereld gemaakt, die doorheen het cultuurpessimisme gegaan is, maar vast van plan is om daarin niet te blijven steken, gesteund op de ervaring van het
heilige waarover hij ook in Das Heilige (1917) van R.OTTO heeft gelezen. Deze verinnerlijking is
vergelijkbaar met de crisis die C.G.JUNG in dezelfde periode doormaakt. A.RÖSSLER schrijft daarover: 'Dieses universale Transzendenzbewußtsein wird in den Weltkriegspredigten darauf zurückgeführt daß der Mensch Gott in seinem Herzen ahnt und fühlt, auch wenn er seine innere Stimme
zu verdrängen und zu übertönen sucht. " 1 "'

2.1.5.

Professoraatsjaren te Berlijn: periode van professionele loopbaan (1918-1924)

Al snel zet P.TILLICH zijn ervaringen om in het vaste besluit om via een academische
loopbaan zijn persoonlijk evenwicht te hervinden en zíjn bijdrage te leveren aan dat van de westerse cultuur. Hij stelt zich open voor de wereld en evenals C.G.JUNG wordt hij daarbij ook gedreven
door een onblusbare drang naar erkenning. 'In Berlin in the twenties the story was different. He
was interested in establishing his name, in having his ideas discussed and disseminated; each
publication, whether book, review or essay, represented an important achievement in which he
rejoiced. ",67e Eerst is hij privaatdocent aan de universiteit van Berlijn, waar ook Α.VON HARNACK (1856-1930) en E.TROELTSCH (1865-1923) doceren, en in 1919 heeft hij al zijn eerste
theologische systeemontwerp klaar voor een theologie van de cultuur. Über die Idee einer Theologie der Kultur (1919) en dat wordt de basis voor Die Überwindung des Religionsbegriffs in der
Religionsphilosophie (1922). Daarin zijn meerdere invloedssferen verwerkt waar P.TILLICH na de
oorlog mee in aanraking komt: politiek, filosofie, dieptepsychologie en sociologie. Religie en cultuur, het profane en het heilige, beschouwt hij daarin niet meer als afgescheiden gebieden, 'denn
die Religion ist, wie Hegel sagt, der Anfang und das Ende von allem, ebenso ist sie die Mitte, die
alles belebt, beseelt, begeistet".™* P.TILLICH spreekt ook niet meer van God, maar zoals
S.KIERKEGAARD van het Unbedingte. Hij is er zich namelijk van bewust dat de oude geloofswoorden aan vervanging toe zijn: "Die alten großen Worte und Symbole sind intellektuell herabgedrückt
und verbraucht, und sie sind überdies der Arbeiterschaft Symbole dessen, was sie hassen, der
bürgerlichen Kultur. Diese Lage zwingt uns, völlig frei zu sein von der Kirche mit all ihren Worten
und wäre es das Wort 'Gott' selbst, sofern es seine Ausdruckkraft verloren hat. " ieeo Het is
daarbij vooral de marxistische ideologie die P.TILLICH op het sociale element in het christendom
wijst en hem stimuleert tot een synthese tussen christendom en socialisme. Hij wil daarin voor
beide levenssferen ruimte scheppen, niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Daarom richt hij
samen met enkele vrienden de Kairos-kring op. 'Wir lehnen deshalb alle Versuche ab, das Christentum mit einer Gesellschaftsordnung gleichzusetzen und es seines innerlichen, persönlichen Charakters zu berauben. (...) Wir lehnen deshalb ebenfalls jede Form des Christentums ab, die es bei der
reinen Innerlichkeit festhalten will. ' , s e l Verder probeert hij ook het christendom met de moderne, vaak kerkvijandige cultuuruitingen te verzoenen, daarmee lijnrecht ingaand tegen K.BARTHs
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(1886-1968) kerktheologie. Vooral de kunstuitingen vormen voor zijn denken een bron van inspiratie, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar de beeldhouw- en schilderkunst, in het bijzonder naar de expressionistische. Zoals C.G.JUNG zich als psychoanalyticus losmaakt uit de freudiaanse atmosfeer
en contact zoekt met occulte randgebieden van de psychologie, raakt P.TILLICH gefascineerd door
de randkerkelijke religiositeit en woont hij sinds 1919 voor lange tijd geen enkele officiële kerkdienst meer bij. In die periode beweegt hij zich in esoterische gezelschappen zoals de op R.STEINERs (1861-1925) antroposofie gebaseerde Christengemeinschaft van F.RITTELMEYER (18721938). 'Via deze kringen in Berlijn, heeft P.Tïllich, zoals hij in een gesprek heeft meegedeeld, zich
verdiept in de lectuur van de wijsheidsfilosofie en platoons-mystiek kosmische theorieën als die
van Jacob Boehme, John Pordage, Friedrich Christoph Oetinger, Franz von Baader en Carl Gustav
Cams. In de tweede plaats werd hij geboeid door de kennisleer van Steiner, waarin een participatie
van subject en object in een wederzijds doordringen van mikro- en makrokosmos wordt geleerd. "16*2 Maar niet te vergeten is er nu reeds de bevruchting van zijn denken door de psychoanalytische beweging rond S.FREUD (1857-1939): "Psychoanalytische Ideen breiteten sich aus und
hoben Wirklichkeiten ins Bewußtsein, die von früheren Generationen sorgsam unterdrückt worden
waren. " 6 "
Wat zich bij C.G.JUNG iets vroeger afspeelt, maakt P.TILLICH nu pas door. 'In Berlin
immediately after the war, Tillich was struggling with his own demons. The builder of pyramids in
the sand, the architect of philosophical systems, gripped by passion for order and consistency,
lived in a private world of 'creative chaos'. *1684 In deze expansieve periode mislukt zijn eerste
huwelijk en leeft hij in wat hij 'schöpferische Chaos' noemt.'БвБ Zijn medewerkers W. en
M.PAUCK, die hem van zeer nabij hebben gekend, beschrijven dit drama heel discreet. P.TILLICH,
die zich altijd al graag door vrouwen heeft laten omringen en zich in een relatie moeilijk volledig
kan geven, wordt zelf door zijn vrouw verlaten. Zijn vrije omgang met vrouwen leert hem zowel
het goddelijke als demonische van de menselijke liefde kennen. "Rejection of the demands of chas
tity did not free him as he had hoped but thrust him into captivity of a different sort: namely, of
chaos. ' 1 6 M Door de plotse dood van zijn geliefde zus maakt hij opnieuw een depressie door. Daar
komt een eind aan door de ontmoeting en de stormachtige romance met de kunstenares H.WER
NER (1896-) wat na veel moeilijkheden tot een huwelijk leidt, dat hem echter nooit volledig zal
bevredigen. In tegenstelling tot de vrouw van C.G.JUNG heeft P.TILLICHs tweede vrouw een
passionele natuur, is onconventioneel en zeer intuïtief. Misschien hoopt P.TILLICH bij haar minder
gekweld te worden door schuldgevoelens vanwege zijn allesbehalve monogame gedrag, dat hij met
C.G.JUNG gemeen heeft. 'He felt strongly that love must never be exclusive or possessive. For
him, then and later, fidelity meant 'not to be possessive'. Marriage therefore, did not imply being
exclusively bound to a single person but rather closely related to others as well. " le,T Ook dit
spanningsveld draagt bij tot P.TILLICHs grensbewonerschap. Hij wordt heen en weer geslingerd
tussen wet en genade, tussen christendom en heidendom, tot hij erin slaagt de uitweg te vinden
die de psychoanalyse wijst. 'Denn es ist nicht nur der wirkliche Vater, die wirkliche Mutter, der
wirkliche Bruder oder die wirkliche Schwester, von denen wir uns frei machen müssen, um zu
unserem Selbst zu gelangen. Es ist etwas viel Innerlicheres, das Bild von ihnen, das unsere Seelen
seit unserer frühesten Kindheit geprägt hat. " 1 Б " Therapeutisch lost hij zijn problemen op een bij
na jungiaanse wijze op: hij bouwt zandkastelen zoals C.G.JUNG zijn Bollingen-toren heeft opge
richt. Het tekent beide denkers dat zij de duisternis accepteren, het lijden verdragen en er via een
innerlijke synthese bovenuit stijgen.
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2.1.6.

Professoraatsjaren te Marburg, Dresden en Frankfurt: periode van culturele uitwisseling (1924-1933)

In 1924 vol(jt P.TILLICH R.OTTO (1869-1937), met wie hij ook persoonlijk bevriend
raakt, voor een korte tijd op aan de universiteit van Marburg, waar ondertussen de invloed van
K.BARTH zeer groot is, en vindt daar ook R.BULTMANN (1884-1976) en M.HEIDEGGER (18891976) als collega's. Hier groeit weliswaar het plan om een omvangrijke Systematische Theologie
op te stellen, maar hij beperkt zich toch nog vooral tot de publicatie van gelegenheidsgeschriften.
Ook hier begint hij naam te maken met Die religiöse Lage der Gegenwart (1926), waarin opnieuw
de ontmoeting tussen religie en cultuur het onderwerp vormt. Hij maakt daarin een zeer concrete
tijdsanalyse, plaatst vanuit het protestantse principe de in zichzelf gekeerde burgerlijkheid onder
kritiek, maar wijst tegelijk op het gevaar van 'ein mythischwerden dieser in der bürgerlichen Periode rein rational und herrschaftlich gedeuteten Funktionen'.1S" Het is deze dieptedimensie die
P.TILLICH in de vele domeinen van de profane cultuur ontwaart, daarin gestimuleerd door zijn contacten met mensen, die hij ontmoet in Dresden, waar hij vier jaar aan de technische hogeschool
doceert. Tot de uitgebreide vriendenkring hoort ook H.GOESCH (1880-1930) die de freudiaanse
psychoanalyse toepast en P.TILLICH helpt bij zijn droomduiding. 'He was a/ways grateful to
Goesch for having introduced him to a few 'psychoanalytic rules of living' but he did not follow his
advice to submit to a rigorous psychoanalysis himself. " , е т о P.TILLICH bouwt er met zijn vrouw
een uitgebreid sociaal leven uit, helemaal aangepast aan de mondaine sfeer van de gouden twinti
ger jaren. Met gemengde gevoelens daaromtrent getuigen sommigen van zijn vrienden over hem,
die hem ervan verdenken geen echte christen te zijn en hem 'einen dämonischen Heiligen und
einen heiligen Dämon" noemen.16" Het is vanuit dezelfde open houding voor de dubbelzinnige
tekenen waarmee zich de Kairos in die tijd aankondigt dat P.TILLICH het dreigende gevaar van de
nazi-ideologie niet onmiddellijk juist inschat. Door de dood van M.SCHELER (1874-1928) krijgt
P.TILLICH diens betrekking als filosoof aan de moderne en liberale universiteit van Frankfurt, waar
de gerenommeerde Frankfurter Schule met haar kritische theorie gevormd is. Zijn inaugurale rede
draagt de titel Philosophie und Schicksal (1930) en hij analyseert daarin scherp de dubbelzinnigheid
van het bestaan, maar ontwikkelt ook een dynamisch waarheidsbegrip, opgebouwd in wisselwerking met de tijd. In Frankfurt studeert de jonge T.W.ADORNO (1903-1969) bij P.TILLICH af op
S.KIERKEGAARD. Belangrijke collega's die P.TILLICH zeker ook beïnvloed hebben zijn M.BUBER
(1878-1965), de neuroloog K.GOLDSTEIN (1878-1965), de psycholoog A.GELB (1887·) en de
sociologen K.MANNHEIM (1893-1947) en M.HORKHEIMER (1895-1973), met wie hij nauw samenwerkt en die op zijn aanbeveling de leerstoel voor sociologie bekomt. Het is niet verwonderlijk
dat P.TILLICHs uiteenzettingen en artikels in deze periode veeleer sociaal-ethisch geladen zijn. Zijn
denken wordt nog meer werkelijkheidsbetrokken en de aandacht voor de geschiedenis krijgt nu
voorrang op die voor de cultuur. P.TILLICH telt onder zijn studenten nog meer bijzonder begaafde
mensen, zoals W.HOCHHEIMER, die later jungiaans psychoanalyticus wordt. ,6 " Zijn succesvolle loopbaan neemt echter een radicale wending als A.HITLER (1889-1945) aan de macht komt.
P.TILLICH is vanwege zijn antinationaalsocialistische sympathieën, die hij in Die sozialistische Entscheidung (1932) misschien te laat wereldkundig heeft gemaakt, en zijn opdracht aan een universiteit die de naam heeft joods te zijn, een van de eerste niet-joden die een Berufsverbot krijgt.
Daarom mag duidelijk gesteld worden: 'Was freilich die Einschätzung des Nationalsozialismus als
solchen angeht, so sah er klarer als die meisten seiner Zeitgenossen. " 1 β β ϊ Toch is P.TILLICH niet
vrij te pleiten van enige dubbelzinnigheid zoals blijkt uit een brief die in de officiële biografie is

"" P.TILUCH, Die religiDsc Lage der Gegenwart, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 5, p. 49, eveneens ¡η:
P.TILLICH, Gesammelte Werke. Bd. X. p. 36.
" " W. - M.PAUCK, Paul Wich. His Ufe and Thought, p. 104.
"" R.KRONU^.InteЫewmüRichw•dKrσner,•m:W.-M.PAυCK.PaШnШch.5eЫUЬ<πurulDenkeπ,p.

117.

" " Zie W.HOCHHEIMER. Du Psychotherapie von C.G.Jung.
" " G.WEHR, Paul TUiich in Seibitzeugnissen und Bilddokumenten, p. 75. Heel andere daarover denkt D.BONHOEFFER,
Widerstand und Ergebung, p. 219, geciteerd uit R.ALBRECHT - W.SCHÜSSLER, Paid TUUch. Sein Werk, p. 67, die hero
zijn naïviteit kwalijk neemt: TUiich unternahm es, die Entwicklung der Welt selbst - gegen ihren Willen - religies zu deuten, ihr durch die Religion ihre Gestalt zu geben. Das var sehr tapfer, aber die Welt warf ihn vom Sattel und lief allein
weiter; auch er wollte iñe Welt besser verstehen, als sie sich selbst verstand; sie aber fühlte sich völlig mißverstanden und
wies solches Ansinnen ab. '
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opgenomen, waarin hij de herziening van zijn ontslag bepleit en nog een schijn van loyaliteit voorwendt.16*4 Het is dezelfde diplomatie die C.G.JUNG ervan weerhoudt te protesteren of ontslag
te nemen bij de Psychoanalytische Vereinigung.

2.1.7.

Jaren na de emigratie naar de USA: periode van aanpassing (1933-1940)

Onder andere door tussenkomst van R.NIEBUHR (1892-1971) bekomt P.TILLICH in
1933 een uitnodiging om te doceren aan het Union Theological Seminary in New York, waar hij tot
1955 actief blijft. De oversteek naar de USA maakt P.TILLICH ook letterlijk tot een brugfiguur tussen het Europese avondland en de Nieuwe Wereld. Ondanks de gastvrije ontvangst moet hij helemaal opnieuw beginnen en voelt hij zich aanvankelijk helemaal niet thuis in de American way of life
en de heel andere stijl van denken. Daarom geeft hij toe 'Und ich habe Stärkung nötig. Es ist der
zweite Tod, den ich hier erlebe ', een dood vergelijkbaar met zijn eerste aan het front in de Eerste
Wereldoorlog.1BW Deze doodservaring veroordeelt P.TILLICH definitief tot het vreemdelingschap,
dat hij ook herkent in het moderne existentialisme: 'Ich glaube, wenn man als Emigrant so gewaltsam abgeschnitten worden ist, sich dann eine neue Heimat suchen muß, sie auch gefunden hat,
dann hat man im Grunde keine Heimat mehr im Sinne des romantisch-gefühlsmäßigen Heimatbegriffs, sondern man ist Wanderer zwischen zwei Welten. (...) Und ich bejahe diese Stellung, weil
sie mit dem christlichen Grundgedanken, daß wir Pilger auf Erden sind, sehr viel Ähnlichkeit
hat. "1SM In zijn nieuwe omgeving is P.TILLICH wel verplicht te breken met het laatste restje provincialisme en helemaal wereldburger te worden. Aan de andere kant weigert hij de oude waarden
haastig overboord te gooien en de nieuwe klakkeloos over te nemen. Hij knipt de banden met
Europa niet door en zet zich als voorzitter van een zelfhulpgroep zelfs actief in voor de opvang van
nieuwe emigranten. Pas in 1936 kan hij echter een Europareis ondernemen: hij doet onder andere
Ascona aan om deel te nemen aan de Eranos-Tagungen, bekend vanwege de sympathie voor de
jungiaanse analytische psychologie, en er zelfs in 1954 een lezing te houden.1897
P.TILLICH heeft aanvankelijk grote moeite om zich aan te passen aan het intense, besloten en religieus georiënteerde gemeenschapsleven op het Union Theological Seminary, dat hem in
het begin erg verstikkend overkomt. Later ziet hij dit als een gezonde correctie van het individualisme dat zijn vroegere academische loopbaan heeft gekenmerkt. 'Für unser Einleben in die amerikanischen Verhältnisse war das alles von unschätzbaren Wert, und für mich war es auch bedeutsam
als Gegenwicht gegen den extremen Individualismus der akademischen Existenz in Deutschland. "1S,B Dat maakt dan ook dat P.TILLICH enige tijd met een zekere argwaan wordt bekeken
als een filosoof met een vreemd aandoend gedachtegoed en evenals C.G.JUNG ervan verdacht
'that Tillich was not a Christian thinker but a Greek mystic who held the heretical views of Plotinian dualism, Hegel and Schelling".'*" Hijzelf aarzelt om in dialoog te treden met het pragmatische denken dat er hoogtij viert, met J.DEWEY (1859-1952) en A.N.WHITEHEAD (1861-1947),
maar wordt uiteindelijk gedwongen tot een meer open instelling. Zijn lidmaatschap aan de Philosophy Club of New York en de Discussion Group of Young theological Thinkers draagt daar in niet
geringe mate toe bij. P.TILLICH legt zich daarbij meer toe op gastlezingen en voordrachten dan op
nieuwe publicaties. Hij vindt daarbij aanvankelijk meer tegenstanders dan vertrouwelingen; slechts
schoorvoetend erkent men hoe baanbrekend zijn denken wel is en wint hij studenten voor zijn
originele synthetische approach. Zo komt zijn deelname aan de Eucumenical Oxford Conference on
Life and Work niet goed over omdat hij te ver van de onverzoenlijke kerkelijke standpunten staat.
Als hij zich uiteindelijk toch waagt aan publicaties in het Engels, vinden zijn ideeën in brede kringen
wel ingang. Om te beginnen is dat zijn korte autobiografie On the Boundary (1936) of Auf der

"" Zie W. - M.PAUCK, Paul Ttllich. His Ufe and Thought, p. 148-150.
"·> P.TTLUCH, Briefan Lilly Pineas von 1934, in: R. ALBRECHT - M.HAHL, Paul TMlch. Ein Lebensbild in Dokumenten,
in: P.TILUCH, Ergänzung!- und Nachlaßbande zu den Gesammelten Werken, Bd. V, p. 219.
"" P.TILUCH, Impressionen und Reflexionen, in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. МП, p. 185-186; vgl. p. 330.
" " Zie G.WEHR, Paul Tülich in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, p. 86. Zie P.TILLICH, Das Neue Sein als Zentralbetriffeiner christlichen Theologie, in: Eranos-Jahrbücher, Bd. ХХШ/1954, p. 231-274, eveneens in: P.TILLICH, Gesam
melle Werke, Bd. ІП, p. 220-239.
" " P.TILLICH, Autobiographische Betrachtungen, in: P.TILUCH, Gesammelte Werke, Bd. ХП, p. 72.
" " W. - M.PAUCK. Paul Tillich. His Ufe and Thought, p. 176.
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Grenze (1962), opgesteld ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Het is een keerpunt, want
P.TILLICH profileert er zich niet alleen als grensbewoner, maar stelt zich daarin ook tot doel grenzen te overschrijden,

2.1.8.

Professoraatsjaren aan het Union Theological Seminary te New York: periode van
actieve inzet (1940-1955)

Het jaar dat in Europa de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, is voor P.TILLICH uitgerekend
een jaar waarin hij zijn isolement kan doorbreken. Hij wordt vast aangesteld als professor aan het
seminarie, bekomt het Amerikaanse staatsburgerschap en krijgt zelfs een erkenning als Doctor of
Divinity. 'Europe's swift decline into the destruction of World War II coincided with Tillich's victory over his own 'second death'. " ,60 ° In het begin van de oorlog zet P.TILLICH zich voor het
laatst actief in en probeert de Duitse oppositie van buitenaf te steunen. Uit zijn politieke toespraken spreekt zijn hoop op de wedergeboorte van een nieuwe wereld. Ook na de oorlog wil hij het
zijne bijdragen als voorzitter van de Council for a Democratie Germany, maar ondertussen blijkt
ook dat hij te Amerikaans is gaan denken. Het wordt geen succes en P.TILLICH zal daarna alle
interesse voor de actieve politiek verliezen.
Voor zijn denken betekent dit dat hij de theologische en godsdienstfilosofische vragen
terug in het centrum plaatst. Het naoorlogse Amerika blijkt nu plots rijp voor zijn ideeën en de
levendige contacten die vanuit het Union Theological Seminary mogelijk zijn, stellen hem juist in
staat de polsslag van de tijd precies aan te voelen. Maar ook in Europa is men hem niet vergeten.
Tussen 1951 en 1954 onderneemt hij nog vier Europareizen. 'The destruction, the hunger, the
uncertainty, the darkness of the future confounded him, producing periods of despair as well as
guilt that he had escaped from what his friends and family had been forced to suffer. ",e01 De
moeilijkheden daar staan haaks op P.TILLICHs grote werklust. De veelvuldige verzoeken om opnieuw een opdracht in Europa te aanvaarden slaat hij echter af. Het is een tijd van heel wat publicaties en van een ongekende populariteit. Zelf schrijft hij in een brief aan een Duitse vriend: "Die
Zeit der Ernte drängt; hier ist jetzt Ernte. "1β02 Een belangrijk geschrift uit die tijd is The Protes
tant Era (1948), waarin hij het einde van het protestantse tijdperk aankondigt.1603 In 1946
knoopt hij ook terug aan bij de thematiek van een theologie van de cultuur in The Two Types of
Philosophy of Religion (1946), waarin hij het ontologische voorrang verleent op het kosmologische
omdat dit slechts indirect verwijst naar wat onmiddellijk ervaarbaar is.
In het besef hoe weinig een enkeling werkelijk kan veranderen aan de loop van de we
reldgeschiedenis keert hij terug naar zijn oude liefde, de dieptepsychologie, vooral die van S.FREUD
(1857-1939) en E.FROMM (1900-1980), en zoals hij vroeger contacten had met kunstenaars, gaat
hij nu veelvuldig om met analytici en therapeuten. Over die verdieping van zijn denken getuigen
talrijke lezingen en publicaties, waaronder het Seminar on Religion and Health (1946). In zijn be
zorgdheid om het geloof dat zijn dieptedimensie kwijt is, wordt het denken van P.TILLICH ook
meer bevrucht door een pastorale bekommernis. Leidde hij sinds 1919 een nogal werelds leven,
dan gaat hij nu regelmatiger pratikeren, wat zich vertaalt in de vele preken die gebundeld zijn in
The New Being (1955). Hierin hanteert hij een volledig nieuw taalgebruik ter vervanging van het
traditionele theologische jargon. Tegenover de dieptepsychologie en dieptesociologie plaatst hij een
dieptetheologie zoals onder meer ook spreekt uit de titels The Shaking of the Foundations (1948),
The courage to be (1952) en Love, Power and Justice (1954). Eindelijk kan hij in 1951 ook het
eerste deel van zijn levenswerk, de Systematic Theology (1951) afmaken. In 1953 en 1954 zet hij
tijdens de Gifford Lectures in Schotland de kernideeën van de volgende delen uiteen.

"" W. - M.PAUCK, Paal Tillich. His Ufe and Thought, p. 198.
' " W. - M.PAUCK, Paul VlUch. His Ufe ana Thought, p. 208-209.
"" РЛТШСН, Impressionen und Reflexionen, in: Р.ТІШСН, Gesammelte Werke, Bd. ХШ, р. Э29.
"° P.TIUJCH, The Protestant Era, in: P.T1LUCH, Main Worts/Hauptwerke, Vol. 6, p. 286-302, vertaald in: Р.ТІШСН,
Gesammelte Werke, Bd. VII, p. 11-28.
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2.1.9.

Professoraatsjaren aan Harvard: periode van leerstellige verdieping (1955-1962)

Als zijn opdracht aan het Union Theological Seminary in 1955 ten einde loopt, komt tot
P.TILLICHs eigen grote vreugde de uiteindelijke erkenning met de aanstelling als universiteitsprofessor aan Harvard-Cambridge. 'University Professor in Harvard ist in jeder Beziehung das Höchste
was in den USA akademisch möglich ist. Man ist keiner Fakultät unterstellt, sondern frei, in Jeder
Fakultät zu lesen — oder nicht zu lesen. ",eo* Het maakt hem wereldwijd bekend en stelt hem
daarnaast nog in de gelegenheid gastcolleges te geven in meerdere grote steden. De drukke agenda van P.TILLICH verschilt erg van die van C.G.JUNG, die zich meer en meer uit de wereld terugtrekt. Ook G.WEHR is dat verschil blijkbaar opgevallen, want hij zegt: "Welche Arbeitslast mutet
sich Tillich gerade in jenen Jahren des hohen Alters zu, die der Introversion, der Wendung nach
innen gewidmet sein sollten. *1M>S Maar misschien reageert hij met dezelfde verbetenheid als
C.G.JUNG op de vele kritiek die hij nog steeds binnen zijn eigen discipline krijgt. 'Those in the
Divinity School who were cool to Tillich were in part registering their private disapproval of his
thought and in part defending their identity against the threat of his enormous success. "1θοβ
Zelfs in Time-Magazine worden artikels aan hem gewijd, wat voor een theoloog in die tijd uitzon
derlijk is. Dit hoge werk- en spreekritme in combinatie met verre reizen, bijvoorbeeld naar Grieken
land, Mexico, Japan en Israël, houdt P.TILLICH zeven jaar vol tot aan zijn vijfenzeventigste. Ook uit
die periode dateert zijn History of the Protestant Theology in the 19th and 20th Century (1967). In
die tijd verschijnt Dynamics of Faith (1957) over de heling van de mens en een geloof waarin alle
menselijke en niet alleen rationele vermogens worden aangesproken. In 1959 komt ook het eerste
deel van zijn verzameld werk uit.

2.1.10.

Laatste jaren te Chicago: periode van twijfel en verruiming (1962-1965)

Na zijn pensionering aan Harvard stemt P.TILLICH toe om nog een jaarlijks te verlengen
leeropdracht te aanvaarden aan de theologische faculteit van de universiteit van Chicago. Wie zou
verwachten dat hij hier op zijn lauweren rust, komt bedrogen uit. Hij houdt niet op overal gastcolleges te geven in een onvermoeibare zendingsdrang. Zelfs in zijn laatste levensjaren slaagt P.TILLICH
er nog in om zijn perspectief in grote mate te verruimen. Vooral zijn reis naar het verre Oosten
draagt daartoe bij. In Japan maakt hij kennis met het sjintoïsme en boeddhisme, en legt contacten
met D.T.SUZUKI (1907-19861 en K.NISHITANI (1900-). Tegenwicht voor deze reis is zijn pelgrimstocht naar Israël, waar hij zijn oordeel over de letterlijke interpretatie van teksten en de mystificatie
van legendarische plaatsen nog verstrengt. In Chicago oefent de samenwerking met M.ELIADE
(1907-1986) ook grote invloed op hem uit. Hij gaat zich mede daardoor vragen stellen omtrent de
absoluutheidsaanspraak van het christendom. Richt hij zich in zijn Systematic Theology vooral tot
de geseculariseerde mens, dan voelt hij nu de nood om onder andere de oosterse religies in zijn
theologische denken te betrekken. Belangrijke grensverleggende voordrachten in dit verband zijn:
Christianity and the Encounter of the World Religions (1963), waarin P.TILLICH pleit voor een
religieus universalisme en merkbaar wordt hoe hij zijn vroegere apologetische aanpak mildert. "777e
way to achieve this is not to relinquish one's religious tradition for the sake of a universal concept
which would be nothing but a concept. The way is to penetrate into the depth of one's own religion, in devotion, thought and action. In the depth of every living religion there is a point at which
the religion itself loses its importance, and that to which it points breaks through its particularity,
elevating it to spiritual freedom and with it to a vision of the spiritual presence in other expressions
of the ultimate meaning of man's existence. * 16 ° 7 En elf dagen voor zijn dood luidt de titel van
zijn laatste voordracht nog: 77ie Significance of the History of Religions for the Systematic Theologian (1965).
Ook de keerzijde van de roem is tot op het laatst P.TILLICHs deel geweest. Bij het verschijnen van het derde deel van zijn Systematic Theology, slechts twee jaar voor zijn dood, maakt

""" P.TILLICH. Impresionen und Reflexionen, in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. XIII, p. 383.
"" G.WEHR, Paul Tillieh in Selbsueugnissen und Bilddokumenlen, p. 129.
'"* W. - M.PAUCK, Paul Tllüch. His Ufe and Thought, p. 251.
'•" P.TILLICH, Christianity and the Encounter of the World Religions, in: Р.ТІШСН, Main Works/Hauptwerke, Vol. 5, p.
325, veruald in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. V, p. 98.
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begeestering zelfs plaats voor kritiek onder andere van P.VAN BUREN (1924-) die P.TILLICHs
systeem nutteloos vindt voor de Amerikaanse theologie. Daarnaast neemt ook P.TILLICHs innerlijke
twijfel toe. 'These moods of self-doubt were genuine enough, merging ultimately in the fear that
continued to haunt him: that his own salvation was uncertain, that he was a sinner who would be
1βοβ
excommunicated from the Kingdom of God. "
Doch bij zijn dood, op 22 oktober 1965, net
voor zijn tachtigste verjaardag, schrijft de New York Times: "Paul Tillich's contribution is the suc
λ$0
cessful interpretation of Christian truth for an age of doubt. ' *
2.1.11.

Slotbeschouwingen bij de biografische achtergrond van P.Tillichs systematische
theologie

(a) Het levensverhaal van P.TILLICH leest als een aanvulling op dat van C.G.JUNG. Het
toont hen niet alleen als tijdgenoten of geestesgenoten, maar ook als zielsverwanten. Als randfigu
ren in hun eigen vakgebied willen zij bruggen slaan naar de aangrenzende disciplines, naar de nietkerkelijke christenen. Zij tonen de moed om daarmee tegen de heersende stroom in pionierswerk te
verrichten, waarmee zij tot ver buiten hun eigen terrein grote roem oogsten, maar daarnaast ook
van hun collega's heel wat tegenstand ondervinden. En hoewel P.TILLICH net als C.G.JUNG uit
gaat van een grote innerlijke zekerheid, blijft hij daarbij niet gespaard van innerlijke twijfel.
C.G.JUNG heeft zich als psycholoog voortdurend op het terrein begeven van de theologie en de
filosofie, P.TILLICH toont als theoloog en filosoof grote interesse voor de psychologie en meer
bepaald de dieptepsychologie. Psychologisch zíjn er opvallende verschillen tussen de meer introverte, associatieve, intuïtieve en individuele benadering van C.G.JUNG en P.TILLICHs meer extraverte,
systematische en coherente manier van werken. Ook al blijft in beide gevallen het uitgangspunt
hetzelfde en vertrekken zij bij de mens als de toegangspoort tot het mysterie van God, toch ligt
daartussen een wereld van verschil. De religieuze ervaring vertoont weliswaar grote overeenkomsten, maar P.TILLICH vertaalt die ervaring in een theologisch kader, terwijl C.G.JUNG ze psychologisch verantwoordt. Zij ontmoeten elkaar dan weer in een zeker universalisme en een grote openheid voor de niet-christelijke godsdiensten. Allebei blijven zij trouw aan de protestants-christelijke
fundamenten van hun denken en proberen zij het particularisme ervan te overstijgen.
(b) Ook in de periodisering van hun leven vallen daarom naast vele verschilpunten ook
de overeenkomsten op: een gelijklopende kindertijd, jeugd en universiteitsopleiding. Daarna maken
zij een diepe crisisperiode door, al komt die bij C.G.JUNG pas na de erkenning. Dan volgt een periode van pionierswerk waarin het begrippenkader wordt uitgewerkt, een overgangsperiode van
isolement, en tenslotte een rijke oogstperiode. In de loop van hun leven maken beiden ingrijpende
veranderingen door, al reageren zij daarop verschillend. C.G.JUNG maakt bruuske wendingen, herziet zijn begrippenapparaat voortdurend. P.TILLICH blijft zijn stellingen trouw en laat zijn ontwikkeling harmonischer verlopen. Een ander groot verschilpunt is op het eerste gezicht dat P.TILLICHs
leven ondanks een eveneens individualistische natuur veel meer ingebed is in de socio-politieke
context. Maar in de twee gevallen spelen sociale contacten een grote rol, hoewel C.G.JUNG daarin
door zijn eigenzinnige standpunten meer teleurgesteld wordt. Op cruciale punten tonen zij zich
buitenstaanders, C.G.JUNG eerder vanuit zijn natuur, P.TILLICH meer gedwongen door omstandigheden.
(c) Globaal genomen is het grote verschil met C.G.JUNG inderdaad dat P.TILLICHs leven
en denken minder getekend zijn door breuklijnen, en zijn denken zich daarom geleidelijker heeft
ontplooid. Hun biografieën tonen misschien een heel verschillende ontwikkelingsweg, maar lopen
anderzijds parallel en zijn in meerdere opzichten complementair. Waar hun roeping reeds in de
vroege kinderjaren haar verste oorsprong vindt, zijn ook hier subtiele verschillen. Bij de ouderfiguren valt in beide gevallen een extreme polariteit op, wat bepalend is voor hun verdere synthetische
vermogen. Bij C.G.JUNG is de gezinssituatie meer conflictgeladen, is de identificatie met de vaderfiguur niet zo groot en de autoriteit van de vader ook niet zo doorslaggevend. Ook in de jeugdjaren zijn er parallellen: de wisselwerking tussen platteland en stad, de spanning tussen sociaal gedrag en eenzaamheid, de revolte tegen het orthodox geloof. Dezelfde filosofen en denkers zijn voor

'"· W. - M.PAUCK. Paul Tillieh. Hit Ufi and Thought, p. 275.
"" Editorial New York Tunes, 23 October 1965, geciteerd ait W. - M.PAUCK, Paul TUlich. Hts Ufi and Thought, p. 284.
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de jonge P.TILLICH en C.G.JUNG van grote invloed op de vorming van hun zelfstandig denken. De
breuklijn bij de universiteitsopleiding is bij C.G.JUNG groter, maar bij nader toezien wordt ook
P.TILLICH gedreven door een drang om zijn wetenschap aan de moderniteit aan te passen. Bij
beiden valt de durf op om baanbrekend werk te verrichten en de ambitie om daarmee in de publieke samenleving een eigen plaats te veroveren. Zij durven zich allebei openstellen voor invloeden uit
de brede culturele en maatschappelijke omgeving en anderzijds willen zij teruggrijpen naar de wortels van de westerse samenleving. Geboeid als zij zijn door mystische en occulte randverschijnselen breken zij uit de te kleine behuizing van hun eigen vakgebied. De oorlogssituatie brengt voor
P.TILLICH en C.G.JUNG een bruuske ommekeer, een innerlijke crisis, al is die voor C.G.JUNG meer
persoonlijk, terwijl P.TILLICHs crisis meer een teleurstelling is in de westerse beschaving. Voor
beiden volgt daarop echter een periode van grote professionele activiteit, hoewel die zich bij P.TILLICH sterker ontplooit binnen het academische milieu en in collegiale samenwerking. In die periode
is P.TILLICHs wereldbeeld fel gekleurd door het socialistische ideeëngoed. C.G.JUNG gaat ondanks
zijn brede erkenning veel meer een eigen, non-conformistische weg, hoewel hij evenzeer een kring
van aanhangers rond zich weet te scharen en vriendschappen en relaties erg belangrijk voor hem
zijn. Deze betekenen voor beiden de confrontatie met hun eigen schaduwzijde, die zich vooral
afspeelt op het terrein van de omgang met vrouwen en echtgenoten. C.G.JUNG vindt daarin als
psycholoog gemakkelijker een evenwicht, terwijl dit voor de meer speculatieve P.TILLICH veel
moeizamer verloopt. Ook de Tweede Wereldoorlog brengt voor beide figuren een verschuiving
teweeg. Het is een episode die in het leven van beiden, met hun Germaanse wortels, een diepe
wonde slaat. Deze tragedie zorgt wel voor een verbreding van hun horizon, met voor P.TILLICH
meer opvallende gevolgen dan voor C.G.JUNG. Ook hier verloopt het leven van P.TILLICH vooral in
openheid en dialoog met andere levensopvattingen, dat van C.G.JUNG meer in de verdieping van
en innerlijke dialoog met het onbewuste. Maar zij hebben weer gemeen dat zij elk een antwoord
gezocht hebben op de vraag naar de plaats van de christelijke waarheden ten opzichte van de
moderne mens en ten overstaan van de niet-christelijke levensbeschouwingen. Het getuigt van
grote intellectuele eerlijkheid dat zij ondanks de faam die zij wereldwijd hebben verworven, zijn
blijven zoeken en twijfelen, tot op het laatste in staat tot kritische zelfbevraging.
(d) C.G.JUNG en P.TILLICH hebben elkaar echter nooit ontmoet en het is ook nooit tot
een diepgaande confrontatie van hun denken gekomen. Wel heeft C.G.JUNG er steeds naar verlangd P.TILLICH te leren kennen: 'Es war immer mein Wunsch, Prof. TilHch kennenzulernen, doch
bot sich nie eine Gelegenheit. "1β,° Van zijn kant heeft P.TILLICH in zijn In memoriam voor
C.G.JUNG zijn diep respect voor de psychiater uitgesproken. Daarin erkent hij: "Viele von Jungs
Ideen sind außerordentlich fruchtbar für die Theologie und im besonderen für den Protestantismus
geworden. " , e n Daarnaast heeft een studie van de biografische achtergrond reeds het vermoeden gewekt dat er voldoende tegenstellingen zijn om een theologische reflectie van C.G.JUNGs
Christusbenadering niet op voorhand al te laten uitmonden in een ononderbroken laudatio en getoond dat er ook voldoende conflictstof is voor een diepgaande bevraging. Uit de biografie van
P.TILLICH blijkt reeds dat hij in theoretisch opzicht voldoende onafhankelijkheid en eigenheid bezit
om gezond weerwerk te bieden. Daarin verschilt hij van de traditionele theologische gesprekspartners van C.G.JUNG die te weinig affiniteit met zijn zeer persoonlijk doorleefde onderzoek bezitten
om het te begrijpen of er zich als leerling te sterk mee identificeren om het in een nieuw licht te
zien. Om die onafhankelijkheid te garanderen is het dus eerst aangewezen, weliswaar met de jungiaanse approach in het achterhoofd, de theologische inzichten van P.TILLICH apart te behandelen.

'· C.G.JUNG. Brief vomx.VTII. 1956an H.A.Murray, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. HI, p. 49.
" P.TILLICH, A Memorial Meeting in Address to C.G.J mg, veiuald in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. XII, p. 316.
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2Л.

Soteriologische dimensie in de systematische theologie van P.Tillich

Een situering van de posities van C.G.JUNG en P.TILLICH tegen de achtergrond van de
protestantse voorgeschiedenis en een korte biografische vergelijking vormen reeds de basis voor
een theologische reflectie op C.G.JUNGs Christusbenadering. Voor die evaluatie is P.TILLICH daar
12
in immers de aangewezen referentiefiguur gebleken." Voorafgaand aan de feitelijke uiteenzet
ting van zijn theologische denkbeelden gaan wij eerst nog in op zijn algemene theologische me
thode, de verhouding met de dieptepsychologie en de methode om de systematische theologie te
lezen. Hoofdbrok van dit hoofdstuk is een overzicht van de theologische begrippen en door middel
daarvan interpreteren en evalueren wij het psychologische onderzoek. Aan de hand van die begrip
pen schetsen wij het theologische kader waarin die interpretatie en evaluatie plaatshebben. Daarin
blijkt ook dat de achtergrond waaruit een soteriologische bekommernis spreekt, de meest geschik
te is. Omwille daarvan krijgt in de theologische begrippenanalyse vooral het soteriologische aspect
van de theologie van P.TILLICH onze aandacht. Vanuit deze gezichtshoek is een overzicht mogelijk
van de meest diverse theologische themata. Door een juiste visie op de verhouding tussen deze
aandachtsvelden wordt bovendien de theologische methode duidelijk die wij willen aanwenden
voor een reflectie op de Christusbenadering van C.G.JUNG.
2.2.1.

Correlatieve methode in de theologie van P.Tillich

In navolging van zijn leermeester M.KÄHLER (1835-1912), omschrijft P.TILLICH zijn
theologie als een bemiddelende theologie. Die methode is bepalend voor haar verhouding met de filosofie. Het is alleen niet altijd duidelijk waartussen die theologie moet bemiddelen en de aandachtspool is daarin nogal eens verschoven. In de meest strikte zin legt hij de verbinding tussen religie en cultuur, tussen filosofie en theologie, meer algemeen tussen de eeuwige waarheid en de
veranderende tijdssituatie, en in wezen tussen de Theos en de Logos, tussen het geloof en de
rede, tussen de bovennatuur en de natuur." 1 ' Meer bepaald streeft hij een verzoening na tussen het christendom en de moderne tijdsgeest, een synthese die, zoals wij reeds weten, volgens
hem mislukt is in het Duitse idealisme. Verder wil hij een middenweg bewandelen tussen naturalisme en supranaturalisme, liberale theologie en orthodoxie. In wezen probeert P.TILLICH zowel aan
de strenge scheiding tussen God en de wereld te ontkomen ais aan de volledige vereenzelviging
van God en de wereld. Daarbij wil hij ook de twee uitersten vermijden van een totaal relativisme,
dat de theologische boodschap helemaal aanpast aan de noden van de tijd, afgeleid van de binnenwereldse ontwikkelingen, en van een levensvreemd absolutisme dat een eeuwige waarheid brengt
in een onveranderlijke vorm en los van de menselijke beginsituatie. Zijn correlatiemethode is dus
eigenlijk bedoeld om 'the oscillation between two insufficient and religiously dangerous solutions'
te vermijden."14
In de methodische omschrijving van de correlatie is P.TILLICH evenwel erg onduidelijk
en daardoor is er nogal wat verwarring rond het feit dat de inhoud daarvan niet helemaal overeenkomt met de actuele toepassing."15 Volgens P.TILLICH zelf slaat de term, ter vervanging van

Om andere redenen vindt T.EVERS, Mythos und Emanzipation, p. 188-196, hier p. 191, dat eveneens. Hij probeert in zijn
boek na te gaan welke bijdrage C.G.JUNGs analytische psychologie kan leveren voor de optimalisering van de bevrijdingstheorie en wil in dat opzicht een aantal vooroordelen uit de weg ruimen die bestaan vanuit de sociale wetenschappen, waar
men zich blindstaart op zijn achterhaald burgerlijk individualisme en daardoor de mogelijkheden over het hoofd ziet die deze
psychologie kan bieden. Volgens hem kan P.TILLICH daarin als een soort verbindingsfiguur fungeren, 'als Geometer der
Grenze zwischen С. G.Jung und der kritischen Theorie. Vertreten durch seine Pontion ist diese Grenze nunmehr absehbar,
bis zu der beide Denktraditionen sich zu bewegen hatten, damit eine Verbindung zustande käme '.
Zie Р.ТГШСН, Vie Protestant Era, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 6, p. 289-290, vertaald in: P.TJLUCH, Gesammelte Werke, Bd. VII, p. 13. Zie verder P.TILLICH, Systematic Theology, Vol I, p. 64-65; Vol. II, p. 13,
vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. IS; 78; Bd. II, p. 19. P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke,
hrsg. von G.HUMMEL, U een volledige tekstkritische uitgave, die echter pas aan haar vijfde deel toe is. Daarin worden de
teksten, al naargelang de taal van de eerste publicatie, in het Duits of bel Engels weergegeven. Indien de tekst hier nog
ontbreekt, wordt op de uitgave van P.TILUCH, Gesammelte Werke, hrsg. von l.HENEL, een beroep gedaan.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 7, vertaald in: P.TILLICH. Systematische Theologie, Bd. Π, p. 13. Zie voor
een uiteenzetting van die methode P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Il, p. 59-66, vertaald in: P.TILLICH, Systemati
sche Theologie, Bd. Π, p. 73-80.
In een gespecialiseerde studie is J.P.CLAYTON, The Concept of Correlation. Paul TWich and the Possibility of a Media
ting Theology, deze mening toegedaan. Hij staal daarin niet alleen. W.W.MAHAN, Wlich's System, p. 89, gaat zelfs nog
een stap verder en beweert dat deze methode eerder incidenteel is en voor het denksysteem zelfs destructief: 'It is disas
trous because in each major part of the system there is a conflict between the situation as portrayed and the question as
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wat hij eerst nog dialectische theologie heeft genoemd, op het apologetische of antwoordende ka
rakter van zijn theologie omdat ze in een vraag-antwoordrelatie of correlatie staat ten opzichte van
de menselijke zelfbevraging "Apologetic theology is 'answering theology ' It anwers the questions
implied in the 'situation' in the power of the eternal message and with the means provided by the
situation whose questions it answers. * " " Het antwoord is daarbij met inhoudelijk uit de vraag
afleidbaar, hoewel het er toch formeel door is bepaald Tussen vraag en antwoord bestaat volgens
Ρ TILLICH in die zin altijd een relatie van wederzijdse interdependentie Zonder verder op de metho
dische implicaties in te gaan moeten wij opmerken dat deze correlatie niet alleen een formele aan
gelegenheid is omdat de reële verhouding tussen mens en God er model voor staat 'The divinehuman relationship is a correlation also m its cognitive side. Symbolically speaking, God answers
man's questions, and under the impact of Cod's answers man asks them " l e " Het soteriologische karakter van deze verhouding is reeds methodisch vastgelegd het theologische onderzoek
moet beginnen bij de analyse van de menselijke situatie en het antwoord moet altijd aansluiten op
de menselijke bestaansvragen, op de roep om verlossing Zonder die correlatie is volgens Ρ TIL
LICH geen openbaring of verlossing denkbaar Er is immers geen enkele soteriologia die niet beant
woordt aan de noden van de mens. Criterium voor die sotenologische correlatie is dat de openba
ring altijd de menselijke vnjheid moet garanderen zonder daarbij de goddelijke transcendentie op te
geven Voor de christologie betekent dit dat ZIJ nooit een vrijblijvende studie kan zijn rond het we
zen van Christus en ook niet los mag staan van de menselijke vraag naar verlossing "Christo/ogy
is a function of soteno/оду The problem of sotenology creates the christological question and
gives direction to the christological answer " , β 1 ί
Hoewel Ρ TILLICH in zijn vroegere filosofische werk een meer open en dialogische hou
ding heeft aangenomen, evolueert hij m zijn theologische werk naar een meer strikte, formele me
thode, die lijkt opgezet om de uniciteit en onaantastbaarheid van de christelijke boodschap te be
schermen binnen de veranderende existentiebeleving van de mens Dan lijkt het teveel alsof de
theologische verwoording alleen naar de vorm en niet naar de inhoud van de vraagstelling enige
invloed ondergaat 1β1* In de praktijk is het omgekeerde vaak het geval en stellen WIJ vast hoe
Ρ TILLICH in zijn theologische verwoording ook inhoudelijk beïnvloed is door de menselijke ervaring
en ze allesbehalve alleen maar als opstapje dient naar zijn theologische antwoord 1S2° Maar hij
heeft er anderzijds nog moeite mee om de strikte vraag-antwoordopdeling op te geven omdat anders de chnstocentrische basis van zijn theologie, het geloof in Jezus als de Christus, verzwakt en
de ervaring de rol van de openbaring misschien helemaal overneemt Hij beseft dat het naast elkaar
plaatsen van vraag en antwoord wegvalt wanneer de menselijke geest van de goddelijke doordrongen is. 'Man's existential situation requires the method of correlation and prohibits the dualism of
levels. In the human spint's essential relation to the divine Spirit, there is no correlation, but rather,
mutual immanence. ' , e 2 ' In het derde volume van de Systematische Theologie is die verhouding
trouwens minder krampachtig en dat is misschien ook wel de reden waarom hij daar de term 'correlatie' weglaat Of het nu gaat om een technisch eng correlative of een ruim dialogische relatie,
de wisselwerking met het met-theologische gedachtegoed vormt het fundament van heel Ρ TILLICHs werk en behoort tot het wezen van zijn theologie Daarbij valt voortdurend op dat volgens

derived, between the message and the answer, and finally, between the question that ÍS posed and the answer that is given.
In sum, the whole structure breaks down. " Zie ook PAN CHIÙ LAI, Towards a Tnmtanan Theology of Religions A Study
of Paul Tillich s Thought, ρ 66-83, die Belt dat Ρ TILLICH de grenzen van zíjn correlaücve methode heeft aangevoeld en
aan het and heeft losgelaten
"" Ρ TILUCH, Systematic Theology. Vol Ι, ρ 6, vertaald m Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 12 Vgl J
SCHMIDTS, Die apologetische Theologie Paul Tiüichs Dit u de eerste omvattende analyse van een katholiek auteur, daar
bij echter vooral gebaseerd op de vroege Ρ TILUCH
" " Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 61, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 75 Vgl
Τ KOCH, Gott die Macht des Sems im Mut zum Sem TilUchs Gottesverstahdms In seiner Systematischen Theologie , m
Η FISCHER (Hrsg ), Paul Tillich. Studien zu einer Theologie der Moderne, ρ 169-170
" " Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol II, ρ ISO, vertaald m Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd II, ρ 163
" " Η FISCHER, Die Christologie als Mme des Systems, in H FISCHER (Hrsg ), Paul Tillich, ρ 207-229, hier ρ 221, ver
denkt er Ρ TILLICH zelfs van dat het theologische antwoord reeds op voorhand bepalend is voor de vraagstelling omdat
deze zei Γ reeds theologisch aangelegd is
1 0

Zo stelt D TRACY, Tillich and Contemporary Theology, in J L ADAMS а о (ed), The Thought of Paul Tillich, ρ 266,
terecht, "Tillich does allow the answers (not only the questions) of psychoanalysis socialist theory, existentialism, and his
own 'self'transcendmg naturalism to provide answers, not only questions, in his theology '

><" ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 114, vertaald m Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 137
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hem alle begrippen uit de menselijk eindige sfeer per analogia entis overdraagbaar zijn op de theologische omschrijvingen.1622 Niettemin behoudt de filosofie een volledige autonomie omdat zij
kan vertrekken van de theoretische twijfel en enkel gebonden is aan de universele logos, terwijl de
theologie ook een existentiële betrokkenheid vereist en genormeerd is door de openbaring, door de
concrete inhoud van de verschijnende logos. Aan die autonomie zijn ook grenzen: volgens hem kan
de filosofie ook niet buiten de existentiële betrokkenheid die de theologie kenmerkt en bevat de
theologie van haar kant ook een filosofisch gehalte. Daarom bevindt zich de theologie eveneens in
een spanningsveld. Als zij te sterk gebonden is aan concrete symbolen, bijvoorbeeld aan het bijbelwoord, dreigt haar boodschap met de tijd onverstaanbaar te worden omdat de universele logos dan
verloren gaat. Maar als de binding met de concrete logos te zwak is, bestaat het gevaar dat zij afglijdt naar een filosofische leer. Mag men theologie nooit bedrijven in tegenspraak met de universele logos en hoort zij redelijk te gebeuren, dan moet zij ook trouw blijven aan de concrete, christelijke symbolen en aan de particulier verschijnende openbarings/ooos. Theologie en filosofie zijn bij
P.TILLICH zo sterk op elkaar betrokken dat hem meermaals verweten is dat hij de twee vakgebieden onvoldoende afbakent."23 Dat is helemaal ten onrechte, al heeft hij theologie in een vroege
fase zelfs als theonome metafysiek omschreven, iets waar hij later van terugkomt. 'Theology is
defined as 'theonomous metaphysics', a definition that was a first and rather insufficient step toward what I now call the 'method of correlation '. · 1 · 24 Met zijn correlatieve aanpak benadrukt hij
dat de divergentie en convergentie kenmerkend zijn voor de relatie tussen theologie en filosofie.1*26 Dat de correlatiemethode voortkomt uit deze convergentie-divergentieverhouding tussen
openbaring en ervaring, zegt P.TILLICH niet uitdrukkelijk, maar is wel uit de definities af te leiden.
'Philosophy and theology ask the question of being. But they ask it from different perspectives.
Philosophy deals with the structure of being in itself; theology deals with the meaning of being for
us. From this difference convergent and divergent trends emerge in the relation of theology and
philosophy."™3* Het grote en enige verschilpunt is dus de soteriologische interesse die in de filosofie ontbreekt.
Conclusies: Bij de formulering van zijn theologische en vooral soteriologische begrippen
hanteert P.TILLICH een correlatieve methode waarin de theologie voor de formulering
van haar antwoorden op de menselijke vragen een ambivalente onafhankelijk-afhankelijke positie inneemt ten opzichte van de filosofie en de menselijke ervaring. Deze beginselverklaring vormt de tegenhanger van C.G.JUNGs neutrale wetenschapsvoering waarin hij zichzelf onafhankelijk opstelt tegenover theologische begrippen maar deze ondertussen voorwerp van zijn psychologisch onderzoek maakt.

2.2.2.

Verhouding tussen psychologie en theologie bij P.TilIich

Wat P.TILLICH over de verhouding tussen theologie en filosofie zegt, gaat tevens op
voor zijn visie op de relatie tussen theologie en menswetenschappen, en dus ook voor de psychologie. Opnieuw neemt hij zijn typische ambivalente houding aan. In de strikte taakomschrijving ziet
P.TILLICH tussen beide vakgebieden geen gemeenschappelijke basis, zodat de discussie ofwel op
menswetenschappelijk ofwel op theologisch terrein moet worden gevoerd. In geen geval mogen
wij theologische vooropstellingen in het wetenschappelijk onderzoek laten infiltreren of de theologische waarheid aan menswetenschappelijke onderzoeksresultaten ondergeschikt maken. Dat belet

Zie over dit begrip P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 131, vertaald in: P.TIUJCH, Systematische Theologie,
Bd. I, p. 157. Vgl. J SPLETT - B.PUNTEL - E.PRZYWARA, in: K.RAHNER (Hrsg.), Herders Theologisches Taschenleacon, Bd. I, p. 90-99.
Zie W. WEISCHEDEL, Paul Tillichs Philosophische Theologie, in: K. HENNI G (Hrsg.), Der Spamungsbogen. Festgabe für
Paul Tillich zum 75. Geburtstag, p. 44, die beweert dat P.TILLICH de filosofie onderbrengt bij de 'Botmäßigkeit der Theologie'. H.THIELICKE, Der Evangelische Glaube. Grundzuge der Dogmatik, Bd. I, p. 5, verdenkt hem er daarentegen van
de theologie aan de filosofìe ondergeschikt te maken.
P.TILLICH, The Protesimi Era, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. б, p. 299, vertaald in: P.TILLICH, Ge
sammelte Werke, Bd. VI], p. 25. Vgl. P.TIUJCH, Systematic Theology, Vol. II, p. 13-16, vertaald in: P.TILLICH, Syste
matische Theologie, Bd. II, p. 19-22.
Zie P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 18-22: Theology and Philosophy: A Question, vertaald in: P.TILLICH,
Systematische Theologie, Bd. 1, p. 2S-37. Vgl. P.TILLICH, Philosophy and Theology, in: P.TILLICH, Main Works/Haup
twerke, Vol. 4, p. 283, vertaald in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. V, p. 116.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 22, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 30.
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Ρ TILLICH evenwel niet een grote openheid te betonen voor wat vooral de nieuwe dieptepsycholo
gie aanreikt aan inzichten in de existentieanalyse ' e 2 7 De psychologie speelt volgens hem een
cruciale rol in de interpretatie van de menseh|ke vraag die de theologie moet beantwoorden "777e
interpretation of man's predicament by psychoanalysis raises the question that is implied in man's
very existence. Systematic theology has to show that the religious symbols are answers to this
cuestión. Now, if you understand the relation of theology and depth psychology in this way, you
have grasped the fundamental importance, the final and decisive importance, of all this for theology. "1β2β Volgens Ρ TILLICH is theologie zelfs met mogelijk zonder gebruik te maken van de diep
tepsychologie en moet ZIJ van haar kant voor een fundering van de psychotherapie zorgen Daar
naast geeft hij ook toe dat de psychologie niet alleen belangnjk is om de existentiële vragen te
verhelderen, maar ook van dienst kan zijn txj de formulering van de theologische en filosofische
concepten, 'that the theology which underlies pastoral counseling should be one which itself has
been influenced by the insights of psychotherapy, not only in the questions it asks, but also in the
formulation of the answers in correlation with the questions " " " Ρ TILLICH gelooft daarom niet
"that it is possible today to elaborate a Christian doctrine of man, and especially a Christian doctri
ne of the Christian man, without using the immense material brought forth by depth psycholo
gy. ""° Het is met name vooral de psychoanalyse van S FREUD die hij als directe gesprekspart
ner beschouwt, de 'natural ally of Christianity', die kan helpen 'to rediscover the classical Christi
an interpretation of human existence. ' , e s ' Het is echter zeer verwonderlijk dat die dialoog nooit
echt met С G JUNGs analytische psychologie heeft plaatsgevonden De verklaring daarvoor gaat in
twee richtingen Ten eerste beantwoordt С G JUNGs psychologie minder aan Ρ TILLICHs beeld van
de verhouding tussen wetenschap с q filosofie en theologie en de duidelijke afbakening
daartussen Deze is bij S FREUD veel eenvoudiger omdat die hoegenaamd geen filosofische en
theologische aspiraties heeft. HIJ komt met toe aan de theologische voorstellingen over het wezen
van de mens, hoewel die eigenlijk voorondersteld zijn, 'for if you speak of man's existential pre
dicament as opposite to his essential nature, you must in some way presuppose an idea of his
essential nature But this is not the purpose to which all existentialist literature is directed Instead,
the focus in both existentialism and depth psychology is man's estranged existence, the characte
ristics and symptoms of this estrangement, and the conditions of existence in time and spa
ce. " 18эг De voorstellingen van S FREUD sluiten met hun aandacht voor het irrationele verder uit
stekend aan bij de rol die de existentiefilosofie in Ρ TILLICHs denken speelt als opvulling van de
leemte van de eenzijdige protestantse ontwikkelingen ZIJ zijn daarom ook beter bekritiseerbaar als
eigenschap van de mens in zijn existentiële vervreemding Een dialoog met С G JUNG zou de me
thodische pnncipes van P.TILLICH rond de correlatie wel eens op de helling kunnen zetten omdat
de leer van C.G JUNG heel wat themata bespeelt die onder de noemer van de theologie vallen en
gemakkelijk aansluiten op typisch theologische denkmodellen Is het daarom dat Ρ TILLICH eigen
lijk tot C.G JUNGs dood wacht voordat hij de mogelijkheden van zulk een dialoog inzit?1633

,<π

Ρ HOMANS, Introduction lo Ρ HOMANS (ed ), The Dialogue between Theology and Psychology ρ 3 looft Ρ TILLICH
om die reden " more than any other theologian has permitted his theological works to come under the influence of psy
chology and especially depth psychology' De conclusie van Η ELSASSER, Paul Tillichs Lehre vom Menschen als Ge
spräch mit der Tiefenpsychologie, ρ 232, is tn dit verband heel duidelijk Tllkchs Gespräch trat der Tiefenpsychologie ist
kein akzidentelles sondern ein wesentliches Element seiner Theologie ( ) Sein Gesprach mit der Tiefenpsychologie ist
nicht theologische Mode sondern Methode '

,a>

Ρ TILL1CH, The Theological Significance of Exituntiahim and Psychoanalysis, in Ρ ТПХІСН, Theology of Culture, ρ
125, vertaald m Ρ TILUCH, Gesammelte Werke. Bd ТП, ρ 315

io· ρ TILUCH, The Impact of Psychotherapy on Theological Thought, in PTILUCH, Man Works/Haupwerke, Vol 2, ρ
309, vertaald in Ρ TILUCH. Gesammetie Werke, Bd VIH. ρ 325
" * Ρ TIUJCH, My Search for Absolutes, ρ 50 Voor PTILUCH is 'dieptepsychologie'een verzamelbegrip, waarbij hij het
onderscheid tussen psychoanalyse, psychotherapie ca dieptepsychologie amper maakt Hij spreekt soms zelfs van analyti
sche psychologie' als hij de freudiaanse bedoelt, terwijl de term natuurlijk slaat op de jungiaanse psychologie Zie bv
Ρ TILUCH, Dynamics ofFaah, in Ρ TILUCH, Main Works/Hauptwerke, Bd 5. ρ 223, vertaald m Ρ TILLICH, Gesam
melte Werke, Bd VIII, ρ 114 Meestal bedoelt PTILUCH met 'dieptepsychologie'de theoretische bovenbouw en met
'psychotherapie' meer de praktische zijde
14,1

Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol II, ρ 27, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Tneolope, Bd Π, ρ 33

™ PTILUCH, Theological Significance of Existentialism and Psychoanalysis, in PTILUCH, Theology of Culture, ρ 117,
vertaald in Ρ TILUCH. Gesammelte Werke, Bd VIII, ρ 308
" " Zie Ρ TILUCH, A Memorial Meeting m Address lo Carl Gustav Jung, vertaald m Ρ TTLLICH, Gesammetie Werke, Bd
ΧΠ, ρ 316-319 Een eerste confrontatie tussen beide persoonlijkheden gebeurt bij I PROGROFF, The man who transforms
consciousness The inner Myths of Martin Buber Paul Tilhch, and С G Jung, in Eranos-Jahrbucher, Bd XXXV/1966, ρ
126-127 'Of the depth psychologists, it would seem that only Jung possessed a scope large enough to meet Tilhch on his
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Conclusies Binnen het correlatieverband tussen theologie en menswetenschappen heeft
vooral de dieptepsychologie, met name de psychoanalyse van S FREUD, als menswe
tenschap haar diensten bewezen aan de theologie van Ρ TILLICH De relatie met de
analytische psychologie van С G.JUNG schijnt minder uitgediept, vermoedelijk omdat de
scheidingslijn tussen psychologie en theologie bij С G JUNG minder scherp is Maar in
het algemeen erkent Ρ TILLICH dat de theologie, terwijl ZIJ ook de resultaten van een
dergelijk onderzoek kan funderen, tevens grote invloed van de dieptepsychologie heeft
ondergaan
2-2.3.

Drievoudige aanleg van de systematische theologie van P.Tillich

Hoewel een systematische voorstelling van zijn leer lang op zich heeft laten wachten is
1 34
Ρ TILLICH altijd een systematisch denker geweest. * Daarom is ook bij hem een zekere inconsis
tentie in de begripsvorming maar op te lossen in de context van zijn volledige leer en de daann
aanwezige structuur Het principe daarvan is reeds in het vorige hoofdstuk besproken bij de inter
pretatie van de theologische voorgeschiedenis Ρ TILLICHs theologiekritiek concentreert zich altijd
rond diverse begrippenparen als extremen waartussen het juiste dialectische evenwicht verloren is
gegaan en dat hij in een samenstelling hoopt te herstellen. In zijn vroege werk, waarin hij zijn eigen
denksysteem ontwerpt in dialoog met F W J.SCHELLING (1775-1854), heeft Ρ TILLICH de basis
voor dit formele principe gelegd Het is de dynamische eenheid van identiteit en differentie, de
levende verbinding van beide polen. Het is de levensbeweging als triadische dynamiek van een
heid, scheiding en hereniging, van zelfidentiteit, zelfalteratie en hun terugkeer in een verrijkte zelf1 36
identiteit, gemodelleerd volgens G W F HEGELs (1770-1831) dialectische methode. * Dit is voor
Ρ TILLICH geen abstract a-priorisch beginsel, maar de actuele verwerkelijking van de eenheid tus
sen oneindigheid en eindigheid Die eenheid is geen eeuwig zijnde, maar een eeuwig wordende en
de actuele synthese van dat wordingsproces ZIJ is ook geen puur logisch gedetermineerde synthe
se zoals bij G W F HEGEL, maar moet in de realiteit van het bestaan, van de heilsgeschiedenis, ge
stalte knjgen ZIJ gaat niet vooraf aan de drie momenten of potenties, maar komt eruit voort, is
opgebouwd uit de strijd tussen de identiteit van het noodzakelijk objectief, zelfloos 'zijn' en de dis
tantie van de toevallig subjectieve zelfheid, een strijd die in de mogelijkheid van hun object-subjecteenheid overstegen wordt Deze denkstructuur blijft eigen aan Ρ TILLICHs theologiseren, ook in zijn
Systematic Theology, waar de tnnitaire symboliek de sleutel is om het grote zinsverband in zijn
denken te ontdekken 1β3β

own level Here, however, ti seems that for various reasons Tiliich had a resistance to Jung, partly for politicai and social
reasons ' De dialoog heeft na de dood van beiden wd al gedeeltelijk plaatsgevonden, maar het is opvallend dat het initia
tief daarbij vooral is uitgegaan van de psychologen Zie voor een overzicht hiervan bij W R ROGERS, Tiliich and Depth
Psychology, in J L ADAMS а о (ed), the Thought of Paul Tiliich, ρ 102-117, waaruit zelfs Ρ TILLICHs invloed blijkt
op meerdere psychotherapeuten zoals R MAY (1909 ). E FROMM (1902-1987), E ERIKSON (1902-1994), V E FRANK!.
(1905-), M BOSS (1903-) en С ROGERS (1902-1987) Een directe vergelijking tussen het denken van С GJUNG en
Ρ TILLICH is nog niet op systematische wijze gebeurd Wel zijn er globale overeenkomsten aangetoond door
psychotherapeuten als H BARZ, Selbsterfahrung Tiefenpsychologie und christlicher Glaube, een verkennende studie waarin
zijdelings naar Ρ TILLICH wordt verwezen Verdienstelijk is J Ρ DOURLEY, The Psyche as Sacrament A Comparative
Study of С G Jung and Paul Tilbch, die vanuit de analytische psychologie de vergelijkingsmogelijkheden aanduidt, hoewel
hij op dat punt vooral naar een bevestiging van С G JUNGs denkbeelden zoekt.
Zie A J McKELWAY, 77i* Systematic Theology of Paul TilUch, ρ 219, die Ρ TILUCH 'the systematic theologian par
excellence" noemt
Vgl G WENZ, Sein und Zeit Die Entwicklung der Theologie Paul Wlichs, ρ 103, die de werkhypothese van Ρ TTLLICH,
in navolging van G W F HEGEL en F W J SCHELLING, als volgi formuleert 'In diesem Sinne können wir als Extract
unserer bisherigen AnalysefolgendeArbeitshypotheseformulieren, dte freilich noch einer breiten Verifikation an den Taten
bedarf Idenatät von Identität und Differenz lebendiges Tätigsein vermittelter Subjeknvtiäi Geist, etc ut das Zentralthema,
das Prinzip TUhscher Theologie " De ontologische specificiteit van Ρ TILLICH is vast en zeker een erfenis van de grote
Duitse idealisten, zoals ook A J McKELWAY, The Systematic Theology of Paul Tiliich. A Review and Analysis, ρ 27,
opmerkt "The influence of the German idealist tradition on Paul TilUch's theology is certainty one of the baste reasons for
the différences which exist between his thought and that of many of his contemporaries "
Dat zegt ook S WITTSCHIER, Paid Tiliich. Seme Pneuma Theologie, ρ 11 "Die Trias Sein-Leben-Geist ist das verborge
ne Gerüst in TiUichs denken. * In Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 248, wordt deze systematiek gevat m de
formule "Actualized as ufe, being-uself is fulfilled as spint " Vgl Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 288
"Sein verwirklicht neh als Leben und erfiUts sich als Gast " In W W MAHAN, Tilbch 's System, wordt niet meer de correialiemethode gehanteerd als de sleutel tot Ρ TILLICHs denksysteem, maar de dialectiek van potentialneit-actualiteit-vervulling, die ook in de thematiek van unie-scheidtng-reunie terugkeert "In spite of the puzzlements concerning the presence or
absence of temporal sequence, however, the term 'dialccac' u aie most appropriate term by which to designate the method
that Tiliich actually follows in his system. '
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Hoewel het drievoudige karakter de opbouw van de hele theologie van Ρ TILLICH be
paalt, is dit met te verwarren met de toekenning van een vooraanstaande plaats van de goddelijke
triniteit binnen die theologie In tegenstelling tot de traditionele dogmatische behandeling van dit
thema is de triniteit in mindere mate een aanduiding voor de binnengoddeltjke relationalen tussen
de dne goddelijke personen dan een rode draad in de dialectische structuur van het leven Daar
door schenkt Ρ TILLICH ruimschoots aandacht aan een voorchristelijke triniteit Terwijl het hele
denken een drievoudige structuur heeft, is net opvallend dat de uiteenzetting van de triniteit welis
waar achter de driedeling van de Systematic Theology steekt, maar als dusdanig in zijn ganse
oeuvre nauwelijks aan bod komt Naast de tnadische dynamische grondstructuur van Ρ TILLICHs
denken, waardoor de identiteit zich slechts in de distantie kan verwerkelijken, is er ook een drie
voudig theologisch antwoord op de heilsvragen van de mens Daarin verwijst Ρ TILLICH de mens
eerst naar zijn essentieel-ontologische basis, naar de scheppingsorde en de eenheid tussen God en
de mens. Van daaruit verstaat hij de existentiële bestaansorde als de verbrokenheid van die eenheid, van de gevallen wereld In derde instantie kan in die existentële orde de eenheid opnieuw verwerkelijkt worden, wat gebeurt in een pneumatologische orde, in de geestfase en onder de inwerking van de H.Geest Dit alles omschrijft Ρ TILLICH niet alleen als een verlossingsproces van we
reld en mensheid, maar ook als een theogomsch wordingsgebeuren, als het dialectische leven
Gods Als absolute oergrond gaat God boven zichzelf uit, spreekt zich in de Logos uit, waardoor HIJ
als de werkelijkheid van de wereld tegenover zichzelf komt In de kracht van de Geest keert HIJ
tenslotte tot zichzelf terug
Conclusies De christologie wordt bij Ρ TILLICH maar indirect verstaanbaar binnen het
kader van een meer algemene soteriologia met een drievoudige aanlegbasis, waarvoor
de trinitaire symboliek model staat een ontologische, existentiële en pneumatologische
Daarom is het ook beter de bespreking van P.TILLICHs christologie te laten voorafgaan
door een algemene introductie op zi|n theologische inzichten, waarin de drie aspecten
van zijn heilsopvatting de nodige aandacht knigen Zo kan in het volgende hoofdstuk de
geschiktheid blijken van Ρ TILLICHs theologie voor een doorlichting van C G JUNGs
psychologische Christusbenadering

23.

Thematische lezing van de Systematic Theology van P.Tillich

Om tn de theologie van Ρ TILLICH de dnevoudige aanleg en bedoeling van zi|n sotenologische opvattingen inhoudelijk en structureel te ontdekken is een grondige lezing van zijn Syste
matic Theology eigenlijk al voldoende Ten eerste is het zoals men van dit opus magnum beweert
'Sie vereinigt auf komprimierte Weise alle früheren, in zahlreichen (deutschen wie amerikanischen)
Einzelaufsätzen und Schriften geformten Gedanken Tillichs' , M 7 Ten tweede is het geheel van
dit werk op de grens tussen twee werelden ontstaan begonnen in de 20er jaren is het later in de
USA tot voltooiing gekomen en pas daarna 'opnieuw' in het Duits vertaald Alle opvattingen komen er dus in een synthese samen ' " * De keuze voor dit werk vloeit ten derde automatisch
voort uit de bedoeling om de drievoudige denkwijze van P.TILLICH in het centrum te plaatsen De
dne delen van dit werk zijn als geheel te volgen als een tnadisch dialectisch proces waarin Vader,
Zoon en Geest de metaforische momenten zijn van een totaal verlossingsgebeuren 1 в э ' Structu
reel gezien vormt de christologie in deze theologie het centrale deel en volgens H FISCHER wijst
dat op meer dan een structurele aangelegenheid. 'Deshalb lage es sich nahe die Chnstologie auch
inhaltlich als die Mitte des Systems zu rekonstruieren. "le*°
Het tnnitair-pneumatologische is niet enkel een materieel kenmerk van Ρ TILLICHs theo
logie, maar wordt in zijn Systematic Theology ook gehanteerd als formeel beginsel, als ruggengraat

" " S WnTSCHIER, Paul TiUich Seme Pneuma Theologie, ρ 12 Het werk biedt trouwens een goede algemene inleiding tol
de Systematische Theologie Eveneens nuttig is W E1SENBE1S, The Key Ideas of Paul TiUieh s Systematic Theology, waarin
de structuur en de inhoudstafel van het werk grondig worden uitgewerkt en toegelicht
" " Zie Ρ TILLICH. Systemaac Theology, Vol Ι, ρ la-xa, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 7 8
m

Zie J RINGLEBEN, Der Geist und àie Geschichte, in Η FISCHER (Hrsg ), Paul Tilhch. ρ 230-231 Einleitung Zur
Au/baulogik der Systemansehen Theologie

'«" Η FISCHER, Dit Christologie als Mme des Systems, m H FISCHER (Hrsg ), Paul Tilhch, ρ 207
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txj de opbouw van de delen '*" Elk hoofdstuk is bovendien tweevoudig opgebouwd het begint
bij de menselijke gerichtheid op verlossing en heelwording en geeft vervolgens aan hoe de verlos
sing daarop een antwoord vormt In het eerste deel gaat het ene hoofdstuk Being and the Question
for God over wat de werkelijkheid in wezen is, terwijl het andere Reason and the Question for
Revelation de kentheoretische premissen van het ontologische deel in verhouding tot het openba
ringsbegrip plaatst Ook het tweede deel Existence and the Christ bestaat uit twee hoofdstukken
existence and the Quest for the Chnst en The Reality of the Chnst Daarin wordt eerst de exis
tentie beschreven in haar vervreemding, zoals ze niet hoort te zijn en daarna hoe Chnstus hierop
een antwoord is. Verder bevat ook het derde deel twee grote hoofdstukken Life and the Spint, als
mogelijkheid om de vervreemding op te heffen in de geestelijke vereniging van het goddelijke en
het menselijke. History and the Kingdom of God belicht de historische en eschatologische dimensie
van de Geestwerking als antwoord op de ambivalentie van de geschiedenis Het is bij de opbouw
van volgende uiteenzetting best de lijnen van de Systematic Theology te volgen en bepaalde in
houden enkel van plaats te veranderen waar P.TILLICH zelf van zijn drieledige denkschema afwijkt
Als grondtekst is gekozen voor de Engelse versie als de meest oorspronkelijke, doch deze is nauw
keurig met de Duitse vertaling vergeleken 1 M 2 Waar verduidelijking nodig is, gaan WIJ op sommi
ge punten dieper in of geven nadere uitleg vanuit de Main Works/Hauptwerke of de Gesammelte
Werke
De lezing van dit uitermate systematisch opgebouwde boekwerk vraagt verder een mi
nimum aan thematische indeling Daarbij gaan WIJ na op welke wijze Ρ TILLICH Christus vanuit een
drievoudig perspectief belicht Dat kan door vooral te letten op de correlerende methode van Ρ TILLICHs denken, met de spanningsverhouding als uitgangssituatie en gevolgd door het antwoord van
de theologie Zo is het gemakkelijk het sotenologische gehalte van zijn denken te onderzoeken,
gezien de sotenologie juist een verlossend antwoord op deze tegenstellingsproblematiek biedt
Omdat Ρ TILLICH de christologie binnen het meer algemeen sotenologische kader ontwerpt, vormt
dit de laatste stap in de behandeling van de plaats van Chnstus in het geheel van zijn systemati
sche theologie. Hoe wij deze doelstellingen in een concrete aanpak kunnen vertalen, is een andere
kwestie Om dit in elk van de delen te bereiken, behandelen WIJ die thematisch eerst Ρ TILLICHs
opvatting van de zijns-, bestaans- of levensstructuur en van daaruit de corresponderende godsop
vatting Uit de verhouding tussen beide is vervolgens de bijhorende mensopvatting af te leiden en
van daaruit ook de godsdienst- en cultuuropvatting Aan het eind komen wij bij de Christusopvat
ting, waarvan aangetoond moet worden hoe daann de voorgaande themata samenkomen Voor de
keuze van deze rubrieken zijn zowel intrinsieke als extrinsieke redenen Wat betreft de sotenologi
sche inzichten van P.TILLICH is de reden vooral instructief Vanuit deze invalshoeken krijgen WIJ
een inzicht in de wijze waarop de theologie van Ρ TILLICH de verhouding aangeeft tussen de dub
belzinnigheid van het leven en het goddelijk antwoord hierop De mens, en daarmee rechtstreeks
verbonden ook de godsdienst, staat als een tussenwezen zowel geworteld in dit leven als gericht
op het goddelijk antwoord. Die spanningsverhouding spreekt het sterkst uit de Christusopvatting.
De verwevenheid van al deze themata, maar ook de scherpe afbakening daartussen, zijn twee
belangrijke sleutels om klaarheid te brengen in de wijze waarop С G JUNG de verschillende domei
nen in het moeilijk ontwarbare geheel van zijn psychologische leer samenbrengt

%m

Zie voor een goede samenvatting van de dnevoudtge opbouw van de Systematic Theology in Ρ TILLICH, Philosophy and
Theology, in Ρ TILLICH, Mam Works/Hauptwerke, Vol 4, ρ 28«. vertaald in Ρ TILLICH, Cesammeüe Werke, Bd V,
ρ 120 Vgl S WrrrSCHIER, Paul TiUieh Seme Pneuma-Theologie, ρ 83 Tdlich stellt seine Ausführungen гиг Trinila!
hinter die drei Hauptteile seiner Systematischen Theologie Sie sind ab die Zusammenfassung seiner gesamten Gottestehre
gedacht Nun lassen aber gerade diese tnmtdtstheologischen Ausführungen eine Klare Systematik vermissen ' Vgl ook
D Η KELSEY, 77K Fahne of Paul Tilhch s Theology, ρ 16, die de lijn doortrekt van de bewering van Ρ TILLICH, Syste
maac Theology, Vol II, ρ 144 vertaald ш Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd II, ρ 156 " In short analysis of
the Chnsaan revelatory event yields the doctrine of the Trinity' This doctrine of the Tnnay is the principle according to
which the symbols explicated m Tiliich s Theology are ordered. "

"° Zie Ρ ТІШСН, Systematic Theology Three volumes m one published 1967, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theo
logie
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2.3.1.

Systematic Theology I (1951) / Systematische neologie I (1956)

Voor dit deel ontleent P.TILLICH de structuur aan het eindige 'zijn' als een vraag naar de
oorsprong van de mens en de wereld in het goddelijke en oneindige Zijn-zelf, en aan de menselijke
rede als een vraag naar de goddelijke openbaring van ditzelfde Zijn. De soteriologische betekenis
van dit deel hangt dus helemaal samen met de ontologische fundering, met het Zijn als de basis
voor een overwinning op het niet-Zijn en op het irrationele, op hetgeen de mens de moed geeft om
te zijn en de zin om te begrijpen. Door de mens te verbinden met de Zijnsbron, met de diepte van
de rede, geeft P.TILLICH de richting aan waarin de verlossing mogelijk is van zijn gebondenheid
aan de uiterlijke zijnsverhoudingen, van zijn angst voor het niet-Zijn. Dit is zijn eigen perspectief om
de oorsprongsvraag te beantwoorden, een gezichtspunt dat de psychologische antwoorden in een
onto-theologisch licht plaatst.
2.3.1.1.

Being and the Question for God I Das Sein und die Frage nach Gott

In de bespreking van dit ontologische hoofdstuk vormen wij ons eerst een beeld van
P.TILLICHs opvatting van het eindige 'zijn' en van de verhouding ervan tot de oneindigheid om van
1643
daaruit zicht te krijgen op de godsopvatting.
De studie van de scheppingsverhouding, de
correlatie tussen God en de mens, biedt vervolgens de aanzet voor een bepaalde godsdienstopvat
ting. Aan het eind kan de samenvoeging van de diverse elementen de ontologische grondslagen
van de christologie aantonen. Die moet het mogelijk maken de juiste verhouding aan te geven
tussen het eindige leven en het oneindige Zijn, tussen de mens en God, en de plaats van Christus
binnen die verhouding aan te duiden.
2.3.1.1.1.

Levensopvatting

Omdat hij weet dat een echte verklaring niet te vinden is door die op te hangen aan de
dingen of gedachten, gaat P.TILLICH bij zijn ontologische analyse voorbij aan de particuliere vor
men en zoekt naar de achterliggende universele concepten. Deze ontologische elementen zijn apriorisch en gaan aan de ervaring vooraf. Zij maken de structuur van het 'zijn' kenbaar en ook van
de eerste tegenstellingen binnen dit als eindig onderkende 'zijn'. "Ontology is possible because
there are concepts which are less universal than being but more universal than any ontic concept,
that is more universal than any concept designating a realm of beings. " 1M4 Zo is die grondstruc
tuur van het 'zijn' volgens P.TILLICHs analyse bepaald door de polaire spanningsverhouding tussen
het 'zelf' en de wereld. Deze polen staan in de levensbeweging divergerend en convergerend ten
opzichte van elkaar, want zonder die spanning is er geen leven. 'These elements move divergently
and convergently in every life-process; they separate and reunite simultaneously. Life ceases in the
moment of separation without union or of union without separation. " , M 5 Daarom moet volgens
hem tussen de spanningspolen van de zelf- en wereldbetrokkenheid een evenwicht gevonden wor
den, waarbij geen van de elementen mag ontbreken. 'Both sides of the polarity are lost if either
side is lost. The self without a world is empty; the world without a self is dead.',e*e Volgens
P.TILLICH verklaart dit zoeken naar evenwicht tussen de ontologische polen de dialectische be
weging van het leven zelf, 'for life moves through self-affirmation, going out of itself and returning
to itself. ' 1 M '
Naast de zelf-wereldpolariteit is het eindige 'zijn', waarvan ook de mens deel uitmaakt,
eveneens bepaald door de structuurelementen van tijd, ruimte, causaliteit en substantie. Bovendien
is dit 'zijn' ook gekenmerkt door de polariteit tussen de ontologische elementen van individualisatie
en participatie, van dynamiek en vorm, en van vrijheid en bestemming, elementen die volgens

Zie voor een juiste begripsomschrijving A.TATCHER, The Ontology of Paul TiUich, p. 1-24. Hij toont hoe P.TILLICH
voor de betekenis die hij u n het 'zijn' geeft, afhankelijk is van G.W.F.HEGEL (1770-1831) en M.HEIDEGGER (18891976).
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 164. vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 194.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 241-242, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 280.
P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. I, p. 171, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. 1, p. 202.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 234, vertaald in: Р.Т1ШСН, Systematische Theologie, Bd. 1, p. 272.
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P.TILLICH begripsmatig wel aan elkaar tegengesteld zíjn, doch wezenlijk bij elkaar horen omdat zij
samen het 'zijn' uitmaken. De onmogelijkheid om dat evenwicht in het eindige 'zijn' helemaal te
realiseren maakt P.TILLICH attent op nog een andere, dieper liggende tegenstelling die de basis
vormt van alle ambiguïteit in het leven. Zo bestaat er volgens hem een fundamenteel onderscheid
tussen de eindige ontologische structuur met zijn inherente tegenstellingen en de oneindigheid
waarin de ontologische kenmerken niet gescheiden zijn. Tussen die twee totaal verschillende zijnsniveaus ligt het essentiële 'zijn', waarin een potentiële harmonie als schematische mogelijkheid
bestaat, zoals dat in de ondermenselijke natuur nog mogelijk is. Dat 'zijn' is voor P.TILLICH allebehalve een abstractie, maar veeleer een a-priorische evidentie. Hoewel dit essentiële 'zijn' aan de
dubbelzinnigheid van het leven deelheeft, is er daarnaast ook zijn onlosmakelijke eenheid met de
grond van het Zijn.
P.TILLICH beschrijft het leven in zijn potentialiteit als nog min of meer ongebroken en
ongescheiden in zichzelf, omdat het nog aan natuurwetten gehoorzaamt en daarom nog niet echt
tot zichzelf kan komen. Hij noemt deze toestand er een van dreaming innocence of van träumende
Unschuld. Hij weet dat die onschuld door mythen en dogmata als de gouden tijd of het paradijs in
het verleden is gesitueerd, maar dat het uiteindelijk gaat om een transhistorische toestand. Wat in
de bijbelse wereld is gesymboliseerd als de Adam vóór de val, is voor P.TILLICH immers utopisch,
van een pure potentialiteit en zeker niet geactualiseerd. Het is een staat van 'zijn' die volgens hem
daarom zeker niet volmaakt is. 'Temptation is unavoidable because the state of dreaming innocence is uncontested and undecided. It is not perfection. " 1 M e Bij de mens is die spanning ondertussen helemaal naar buiten getreden door de ontwikkeling van een gecentreerd zelfbewustzijn, waarmee hij zich onafhankelijk tegenover de wereld kan opstellen. Dat is ook de reden waarom hij zo
sterk de strijd ervaart tussen Zijn-zelf en het niet-Zijn, tussen potentiële oneindigheid en actuele
eindigheid. Daarom beleeft hij voortdurend de begrenzing van zijn eindigheid, van de ambiguïteit
van het leven, en laat hij anderzijds niet na die steeds weer te overstijgen in een zelftranscendentie
die onvermijdelijk in haar tegendeel verkeert. De twee dimensies veronderstellen elkaar: 'In order
to experience his finitude, man must look at himself from the point of view of a potential infinity. " * " Het is een spanning die bij P.TILLICH ook de ontologische vraag opwerpt naar een Zijn
dat deze ambiguïteit transcendeert. 'The fact that finite man is threatened with the loss of one
side of the polarity — and consequently with the loss of the other, since loss of either side destroys the polarity as a whole — only confirms the essential character of the ontologica/ structuле<

«лею

2.3.1.1.2. Godsopvatting
P.TILLICH vat zijn godsbegrip op als een antwoord op deze zijnsvraag, op de ontologi
sche spanningen in het leven zelf. Deze vraag, ontstaan uit de ervaring van de eindigheid en ambi
guïteit, kan volgens P.TILLICH immers haar verlossende antwoord krijgen van God als de grond
van het Zijn, als de macht van het Zijn. Dit is het Zijn-zelf, het Being-itself, het Sein-selbst. Van dit
Zijn gaat het polaire karakter van de eindige zijnsstructuren uit, maar zelf gaat het aan die polariteit
vooraf. God kan zelf niet onder de zelf-wereldstructuur vallen omdat Hij anders zou ophouden God
te zijn. Omdat Hij het antwoord is op de levensspanningen, kan God zelf ook van het leven geen
deel uitmaken. In termen van de zelf-wereldpolariteit betekent dit dat God noch als 'zelf' noch als
wereld kan aangeduid worden. "777e ontologica! structure of being supplies the material for the
symbols which point to the divine life. However, this does not mean that a doctrine of God can be
derived from an ontologica! system. " , № 1 Anders zou God ook de tegenstelling tussen 'zelf' en
wereld immers niet kunnen overwinnen. 'God cannot be called a self, because the concept 'self'
implies separation from and contrast to everything which is not self. God cannot be called world
even by implication. Both self and world are rooted in the divine life, but they cannot become
,eB2
symbols for it. "
God staat trouwens niet alleen aan gene zijde van 'zelf' en wereld, maar ook

'*" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. II, p. 34, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 41.
" * P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 190, vertaald ία: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. 1, p. 222-223.
" * P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 201, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 23S.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 243, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I. p. 281.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 244, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 282.
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aan die van potentialités en actualiteit, van essentie en existentie, en dit verklaart volgens Ρ TIL
LICH zijn volmaaktheid "Only the conscious union of existence and essence is perfection, as God
is perfect because he transcends essence and existence ' 1вБЗ De fundamentele relatie tussen
oneindige Zijnsgrond en het eindige 'zijn' vindt Ρ TILLICH wel reeds voorafgebeeld in de intratnmtaire relatie tussen Vader en Zoon, tussen de goddelijke Ungrund en de goddelijke Logos, een ver
houding waarin het Zijnsmysterie zich tegenover zichzelf plaatst en zo op het uiteenvallen van de
ontologische tegenstellingen binnen het leven m zekere mate reeds vooruitloopt Maar in God-zelf
kunnen Zijn en met-Zijn nog niet gescheiden voorkomen omdat potentie en actie, essentie en exis
tentie in Hem nog in de eenheid verkeren Dat is anders bij het eindige leven- 'Life is the process in
which potential being becomes actual being It is the actualisation of the structural elements of
being in their unity and in their tension. "1ββ*
P.TILLICH wil met zijn godsbegrip absoluut vermiiden dat men God opvat als een eindig
wezen Om de eindige ziinsdimensies radicaal te overstijgen moet God boven elke bepaalde voor
stelling staan, en zo spreekt hij van de God above God of de Gott über Gott,№Б Dat betekent
ook dat het goddelijke niet ervaarbaar is als een speciaal object, geobjectiveerd of bedingt kan
worden als een zijnde 'God remains the sub/eet, even if he becomes a logical object lef 1
Cor. 13.121 {..). Theology always must remember that in speaking of God it makes an object of
that which precedes the subject-object structure and that, therefore, it must include in its speaking
of God the ackowledgment that it cannot make God an object. " , , s e God is als dusdanig ontoe
gankelijk voor het menselijk begrip vermits in Hem de polariteiten nog verenigd zijn, die in de mens
en in het eindige 'zijn' afzonderlijk tegenover elkaar staan persoonlijk stelt God meer de individuali
satie, vorm en vrijheid voor, onpersoonlijk vertegenwoordigt HIJ meer de participatie, dynamiek en
lotsbestemming Dat betekent dat in de godsopvatting van Ρ TILLICH toch een zekere innerlijke
spanning bestaat Meer dan in de traditionele, statische godsvoorstelling, waarvan geen scheppen
de noch verlossende kracht uitgaat, staat God bij Ρ TILLICH als een levende, dynamische God voor
een omvattend proces, een zelftranscenderende beweging, die zich tussen twee interne tegenstel
lingen voordoet. Deze scheppende Zijnsgrond, de ground of being, overwint in zichzelf de dreiging
van het met-Zijn en is de macht van het Zijn, de power of being, zodat het element van met-Zijn
binnen de goddelijke Ungrund eigenlijk mee aan de basis van deze beweging ligt BIJ het begin van
de schepping staat God in een dialectiek tussen "the creative and abysmal ground of being', wat
nog niet wil zeggen dat God zelf helemaal in die dialectiek opgaat 1 № Deze Schepper is voor de
mens met de woorden van N CUSANUS (1401-1461) een coïncidentie oppositorum ( - samenvallen van de tegenstellingen), over wie men volgens Ρ TILLICH vanuit het eindige 'zijn' slechts kan
spreken langs een via negativa, door de voortdurende negatie van de bepaalde godsvoorstellingen
Hij IS daarom alleen benoembaar als Schepper, als HIJ die achter het 'zijn' staat "The first principle
is the basis of Godhead, that which makes God God It is the root of his majesty, the unapproa
chable intensity of his being, the inexhaustible ground of being in which everything has its ori
gin. " 1№B Deze paradox drukt Ρ TILLICH telkens opnieuw uit in zijn uitleg van de vele categorieën
die traditioneel op God van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld die van eeuwigheid, heiligheid, alwetendheid, alomtegenwoordigheid, genade, heerschap en vaderschap, waarbij ook opvalt dat Ρ TIL
LICH deze eigenschappen steeds in hun relatie tot de mens omschrijft

,us

PTILUCH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 34, vertaald ш Ρ ТІШСН, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 41 Op
uitspraken als dat Cod staal aan gene zijde van 'zelf en wereld is kritiek door К -M KODALLE, Auf der Grenze Paul
Tìllichs Verhältnis zum Existentialismus, in H FISCHER (Hrsg ), Paul Tilhch, ρ 329, omdat Ρ TILLICH enerzijds spreekt
van iets onuitsprekelijks en er in tweede instantie toch de eigenschappen van aanduidt

"Μ ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 241, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 280
, ш

Met deze terminologie wil Ρ TILUCH de traditionele theïstische verstaansmodellen verruimen Zie ook Ρ TILLICH, The
Courage to Be, in Ρ TILLICH, Mam Works/Haupmerke, Vol S, ρ 228, vertaald ui Ρ TILUCH, Gesammelte Werke, Bd
XI, ρ 137 "They are aware that personaUsm with respect to God is balanced by a transpersonal presence of the divine "
Vgl С HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, ρ 165, waar hij vaststelt 'Damit raubt
Tilltch dem Personalen dte Möglichkeit und Digmläl Kriterium des Ontologischen zu sein ' De kritiek op een onderwaardering van de persoonlijke categorieën hangt meestal samen met het verwijt van fdosofisme, pantheïsme of mysticisme Dit is
niet helemaal terecht omdat Ρ TILLICH de tegenstelling tussen personalisme en ontologie zelf heeft willen overbruggen en
met een bovenpersoonlijke God zeker geen onderpcrsoonlijke bedoelt

" " Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 172-173, vertaald ш Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 204
" " Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 238, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 276
'«· ρ TOUCH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 250, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 289
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2.3.1.1.3. Godsd¡enstopvatting
Terwijl P.TILLICH God-zelf buiten de eindige tegenstellingen plaatst, moeten volgens
hem in een evenwichtige godsvoorstelling de elementen van het absolute en concrete, het heilige
en profane, het persoonlijke en bovenpersoonlijke, het subjectieve en objectieve, altijd samengaan,
wil deze voorstelling werkelijk mensbevrijdend zijn. Aansluitend op deze regel stelt hij een godsdienstfenomenologische, theologie- en filosofiehistorische typologie op, die een bevrijdende ontwikkelingslijn volgt, te beginnen bij het geconcretiseerde godengeloof waarin de hoogste godsidee
vereerd wordt in de vorm van natuurkrachten, mensen, dieren, machten enz. In zijn voorstelling
van God legt de mens altijd iets van zichzelf en van zijn eigen ontwikkeling, hoewel deze daarom
nog geen illusie hoeft te zijn. Goden vormen in die hoedanigheid 'images of human nature or subhuman powers raised to a superhuman realm'.*"** Het zijn projecties die van de mens uitgaan,
wat niet betekent dat het alleen zijn eigen subjectieve scheppingen zijn, omdat er ook er iets objectiefs aan beantwoordt. Al naargelang de ontwikkeling overheerst in de godsvoorstelling nog steeds
het concrete, zoals in de polytheistische beeldvorming, of later het absolute, zoals in de monotheistische. P.TILLICH beschrijft daarenboven nog tal van tussenvormen, waarvan het mysticisme
het meest toepasselijk is voor deze bespreking. Zijn kritiek daarop is in die zin belangrijk dat hij
aangeeft waarin zijn eigen standpunt daarvan verschilt. Het mysticisme gaat volgens hem helemaal
op in het goddelijke Zijn, verliest het concrete en relatieve element helemaal uit het oog en wil met
terugwerkende kracht de ontologische kloof tussen essentie en existentie overbruggen. In de praktijk gaat het om een vlucht voor de realiteit waarin de dubbelzinnigheid van het leven als onontkoombaar feit geloochend wordt. "Mysticism tries to overcome the objectifying scheme by an
ecstatic union of man and God, analogous to the erotic relation in which there is a drive toward a
moment in which the difference between a lover and beloved is extinguished. " 1ββ0
2.3.1.1.4. Mensopvatting
Voor de soteriologische implicaties van deze ontologische levens- en godsleer is het
belangrijk na te gaan wat ze betekent voor de scheppingsverhouding tussen God en de mens. De
verlossingsmogelijkheden zijn immers in deze verhouding tussen eindig 'zijn' en oneindige Zijnsgrond gefundeerd. Om te beginnen ziet P.TILLICH schepping niet als een reeds voltooide hande
ling, maar als een preservation of Erhaltung, een continue, onderhoudende relatie tussen de eindige
zijnden en het oneindige Zijn.'" 1 Voor de mens betekent deze scheppingsrelatie dat God, in te
genstelling tot in de actuele schepping, de mens geschapen heeft zoals hij essentieel is en hoort te
zijn. De mens is wezenlijk goed en door God gewild, geschapen naar zijn beeld en dus ook het doel
van de schepping. Tussen de menselijke natuur en het goddelijke Zijn bestaat daarom een wezens
matige relatie. Het verschil met andere zijnden is dat de mens over de mogelijkheid beschikt tot
een totale en gecentreerde act omdat in zijn individualiteit de totaliteit van de schepping vertegen
woordigd is. "The creative process of the divine life precedes the differentiation between essences
and existents. In the creative vision of God the individual is present as a whole in his essential
being and inner telos and, at the same time, in the infinity of the special moments of his life-pro
cess. *'*" Maar die individualiteit heeft bij P.TILLICH ook een dubbele betekenis omdat zij tegen
over die totaliteit tevens zijn zelfstandigheid bevordert. Het is die zelfstandigheid die het de mens
mogelijk maakt rechtstreeks en bewust op de goddelijke essentie afgestemd te zijn, maar eveneens
om zich van die essentie af te scheiden. "Man in his pure nature is not only the image of God; he
has also the power of communion with God and therefore of righteousness toward other creatures
and himself (¡ustitia originatisi. " , β β 3 Dat de mens een microcosmos is, betekent dat alle zijnsniveaus in hem samenkomen en door hem ook gekend kunnen worden, een gegeven dat de mytholo
gie voorstelt in de symboliek van de 'oermens', in de Perzische traditie, in 1 Kor 15, bij T.PARA
CELSUS (1483-1541), J.BOEHME (1575-1624) en bij F.W.J.SCHELLING (1775-1854). 'What
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Р.ТІШСН, Systematic Theology, Vol. I. p. 212, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie. Bd. I, p. 248.

'*" P.TILLICH, Systematic Theology. Vol. I, p. 172. vertaald io: P.TILLICH, Systematische Theologie. Bd. I, p. 204.
'"' P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 261-262. vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I. p. 301.
"° P.TILLICH, Systematic Theology. Vol. I, p. 255, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie. Bd. I, p. 294.
"° P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 258, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. 1, p. 298.
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happens in the microcosm happens by mutual participation in the macrocosmos, for being itself is
one * , e w In deze similitude en dit imago blijft de mogeli|kheid tot verlossing nog altijd bewaard,
want dit is als de ontologische rationaliteit ook de basis voor de vrijheid en potentiële oneindigheid
"Man is the image of God because in him the ontologica/ elements are complete and united on a
creaturely basis, just as they are complete and united m God as the creative ground " 1ββ6
Om waarlijk verlossend te zijn vindt Ρ TILLICH het nodig de oergrond als transcendent
te omschrijven, maar tevens de immanentie ervan te onderstrepen God transcendeert al het eindig
zijnde en toch participeert al het zijnde in God Als eindig, zelf- en wereldbetrokken heeft de mens
rechtstreeks deel aan het Zijn-zelf 1 U * Doch ook hier bevindt de mens zich in Ρ TILLICHs denk
model in een spanningsveld Schepsel zijn betekent niet alleen wortelen in de scheppende grond
van het goddelijk leven, maar er zich ook in eindige vrijheid van verwijderen 'Man knows that he
is infinite, that he is excluded from an infinity which nevertheless belongs to him. He is aware of
his potential infinity while being aware of his actual fimtude " 1 " 7 Omdat actuele schepping au
tomatisch ook de mogelijkheid inhoudt tot eindige vnjheid en het verlaten van de scheppingsgrond,
ontstaat met de schepping ook de breuk tussen essentie en existentie Maar met de val is welis
waar wel de essentiële goedheid van de mens verloren, maar niet het beeld, niet het imago Dei
2.3.1.1.5.

Christusopvatting

Omdat Ρ TILLICH in dit hoofdstuk geen expliciete aandacht besteedt aan zijn
Christusvoorstelling, zijn WIJ aangewezen op ander tekstmateriaal over de voorhistorische en pre
existente Christus Die pre-existentie begrijpt Ρ TILLICH niet horizontaal maar verticaal Dat is naar
voor gebracht in A fíemterpretation of the Doctrine of the Incarnation (1949), een tekst die kort
voor het verschijnen van het eerste deel van de Systematic Theology is ontworpen ' β β β Daar is
de Christusopvatting verbonden met de idee van de 'eerste mens', de 'geestelijke Mens van bo
ven' (Fil 2 6-11 ). Deze belichaamt de eenheid, die voor de werkelijke mens alleen nog als herinne
ring bestaat "The subject of the Incarnation is the original Godmanhood, or the spiritual Godman,
or the heavenly man, or the creative reason in which man as the image of God participates and
which, therefore, is able to enlighten him There is, m a 'mythological' sense, an original 'pre-existent' relation between God and man ' 1 s e 9 Christus is het oerbeeld van deze God-menseenheid,
een eenheid zoals die voor de mens potentieel is weggelegd, maar die door de mens — in tegen
stelling tot Christus — niet actueel gerealiseerd wordt Ρ TILLICH legt er hier alle nadruk op hoe
belangrijk deze voorstelling voor zijn christologie wel is 'A false Christo/оду, which does not take
account of the idea of essential Godmanhood, necessarily leads to a barbane and dehumanized
form of Christianity, which issues in fanaticism and conceives the God of the Incarnation as an
arbitrary tyrant. ",S7° Zonder de band met de mensopvatting is deze christologie echter onbegrij
pelijk Christus is het model van wat de mens hoort te zijn, van de essentiële God-menseenheid
De sotenoiogische mogelijkheden van de christologie gaan terug op die oorspronkelijke God-menseenheid, waarvan Christus de volmaakte realisatie is De christologie is daarom ook niet weg te
halen uit het verband van de globale verhouding tussen het 'zijn' en de grond van het Zijn, van de
scheppingsverhouding tussen God en de mens " " De universele verlossingsmogelijkheid hangt

"" Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol 1, ρ 261 vertaald in Ρ ТТШСН, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 300-301
,<s

ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 259, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 298-299

<«· Dat is de opvatting van het ontologische godsdiensttype, dat Ρ1TLLICH onderscheidt van het kosmologische waarin enkel
een onrechtstreekse weg mogelijk is Vgl Ρ TILLICH, The Ъ о Types of Philosophy of Religion, in Ρ TILUCH, Mam
Works/Hauptwerke, Vol 4, ρ 296, vertaald in Ρ TTLLICH, Gesammelte Werke, Bd V, ρ 131 'Man is immediately
aware of something unconditional wfticA is the pnus of the separation and interaction of subject and object theoretically as
well as practically "
" " Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 206, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 240
" " Zie Ρ TILUCH, A Reinterpretanon of the Doctrine of the Incarnation in Ρ TILUCH, Mam Works/Hauptwerke, Vol
ρ 305-316, vertaald ш Ρ TILUCH, GesammeUe Werke, Bd VIII, ρ 205-219
"• ρ TTLLICH, A Reuuerpretanon of the Doctrine of the Incarnation, in Ρ TILUCH, Main Works/Hauptwerke, Vol
308, vertaald ш Ρ TILUCH, GesammeUe Werke, Bd Ш, ρ 209
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Ρ TTLLICH, Α Reinterpretaäon of the Doctnne of the incarnation, in Ρ TTLLICH, Mam Works/Hauptwerke, Vol
313, vertaald in Ρ TILUCH, Gesammelte Werke, Bd МП, ρ 215
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Vgl Η FISCHER, Die Christologie als Mme des Systems, m H FISCHER (Hrsg ), Paul Tilhch, ρ 210, waar hij spreekt
van een "christologische Absicherung des Schopfungsdenkens"
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samen met de eenheid van alles en van elk zijnde met God. Het is op die ontologische basis dat
Christus zin en doel van de schepping is. In Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality
(1955) toont P.TILLICH tenslotte aan wat deze ontologische basis voor de soteriologie en de chris
tologie betekent. Eerst stelt hij: 'There is no saving ontology, but the ontologica/ question is im
plied in the t/uestion of salvation. To ask the ontologica! question is a necessary task. " a " En
daarom durft hij ook in verband met de Christusbelijdenis concluderen dat deze nooit in strijd mag
zijn met de menselijke zoektocht naar de ultieme realiteit: 'But it is not an assertion which contra
dicts or is strange to the search for ultimate reality. The name 'Jesus the Christ' implies an ontolo-

Conclusias: (a) De basistegenstelling in deze ontologische reflectie is bij P.TILLICH ge
vormd door het eindige 'zijn' met de daaraan eigen zijnsstructuren en met zijn oorsprong
in de grond van het Zijn. Die tegenstelling vat hij op in een soteriologische correlatiever
houding waarbij het eindige 'zijn' de vraag inhoudt naar het oneindige Zijn, dat het uit
zijn eenzijdige gebondenheid aan de eindigheid en uit de spanningsverhouding tussen de
ontologische elementen kan verlossen, (b) Hoewel het oneindige aan de basis ligt van
de eindige zijnsstructuren, transcendeert het deze radicaal. Als Schepper staat God aan
het begin van de ontologische tegenstellingen, maar is er zelf niet aan gebonden. Hij
gaat als absoluut subject vooraf aan alle eindige godsvoorstellingen, (c) Die voorstellin
gen bevinden zich op hun beurt in een spanningsveld waarin nu eens de ene pool, dan
weer een andere het overwicht heeft. Zij weerspiegelen de ontologische tweevoudig
heid, maar houden desondanks toch de verwijzing in naar de Schepper, die als verbor
gen achter de voorstellingen staat, (d) Ook de mens deelt volledig in het eindige span
ningsveld, maar omdat hij ook deelheeft aan de scheppingsverhouding met het oneindi
ge Zijn, verlangt hij om daar bovenuit te stijgen en krijgt hij de mogelijkheid om de oor
spronkelijke scheppingsverhouding met de grond van het Zijn te herstellen, (e) Daarom
ook ligt in dit ontologische deel de a-priorische basis voor P.TILLICHs verlossingsleer en
ziet hij de christologie reeds hier vanuit de ontologische vraag naar God en het goddelijk
antwoord daarop. Het is de eenheid met de grond van het Zijn, die zowel transcendent
als immanent is, die er de basis voor vormt. Zij is op te vatten als een dynamische ver
lossingsbeweging die uitgaat van de grond van het Zijn en aansluit bij een ontologisch
fundament in de mens zelf, omdat zij beantwoordt aan het beeld waarnaar de mens
geschapen is.
2.3.1.2.

Reason and the Quest for Revelation I Der Vernunft und die Frage nach der Offenbarung

Hoe het goddelijke Zijn voor de mens bereikbaar en dus kenbaar wordt, en op welke wij
ze het zich vanuit het Zijn-zelf laat kennen en zich openbaart, en of openbaring altijd de openbaring
is van het verborgene en openbaring aan de concrete mens, zijn vragen die P.TILLICH beantwoordt
in het hoofdstuk Reason and the Quest for Revelation. Hier legt hij de kentheoretische basis voor
zijn openbaringsopvatting. De kenstructuur is volgens hem niet af te leiden van uiterlijke ken- en
ervaringsobjecten of van abstracte begrippen, van een empirisch-inductieve of van een metafysisch-deductieve wetenschap, maar rechtstreeks van de zijnsstructuur. Openbaring moet van haar
kant overeenkomen met en beantwoorden aan de zijnsstructuren en daarom ook rationeel en intelligibel zijn. Deze basisverhoudingen bepalen opnieuw de respectieve aandachtsvelden van de le
vens- en godsopvatting, de mens- en godsdienstopvatting, en zijn eveneens in de Christusopvat
ting terug te vinden.

'
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P.TILUCH, ВіЫісаІ Religion and the Search for Ultimate Reality, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 4, p.
3S8, vertaald in: P.TILUCH, Gesammelte Werke, Bd. V, p. 183-1*4.
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2.3.1-2.1.

Levensopvatting

De dualiteit die volgens P.TILLICH het eindige 'zijn' kenmerkt, treedt op in de polaire
kernstructuur van de menselijke reason of Vernunft. Om die tegenstelling te doorgronden roept hij
enkele begrippenparen op, waarvan de meeste elkaar overlappen. Zo spreekt hij bijvoorbeeld over
het verschil tussen enerzijds de technical reason of het beherrschendes Erkennen dat altijd in middel-doelrelatie staat tot wat gekend wordt, en anderzijds de participerende ontologische Vernunft,
de ontologica/ reason, die dichter staat bij de understanding of het Verstehen. Het ultieme is volgens hem niet bereikbaar voor het logische tegenstellingsdenken, maar enkel door middel van
participatie. Van de kennis op basis van experimentele verificatie weet P.TILLICH dat zij altijd zeker
en algemeengeldig is, maar dat zij niet past voor levensprocessen die alleen verstaanbaar zijn voor
de einende Erkenntnis of receiving knowledge omdat deze processen altijd totaal zijn, spontaan en
individueel. Ervaringskennis of intuïtie is misschien wel onzeker, maar maakt aanspraak op een
waarheid 'which is both certain and of an ultimate concern", een waarheid die de onzekerheid
aanvult.1'"
Met het onderscheid tussen de technische en de ontologische rede gaat P.TILLICH
verder tot aan de grenzen van het kenvermogen omdat hij dit ontoereikend acht om de theologische bewijsvoering te ondersteunen. Maar ook de ontologische rede, die kan aantonen dat de
universele logos van het 'zijn' de openbaring niet weerspreekt, ontsnapt niet helemaal aan de eindigheid en de vervreemding die daarmee annex is. Dat blijft zo omdat zij onderworpen is aan de
ambiguïteit van het leven en met de abstract-cognitieve kenact het overstijgende Zijn niet kan
omvatten. Om de grenzen van het kennisbereik aan te geven spreekt P.TILLICH van de depth of
reason, de Tiefe der Vernunft. De rede bereikt de grenzen van het bestaan en vraagt zich af wat
aan de overkant van de eindigheid ligt: ondanks haar eindigheid wordt de rede haar oneindige
dieptedimensie gewaar. Die diepte van de ontologica/ reason of essentielle Vernunft is volgens
P.TILLICH het Zijn-zelf, en ten opzichte van deze dieptedimensie is de rede zowel openbarend als
verhullend. De kloof tussen de existentie en de essentie is volgens P.TILLICH voor de menselijke
rede uiteindelijk niet overbrugbaar. Dat is helemaal zo voor de actual reason, de aktuelle Vernunft,
die in tegenstelling tot de ontological reason, helemaal in de dubbelzinnigheid van het bestaan
opgaat. "Reason cannot break through the limits of temporality and reach the eternal, just as it
cannot break through the limits of causality, space, substance, in order to reach the first cause,
absolute space, universal substance. " в 7 Б Maar het is omdat de actuele rede in haar gespleten
heid lijdt onder de verscheurende conflicten, dat zij ook vraagt naar wat zich voorbij de tegenstel
lingen bevindt. In die zin is de rede ook de voorwaarde tot het geloof."'6
In de strijd tussen de structuurelementen van de rede zoekt P.TILLICH naar een even
wicht tussen autonomie en heteronomie, relativisme en absolutisme, tussen formalisme en emotionalisme. Vooral de eerste tegenstelling is van belang, hoewel ze niet eenduidig definieerbaar is. Zo
is de autonome rede enerzijds de gehoorzaamheid van het individu aan de wetten die het in zich
zelf als redelijk wezen vindt, maar ook de rede die in de strijd voor onafhankelijkheid haar eigen
diepte verloren heeft. Heteronomie heeft daarentegen te maken met het autoritaire opleggen van
wetten die hun oorsprong vinden in de diepte van de rede, wat de autonome verwerkelijking ervan
tevens verhindert. Zij vormt daarom een reactie tegen 'an autonomy which has lost its depth and
has become empty and powerless'.™11 Bij het verlies van de eigen rationaliteit richt de mens
zich noodgedwongen tot de rede die als 'a strange (heterosl law (nomos)' tot hem komt.1678
Zolang de rede voorrationeel was, is zij alleen maar afhankelijk geweest van instincten, van de
dwangmatigheid van zintuiglijke indrukken. Het is pas nadat de theonome eenheid verbroken is,
dat een autoriteitsprobleem is ontstaan waarbij de goddelijke structuurwetten verstoord zijn.
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2.3.1.2.2.

Mensopvatting

De vraag naar de verlossing van de tegengesteldheid binnen de menselijke rede is voor
de theoloog Ρ TILLICH noodzakelijkerwijs een vraag naar de openbaring van God Maar hij plaatst
de mens in zijn sotenologische theologie daarom niet minder centraal Hoewel het een vraag is die
latent aanwezig is in het ondermenselijke, kan immers alleen de mens ze in al zijn geloof en twijfel
stellen, 'as existing, representing existence generally and asking the question implied in his existence'.yv™ De mens is die vraag zelf en hij alleen heeft doorheen zijn eigen bestaan toegang tot
de diepere lagen van de werkelijkheid Waar andere zijnden enkel aan de zijnsstructuren participe
ren, is het de mens gegeven ze ook gewaar te worden Dat is volgens Ρ TILLICH tevens de reden
waarom oude tradities al altijd beweerd hebben dat de pnncipes die aan de grondslag van het
universum liggen, in het innerlijke van de mens te vinden zijn, een waarheid die de moderne levens
filosofen en existentialisten bevestigen
Daar ligt ook de mogelijkheid tot een onmiddellijke religieuze ervaring van het ultimate
concern, van 'das was uns unbedingt angeht', iets wat voorafgaat aan elke wetenschappelijke bewijsbaarheid als het fundament van alle theologische kennis 'It means that whatever concerns a
man ultimately becomes god for him, and, conversely, it means that a man can be concerned
ultimately only about that which is god for him. " 1ββ0 In net spoor van de augustimaans-franciscaanse traditie stelt Ρ TILLICH dat de mens tot een directe gewaarwording van het goddelijke kan
komen 'Man is able to understand in an immediate personal and central act the meaning of the
ultimate, the unconditional, the absolute, the infinite. " ,β "' Ρ TILLICH knoopt verder ook aan bij
de ¿Offostheologie zoals die bij de vaders CLEMENS VAN ALEXANDRIE (-215) en ORÍGENES (-254)
ontwikkeld is In alles wat is, dus niet in het minst in de mens zelf, verschijnt de Logos, waardoor
de mens in staat is door te dringen tot de eenheid en universaliteit van het Zijn Het is de universele Logos die de essentiële connectie tussen God en de mens uitdrukt In de kracht van de Logos
kan de mens ook zichzelf zien als reflectie van het universele Zijn Er is daarom een analogia entis
( = zijnsovereenkomst) tussen wat de mens van zichzelf weet en wat hij weet door zijn verbondenheid met God Vandaar ook dat de symbolen die deze gebruikt voor het onvoorwaardelijke, ontleend zijn aan het eigen 'zijn' 'He cannot see it in any other way, for God is man's ultimate concern, and therefore he stands in analogy to that which man himself is. "1,e* Dat betekent ook
dat de goddeli|ke openbaring aan de menselijke denkstructuren moet beantwoorden "because his
'logos' is analogous to the divine 'logos', so that the divine 'logos' can appear as man without
destroying the humanity of man' " "
2.3.1.2.3.

Godsopvatting

Ook al stelt Ρ TILLICH dat God de rationaliteit zelf helemaal transcendeert, toch vormt
Hij als het Zijn-zelf, als de grond van het Zijn, de basis van de rationaliteit, van de /ooOsstructuur
van 'zijn' en van denken, van de objectieve en subjectieve rede Als antwoord op de grenzen en de
openheid van de ontologische rede omschrijft Ρ TILLICH de openbaring van God als 'the manifes
1
tation of the ground of being for human knowledge'. *** Deze /o^oseigenschappen komen meer
toe aan het Zoonschap, terwijl het Vaderschap eerder de verborgenheid inhoudt 'The 'logos'
opens the divine ground, its infinity and its darkness, and it makes its fulness distinguishable.

" " Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 63, verluid in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 77 Vgl
Ρ TDJUCH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 186, vertaald ui Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 218 "Unify
man can ask the ontologica! question because he alone is able to look beyond the Itmus of his own being and of every
being ' Vgl A J McKELWAY, 77» Systematic Theology of Pant Titlich A Review and Analysts, ρ 38, die het als volgt
uitdrukt Thus the theology of Paul Witch begins with man For it is man who asking the question of his own being,
discovers in God the ground of being ir is man s situation m existence which causes htm to ask after the New Being in
Jesus as the Chnst "
, m

Ρ ТПХІСН, Systematic Theology, Vol

Ι, ρ 211, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 247

'•' Ρ TILUCH, Dyne™« ofFatih, in Ρ TILUCH, Маш Works/Hauptwerke, Vol 5, ρ 235, vertaald in PTILLICH, Ge
sammelte Werke, Bd VIII, ρ 117 Zie verder J Ρ DOURLEY, Paul Tiltich and Bonaventure An Evaluation of Tilhch s
Cimm to stand in the Augusttman-Franciscan Tradition
, m

Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol

Ι, ρ 243, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 282

' m Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol

Ι. ρ 259, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 299

'"* Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol

Ι, ρ 94, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 114

344

definite, finite The 'logos' has been called the mirror of the divine depth, the principle of God's
self-ob/ectification In the 'logos' God speaks his 'word', both in himself and beyond himself With
out the second principle the first principle would be chaos, burning fire, but it would not be the
creabve ground Without the second principle God is demonic, is characterized by absolute seclusi
on, is the 'naked absolute' (Luther)' , β β 6 Volgens Ρ TILLICH kan de openbaring de verborgen
heid van God nooit helemaal tenietdoen Daaruit volgt ook de ambivalente wijze waarop de open
baring antwoordt op de rede Het is de goddelijke Zoon die de geopenbaarde God is, de zetf mani
festatie van God, terwijl de Vader de verborgen God, de deus absconditus is en blijft Daarom is
volgens Ρ TILLICH alle godskennis onvermijdelijk symbolisch en bereikbaar via de tussenweg van
een medium dat bemiddelt tussen het eindige en oneindige 'In this sense 'analogia entis', like
'religious symbol', points to the necessity of using material taken from finite reality in order to give
,aaa
content to the cognitive function of revelation. "
In God zelf ligt dus de basis van de dialec
tiek tussen duidelijkheid, kosmos en onderscheiding, en ongedifferentieerdheid, chaos en demonie
Openbaring vat Ρ TILLICH naar de betekenis van het woord op als de manifestatie van iets verbor
gens, aangeduid door het woord 'mysterie' Men kan het mysterie niet in zi|n objectiviteit, als
externe grootheid ontmoeten omdat het de subject-objectrelatie transcendeert en het daarom bij
zijn openbaring nooit dat mysteriekarakter kan verliezen Naar zijn positieve zijde toont het zich
voor de menselijke rede als de grond, naar zijn negatieve zijde als de afgrond Openbaring brengt
bij de mens daarom altijd een ontologische schok teweeg Ρ TILLICH herinnert in dit verband aan
de vernietigende macht van het mystenum tremendum en de verheffende macht van het mystenum fascinosum van R OTTO (1869-1937), iemand met grote invloed op zijn denken Door het
onderscheid tussen de aan elkaar beantwoordende objectieve, gevende en subjectieve, ontvangen
de zijde benadrukt Ρ TILLICH zelf dat openbaring nooit iets is wat zich enkel en alleen binnen de
subjectieve bewustzijnscirkel voordoet Hij houdt eraan om ook in dit opzicht de beide polen even
veel recht te verschaffen
Geloof is daarom bij Ρ TILLICH in de meest universele zin van het woord niet enkel het
voor-waar-houden van bepaalde stellingen of een puur innerlijke bewustzijnsstaat, maar het gegre
pen zijn door de heilswaarheid van het onvoorwaardelijke, de ultimate concern of het Unbeding
te , β " Daarom neemt hij ook afstand van elke subjectivering en psychologisering van het erva
ringsbegrip en stelt hij de wezenseenheid tussen wat ervaren wordt en de ervaring zelf voorop
Voor wat de subjectieve zijde betreft, is het een existentiële ervaring van het Zijn-zelf en tevens
van de waarheid zelf, een Zijn dat niet afhankelijk is van de toevallige voorwaarden van de menselijke existentie In tegenstelling tot de puur subjectieve ervaring wordt in deze religieuze ervaring
alleen omgevormd wat ontvangen is, en is het ontvangene altijd normerend voor de ervaring 'Collective as well as individual expenences are the mediums through which the message is received,
colored, and interpreted. The norm grows within the medium of experience. But it is, at the same
time, the cntenon of any experience The norm judges the medium in which it grows. " * " Toch
wil Ρ TILLICH die ervaringsbron liefst ook niet beperkt zien tot het bijbelse woord omdat dit de reli
gieuze ervaring zou herleiden tot de intellectuele erkenning van de bijbelse boodschap Elders
neemt hij daarover een nog radicaler standpunt in 'In dealing with the question of the sources of
systematic theology, we must reject the assertion of neo-orthodox biblicism that the Bible is the
only source. "1βββ In de lijn van de protestantse traditie verstaat Ρ TILLICH 'woord' in de beteke
nis van 'Woord Gods' en niet in de versmalde opvatting die de openbaring door woorden verwart
met de geopenbaarde woorden Ook gaat het hier niet om een wetenschappelijk verifieerbare, na
tuurwetenschappelijke ervaring, want altijd is het een betrokken ervaring van het mystieke soort
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De openbaringskennis mag daarenboven volgens hem niet geabstraheerd worden uit de context
van de openbaringssituatie en met een gewone ervaringssituatie gelijkgesteld.
Zeer verhelderend in dit verband is ook het onderscheid dat P.TILLICH maakt tussen een
vermeende en de eigenlijke openbaring. De reden waarom de zogenaamde natuurlijke of wetenschappelijke kennis niet aan het vereiste criterium voldoet om voor echte openbaringskennis door
te gaan, is dat zij niet het ultimate concern, het Letztwirkliche betreft. 'Knowledge about nature
and history, about individuals, their future and their past, about hidden things and happenings —
all this is not a matter of revelation but of observations, intuitions, and conclusions. ",e8° Dit bepaalt ook het verschil tussen de echte en een soort schijnopenbaring. In het laatste geval gaat het
om demonische openbaringen die de rationale subject-objectstructuur van het bewustzijn verstoren. Evenzeer is het geloof in een bovennatuurlijke doorbreking van natuurprocessen een foutieve
voorstelling van de openbaring van het goddelijk mysterie. Bij dat onderscheid kan de theologie een
beroep doen op de bevindingen van de wetenschap, die zich tot doel stelt bijgelovige voorstellingen te ontkrachten en daarom meent P.TILLICH: 'Scientific explanation and historical criticism protect revelation; they cannot dissolve it, for revelation belongs to a dimension of reality for which
scientific and historical analysis are inadequate. " 1 "· 1 Eigenlijke openbaring kenmerkt zich volgens P.TILLICH tenslotte ook daardoor dat zij altijd verlossend is. Een puur informatieve overdracht
van kennis, ook al betreft die zogenaamd goddelijke aangelegenheden, is hiervoor niet voldoende.
'These assertions can be contradicted on the basis of an intellectual, nonexistential concept of
revelation or on the basis of an individualistic, nondynamic concept of salvation; but such concepts must be radically rejected by systematic theology, and with them any attempt to separate
revelation and salvation also must be rejected. ' 16 ' 2
2.3.1.2.4.

Godsdienstopvattiiig

Achter de openbaring staat niet alleen de universele logos als zijnsstructuur, de logische
structuur van het universum die verschijnt in alles wat is, maar tevens de vleesgeworden Logos,
waarvan de kerk en haar traditie het medium zijn. 'The source of his knowledge is not the universal 'logos' but the Logos 'who became flesh', that is, the 'logos' manifesting itself in a particular
historical event'.xa" Opnieuw profileert P.TILLICH zich als dialectisch bemiddelend denker en
wil hij de tegenstelling overwinnen tussen de absoluutheidswaarde van godsdienstigheid en haar
relatieve en ambivalente functie. Ondanks haar algemeengeldigheid kenmerkt de christelijke boodschap zich door haar concreet en speciaal karakter, is zij gebonden aan de particulier verschijnende
openbarings/ooos. P.TILLICH wijst met de paradoxie van de universele en geïncarneerde Logos
vooral op de noodzakelijke spanning binnen elke concrete religie tussen God als de per definitie
oneindige en onvatbare, en zijn openbaring binnen de grenzen van de voorwaardelijke en eindige
religie. Volgens P.TILLICH transcendeert religie het eindige nooit helemaal en blijft zij gedeeltelijk
gebonden aan de wetten van de eindige werkelijkheid. Daarom is de concrete geloofsbeleving
ambigu, niet alleen vanwege haar zowel verhullende als openbarende karakter, maar ook vanwege
het reeds gekende feit dat haar verwijzing naar het essentiële altijd gekoppeld is aan de voorwaarden van het bestaan. Die ambiguïteit treft P.TILLICH aan in de cultus en de mythe. 'The depth of
reason is essentially manifest in reason. But it is hidden in reason under the conditions of existence. Because of these conditions reason in existence expresses itself in myth and cult as well as in
its proper functions. There should be neither myth nor cutt. They contradict essential reason; they
betray by their very existence the 'fallen' state of reason which has lost immediate unity with its
own depth. " 1 β Μ
Binnen de concrete godsdienstigheid vindt openbaring altijd plaats via bepaalde media
als dragers van het Zijnsgeheim en ook dit is een aanwijzing voor de ambiguïteit van de particuliere
godsdiensten. Die media zijn volgens P.TILLICH symbolen die hun symboolkracht niet uit zichzelf
halen, uit de eigenschappen van de eindigheid, maar uit de dieptedimenie. Wel participeren symbo-
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len, in tegenstelling tot de tekens, aan de goddelijke openbaringswerkelijkheid, maar dat wil nog
niet zeggen dat zij die helemaal vertegenwoordigen. Bij het mediumschap denkt P.TILLICH ten
eerste aan de natuur omdat elk zijnde aan de grond en de zin van het Zijn deelheeft. Verder kunnen
dat ook groepen en individuen, of hun geschiedenis zijn, die voor de Zijnsgrond transparant wor
den. Hij wijst er echter ook op dat niet het ding of de persoon in zichzelf openbaringskarakter
heeft: 'They reveal that which uses them as a medium and bearer of revelation'.л>№ Door de
openbaringservaring verandert het medium van de openbaring, een natuurvoorwerp, mens, histo
risch gebeuren of tekst, in een sacramenteel object. Als protestants theoloog heeft P.TILLICH niet
alleen oog voor de mogelijkheden, maar ook voor de gevaren van een sacramentalisme, waarin
symbolen verabsoluteerd en gedemoniseerd worden als middelen die zelf het heil bewerken.
"When Paul speaks of idolatrous perversion of a potential knowledge of God through nature, he
does not challenge the nations because of their questionable arguing but because of their distor
tion of revelations through nature. "169e Het gevoelige punt in de sacramentele werkelijkheid
blijft de mogelijke verwarring tussen concrete en absolute elementen. 'No prophet could speak in
the power of a new revelation, no mystic could contemplate the depth of the divine ground, no
meaning could be given over to the appearance of the Christ, if there were not this sacramentalpriestly substance. But the sacramental-priestly element of the universal revelation is subject to a
confusion between the medium and the content of revelation. " , e " Deze verwarring noemt
P.TILLICH demonisch, wat betekent dat het voorwaardelijke daarbij verheven wordt tot iets on
voorwaardelijke.
Hetzelfde probleem doet zich voor in het dogmatisme en fundamentalisme, waarin men
concrete relatieve elementen verwart met het absolute. P.TILLICH is opnieuw duidelijk in zijn on
derscheid tussen het relatieve en het absolute. 'There are no revealed doctrines, but there are
revelatory events and situations which can be described in doctrinal terms. Ecclesiastical doctrines
are meaningless if separated from the revelatory situation out of which they have grown. The
"Word of God' contains neither revealed commandments nor revealed doctrines; it accompanies
and interprets revelatory situations. " 1 β Μ Dit gevaar is niet denkbeeldig bij wat P.TILLICH een
afhankelijke openbaring noemt, een openbaring die niet door een individu, maar collectief door een
groep gedragen is, omdat de originele openbaring altijd tot een groep komt via een individu. 'No
ecclesiastical traditionalism and no orthodox biblicism can escape this situation of 'dependent
revelation'. * 1 β Μ Openbaring zonder persoonlijke en bewuste betrokkenheid van de enkeling cor
respondeert volgens P.TILLICH alleen met de werking van de heteronome rede. Als de openbaring
niet existentieel is en allesomvattend, is alleen sprake van informatie-overdracht over een openba
ring uit het verleden, en wordt enkel een beroep gedaan op een heteronome onderwerping van de
wil. Dit verklaart het heftige protestantse protest, want daardoor krijgt het object onvermijdelijk te
veel nadruk en baseert het denken zich op een autoriteit buiten de denker zelf, zoals P.TILLICH zelf
vaak in het katholicisme hekelt omdat 'Catholicism, too, demands a new theonomy, but what it
really wants is the re-establishment of ecclesiastical heteronomy'."00 Algemeen spreekt P.TILLICH van een institutionalisering of institutionele profanisering van de georganiseerde godsdienstig
heid, steeds wanneer de aandacht gaat naar de uiterlijke vormgeving ten koste van de universele
inhoud en altijd als een eindige religie haar functie van verwijzing naar het heilige verloochent.
"Instead of transcending the finite in the direction of the infinite, institutionalized religion actually
becomes a finite reality itself — a set of prescribed activities to be performed, a set of stated doc
trines to be accepted, a social pressure group along with others, a political power with all the
implications of power politics. (...) But even if all this is internalized and performed by individuals in

" " P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. I, p. 119, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Théologie, Bd. I, p. 143.
'"· Р.ТЛШСН, Systematic Theology, Vol. I, p. 120, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Théologie, Bd. I, p. 145.
' " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 140, vertaald in: Р.ТІШСН, Systematische Theologie, Bd. I, p. 167.
'*" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 12S, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. ISO.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 126-127, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 1Í2,
waar nog een interessante passage aan toegevoegd i:: "Die originale Offenbarung kommt zu einer Gruppe durch einen individuellen Träger. ¡Xe Offenbarung kann nur in Tiefe eines personhaften Lebens, in seinen Kämpjen, seinen Entscheidungen
und seiner Selbsthingabe ursprünglich empfangen werden. Kein einzelner empfängt die Offenbarung für sich selbst. Er
empfängttiefür seine Gruppe und indirekt für alle Gruppen, für die Menschheit als Ganzes. "
™ P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. I, p. 149, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 177-178.
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their personal religious life, the institutional character is not removed. " , 7 °' De subjectieve keerzijde van deze demonische onderdrukking is de kritiekloze gehoorzaamheid aan de machtsstructuren en het pseudo-geloof als de uitsluitend intellectuele erkenning van een leer zonder dat het centrum van de persoonlijkheid verandert of de gehele persoon emotioneel wordt gegrepen. 'In such
systems revealed truths are administered by authorities and are presented to the people as readymade commodities which they must accept. Authoritarian systems unavoidably intellectualize and
voluntarize revelation; they dismember the existential correlation between revelatory event and
those who are asked to receive it. They are strongly opposed, therefore, to the identification of
revelation, that is, a creative and transforming participation of every believer in the correlation of
revelation. ' , 7 0 2 Op die manier komt volgens P.TILLICH het essentiële soteriologische aspect van
de openbaringsinhoud onvoldoende aan bod.
In elk geval moet een openbaring om echt universeel te zijn verschillen van deze heteronome wettische godsdienstigheid en dus vrij zijn van de autoriteit van het eindige en particuliere.
Slechts in verwijzing daarnaar kan het christendom van definitieve openbaring getuigen; in zichzelf
kan het op een absolute norm geen aanspraak maken en is daarom 'just one more religion among
many others'У3 Wanneer men vergeet dat elke wijze om de ervaring van de definitieve open
baring uit te drukken zelf relatief is en deze verwart met de absolute zijde van die openbaring, ver
valt men in dogmatisch en moreel absolutisme. In dat geval is het christendom als concrete religie
even heteronoom als de andere eindige religies. 'No finite being imposes itself in the name of God
on other finite beings. The unconditional and universal claim of Christianity is not based on its own
superiority over other religions. ",1704 Dan geldt P.TILLICHs definitie van de afgodendienst zelfs
voor het christendom: "Idolatry is the perversion of a genuine revelation; it is the elevation of the
medium of revelation to the dignity of the revelation itself. ' , 7 0 S De scheidingslijn tussen een
voorbereidende en de definitieve openbaring valt dus niet helemaal samen met die tussen de voor
christelijke en christelijke periode. P.TILLICH is kritisch genoeg om te zien hoe velen zich binnen de
christelijke kerken nog altijd in de voorbereidingsperiode bevinden, ook al menen zij dat zij, ge
steund door hun autoritaire kerkelijke systemen, de waarheid in pacht hebben. 'And the christian
churches themselves, in their institutions and actions, are in permanent danger of relapsing into
the preparatory stage — a danger which has become a reality again and again. "170e Het is een
godsdienstigheid die P.TILLICH in het derde boekdeel met Paulus als wettisch bestempelt en die
karakteristiek is voor de farizeïsche moraal of puur sacramentalistisch als een magisch middel dat
de innerlijke attitude buiten spel zet.1707

2.3.123.

Christusopvatting

P.TILLICHs uitleg over de verhouding tussen rede en openbaring heeft ook een weerslag
op zijn visie in verband met de openbaring in Jezus als de Christus. Die heeft volgens hem alles om
te voldoen aan het criterium van de final revelation of letztgültige Offenbarung en is universeel genoeg om geldig te zijn als innerlijk doel van alle openbaring. Eigen aan zulk een openbaring is met
name de paradox van de eenheid tussen het volledig absolute en het volledig concrete. Aan de ene
kant moet de openbaring uitgaan van het goddelijk mysterie, van de goddelijke zelfopenbaring, de
universele Logos. Daarom spreekt P.TILLICH ook van een /oo-oschristologie, 'if Word is interpreted
as the 'logos' element in the ground of being'.Л1Ю Door deze christologie is de verschijning van
Jezus als de Christus gekoppeld aan de goddelijke, transcendente Logos als openbaringsgestalte,
maar is hij tevens de vertegenwoordiging van de logos die in de werkelijkheid immanent aanwezig
is. P.TILLICH vindt het uniek voor het christendom dat de universeel openbarende Logos eveneens

™ Р.ТІШСН, Systematic Theology, Vol. Ill, p. 99-100, vertaald io: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. III. p. 121122.
™ P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 14S, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 173.
"• P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I. p. 135, vertaald io: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 161.
ш

P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 134, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 161.

" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 133, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 160.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 144, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 171.
" " Zie P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΙΠ, p. 48-49, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 63.
" " P.TILLICH. Systematic Theology, Vol. I, p. 1S7, vertaald in: P.T1LUCH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 187.
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verbonden is met de concrete zijde in het beeld van Jezus als de Christus. Daarom is hij het perfec
te medium of symbool van het onvoorwaardelijke, de Middelaar en het Medium van de goddelijke
openbaring. 'The paradoxical Christian claim is that this picture has unconditional and universal
validity (...I. It is unique and beyond all these conflicting elements and methods of existential rea
son. ",7°* De norm voor het Christendom is het feit dat de openbaring in Jezus als de Christus
definitief is. Het is nodig dat de christen zich daar concreet mee verbindt, anders staat hij erbuiten.
Het is door de eenheid met de Vader, als Zoon Gods, dat Jezus als de Christus de demonische
machten overwonnen heeft die de wereld regeren. 'The being of Jesus as the Christ is determined
in every moment by God. In all his utterances, words, deeds, and sufferings, he is transparent to
that which he represents as the Christ, the divine mystery. * 1710 Hij is de volmaakte afbeelding
en het perfecte evenbeeld van de Vader. Het is dus niet omgekeerd dat hij de Christus is vanwege
zijn morele, intellectuele of emotionele eigenschappen, of dat een onderdeel van het beeld verabso
luteerd is. Elke concrete tekening heeft daarom een universele betekenis en de symbolen Logos,
Zoon van God, Mensenzoon enz. die op hem van toepassing zijn, mag men zeker niet letterlijk
nemen: 'If some element is cut off from the universal validity of the message of Jesus as the
Christ, if he is put into the sphere of personal achievement only, or into the sphere of history only,
he is less than the final revelation and is neither the Christ nor the New Being."uu Onmiddellijk
verbindt P.TILLICH met de christelijke geloofsbelijdenis van Jezus als de Christus zijn volledige
transparantie voor de Zijnsgrond en dus zijn volledige opoffering als medium voor dat Zijn. De
universele betekenis van de Christusbelijdenis steunt volgens hem enkel op Jezus als de Christus
(Joh 12:44). Dat wil zeggen dat 'he is the Christ as the one who sacrifices what is merely 'Jesus'
in Л/т*. 17 ' 2 Zonder de universele basis van de logosleer acht P.TILLICH hoogstens een jezuologie, maar zeker geen christologie mogelijk. "It is the end of Jesuology. Jesus of Nazareth is the
medium of the final revelation because he sacrifices himself completely to Jesus as the
Christ. " " 3 Openbaring is volgens P.TILLICH maar finaal wanneer het medium van de openba
ring zichzelf volledig offert. In deze interpretatie vormt de kruisiging een centraal symbool. Het
opnemen van het kruis is zowel het symbool als het bewijs van deze zelfprijsgave van Jezus aan
de tegenwoordigheid van God die hem tot Christus maakt. Het is de volledige opoffering van de
eindigheid in hem aan het oneindige.
Van een universele openbaring zou volgens P.TILLICH geen sprake zijn als ze be
schouwd werd als een eenmalig gebeuren zonder enige voorbereiding of voortzetting. "Only on the
wide basis of universal revelation could the final revelation occur and be received. Without the
symbols created by universal revelation the final revelation would not be understandable. " " "
Maar als universeel betekent dat zij zich altijd en overal kan voordoen, dan wordt zij verwisseld
met een natuurlijke openbaring, wat in P.TILLICHs interpretatie van de Christusbelijdenis uiteraard
uitgesloten is. Daarin is hij opnieuw categoriek: "It is not a structural element of reality. " ,716
Weer verwerpt hij zowel de relativistische en liberale opvattingen als de supranaturalistische en
neo-orthodoxe. Deze laatste laten uitschijnen dat er geen openbaringsgeschiedenis is waarin God
doorheen de mensen handelt en de definitieve openbaring in voorbereiding is. Op die manier wordt
een God die buiten de geschiedenis om handelt, gedemoniseerd. Nogmaals: in die zin zou Jezus
niet als Christus herkenbaar zijn als er daaromtrent geen verwachting bestond of de openbaring in
hem door de leerlingen niet was ontvangen. Dat maakt de definitieve openbaring in Jezus als de
Christus tot het middelpunt van de openbaringsgeschiedenis, waarop alles vóór en na hem betrokken is, en dit verklaart ook de universele verwachting van de Middelaar. Daarom past P.TILLICH
het Messias- of Christusbegrip eveneens toe op de middelaarsvoorstelling zoals die ook in andere

" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 151, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 179. De
'identiteit tussen de universele en de geïncarneerde Logos wordt nog sterker uitgedrukt in P.TTLLICH. Biblical Religion and
the Search Jor Ultimale Reality, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Bd. 4, p. 384-385, vertaald in: P.TILLICH,
Gesammelte Werke, Bd. V, p. 178: The Logos universal and the Logos as the power of a personal life are one and the
same Logos. Only against the background of the universal Logos is the incarnate Logos a meaningful concept. "
" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 135, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 162.
" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 137, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 164.
11

P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 134, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 161.

" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 136, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 163.
" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 139, vertaald in: P.TTLLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 166.
" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 138, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 165.
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godsdiensten bestaat. Hij onderscheidt in deze voorstellingen de gehypostaseerde eigenschappen
van God, de engelen als boodschappers en tenslotte de godmenselijke gestalte. Ook al licht P.TILLICH ze niet uitgebreid toe, toch is de voorstelling van de Zoon Gods, de Mensenzoon, de 'hemelse mens', de 'mens van boven', de 'eerste mens' en de 'geestelijke mens', in die zin te verstaan.
"In all these the God who had become absolutely transcendent and unapproachable now becomes
concrete and present in time and space. "171* Hij meent dat het Nieuwe Zijn, de manifestatie van
het essentiële 'zijn', zich in de universele verlossingsgeschiedenis nog vóór het verschijnen van de
historische figuur Jezus en dus ook los van hem, geopenbaard heeft. Altijd en overal zijn verlossende krachten aan het werk en ontstaan symbolen van het Nieuwe Zijn, ook al is dat nog zo
onvolkomen ел steeds voor demonische verdraaiing vatbaar. In het derde deel maakt P.TILLICH
trouwens nog melding van latente openbaringen, die de definitieve openbaring in Jezus als de
1717
Christus voorbereiden, 'partly actual, partly potential'.
Daarmee bedoelt hij niet alleen het
openbaringsgoed in het jodendom, maar ook in de mythologie, de islam, de oosterse en westerse
mystiek, de mysteriecultussen en daarnaast ook in tal van hedendaagse stromingen en bewegin
gen. Deze staan volgens hem helemaal in het teken van de verwachting van de definitieve openba
ring, zowel wat betreft de inhoud als de maatstaf, ook al vormt alleen het Oude Testament de
ultieme brug tussen de universele en definitieve openbaring.1"*
In het tweede deel voegt P.TILLICH aan deze voorstelling van zaken nog enkele opmer
kelijke aanvullingen toe. In Jezus als de Christus is de openbaring volgens hem volledig en defini
tief omdat in hem de God-menseenheid, de essentiële menselijkheid, volmaakt en eenduidig werkelijk wordt. Hij wordt om die reden het Woord Gods of de Logos genoemd, reeds in de schepping
van de wereld aanwezig en het medium van de openbaring. Als in hem God mens wordt, vindt
P.TILLICH de vertaling daarvan in een mythologische voorstelling van een transmutatie van een
goddelijk in een menselijk wezen, een Verwandlungsmythos of Metamorphosenmythologie, een
degradatie van de incarnatieleer.'71' In dat verband verzet hij zich tegen het heidense supernaturalisme dat de verschijning verlaagt tot 'the picture of a divine-human automaton " waardoor het
beeld van Christus alle werkelijkheid verliest.1720 Volgens dit soort valse christologie behoort hij
als Middelaar tot een aparte ontologische realiteit. In een dergelijke supranaturalistische voorstelling is Jezus Christus alleen maar een soort mythologische halfgod, een op aarde wandelende god
wiens symbooluitspraken in de orthodoxe christologie letterlijk opgevat zijn. "If Jesus is understood as the divine teacher of absolute theoretical and practical truth, the paradoxal nature of his
appearance is misunderstood.'"" Vaak is dit gepaard gegaan met een populair bijgeloof dat
zijn verschijning uitlegt in gerationaliseerde, magische voorstellingen zoals die van de maagdelijke
geboorte, het lege graf en de lichamelijke hemelvaart: 'Something positive is affirmed concerning
the Christ ( and, later on, of other biblical figures! and is interpreted in terms of negations which,
in principle, are open to empirical verification. In this way a religious statement of existential-symbolic character is transformed into a theoretical statement of rational-objectifying character.',12г
Een dergelijke christologie ontaardt volgens P.TILLICH al snel in idolatrie, die het eindige in Christus
tot oneindige hoogte verheft. Een gnostisch-docetische christologie voldoet P.TILLICH al evenmin
omdat de verschijning buiten vlees en bloed over geen echte verlossingsmacht beschikt.1723
P.TILLICH vat dit soort monofysitische christologieën samen in de term high christology of hohe
Christologie omdat de goddelijkheid de aandacht krijgt ten koste van elke menselijkheid, en dit
"because it removes the paradox for the sake of a supranatural miracle".172*

"" P.TILLICH, Systematic Theology. Vol. I, p. 229, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theolofie, Bd. I, p. 266.
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Р.ТІШСН, Systematic Theology, Vol. ΙΠ. p. 133, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie. Bd. Ill, p. 181.
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' Dat in ook wat H.FISCHER, Die Christologie als Mine des Systems, in: H.FISCHER (Hrsg.), Paul Tiltieh, p. 212, bedoelt
met "die Eingliederung der Christologie in einem heilsgeschichtlichen Universaasmus', waarmee P.TILLICH het openba·
ringsunivcrsalinnc laat culmineren in net Chrisuisgebeuren en dit dus in een breder heilshistorisch verband ziet.
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" Zie P.TUJJCH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 94-95, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. II, p. 104105.

" " P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 135, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. Il, p. 146.
" " P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. I, p. 151, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 180.
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P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. II, p. 127, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. II, p. 138.

'™ Zie P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. II, p. 98-99, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. II, p. 108109.
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Conclusies: (a) In dit kentheoretische deel toont P.TILLICH hoe de interne conflicten van
de menselijke rede voeren tot aan de grens van het kenbare, tot aan zijn eigen diepte,
tot het Zijn-zelf, waarvan de kenstructuur is afgeleid, (b) Als vertegenwoordiger van alle
zijnden kan de mens de vraag naar de openbaring stellen en heeft hij in zich de mogelijkheid om het openbarende antwoord te verstaan. Dit antwoord sluit trouwens aan op de
inwonende logos die analoog met de goddelijke Logos is. (c) De goddelijke openbaring
vormt het verlossende antwoord op de interne conflicten van de menselijke rede. Gods
openbarende zijde vormt het tegendeel van de verborgen zijde die in het vorige hoofdstuk is besproken. Zij correspondeert met de menselijke ervaring, maar is er anderzijds
niet helemaal in begrepen, (d) Dat de godsdienstigheid op gebroken en ambigue wijze
het universele en concrete van de ¿ooOSopenbaring belichaamt, demonstreert P.TILLICH
aan de hand van zijn kritiek op het sacramentalisme en dogmatisme en op het heteronome karakter van de geïnstitutionaliseerde godsdienstigheid, (e) De /oooschristologie
toont hoe de openbaring in Jezus als de Christus niet radicaal verschilt van de voorbereidende of latente openbaringen omdat de Logos in elke openbaring werkzaam kan zijn
en desondanks als definitieve openbaring normerend is voor elke andere. Belangrijkste
criterium is dat het medium, in dit geval Jezus, volledig opgaat in die openbaring van de
Christus. Daarnaast is belangrijk dat de spanning in de christologie de spanning tussen
God- en mens-zijn behouden blijft wat in een high christology niet het geval is.
2.3.2.

Systematic Theology II (1957) Systematische

Theologie II (1958)

In deze paragraaf, die vooral steunt op het tweede deel van de Systematic Theo/оду,
nemen wij uit Existence and the Christ de elementen die de existentiële situering van P.TILLICHs
theologie aantonen en ook in welke zin deze op de existentiële vervreemding een antwoord
geeft.1725 Opnieuw komen de vertrouwde items aan bod: levensopvatting, godsopvatting,
mensopvatting, godsdienstopvatting en opvatting van Christus. Opnieuw ook moeten wij de onderlinge verwevenheid duidelijk maken ten einde de typische kenmerken van de christologie in dit deel
van de Systematic Theology naar voor te brengen. Specifieke invalshoek blijft de wijze waarop de
tegenstellingenproblematiek wordt behandeld en hoe het soteriologische antwoord daarop klinkt.
Een belangrijk formeel verschil met het vorige deel is dat dit tweede niet uit twee gelijk opgebouwde hoofdstukken bestaat en om dat op te vangen zijn op sommige punten tekstgedeelten verschoven of is naar aanvullingen gezocht in andere werken.
2.3.2.1.

Existence ала the Quest for the Christ I Die Existenz und die Erwartung des Christus

In dit onderdeel geeft P.TILLICH de implicaties aan van de kloof tussen existentie en
essentie, om aan te tonen wat de heilloze gevolgen zijn als de existentie zich van haar essentiële
oorsprong losmaakt.
2.3.2.1.1.

Levensopvatting

Terwijl in de ontologische analyse het eindige 'zijn' en het oneindige Zijn in een tweeeenheid zijn samengebracht, geeft P.TILLICH in de term existence of Existenz aan hoe het bestaan
zichzelf buiten deze eenheid plaatst. 'This split in the whole of reality, expressed in the term 'existence', is one of the earliest discoveries of human thought. " 7 2 e De oorzaak van deze toestand
is uiteindelijk te zoeken in het ontologische kenmerk van de eindigheid: door deelname aan zowel
het niet-Zijn als aan het Zijn-zelf is ook de mogelijkheid geschapen voor het existentiële 'zijn' of de

1TB

A.J.McKELWAY, The Systematic Theology of Paul TiUich, p. 27; 65, legt daarover: 'Generally, Tdtich may be called an
existentialist insofar as his system of thought begins with the supposition that being can only be understood in the light of an
analysis of man's existence. " Deze existentiële attitude is natuurlijk niet te verwanen met de filosofische strekking zoals
verbonden met de naam van J.P.SARTRE (1905-1980), want, zegt A.J.McKELWAY, TiUich begins with existence, but
only, it would seem, as a method for obtaining what is essential to it'.

™ Р.ТІШСН, Systematic Theology, Vol. II, p. 21, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Il, p. 27. Zie voor
een definitie en situering van de existential istische gedachte, vooral in tegenstelling tot de essentialistische, P.TILLICH, The
Nature and Significance of Existentialist Thought, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 1, p. 403-410, vertaald
in: P.TILUCH, Gesammelte Werke, Bd. IV, p. 174-182.
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existentie. Daardoor heeft zich in het geactualiseerde 'zijn', in het eindige bestaan, een strijd ontbonden zoals die zich nog niet in het potentiële 'zijn' kon voordoen. Dat komt omdat het leven
zowel deelheeft aan het Zijn-zelf als aan het niet-Zijn. Verbonden met het Zijn-zelf en er toch van
vervreemd, is het leven een vermenging van essentiële eindigheid en existentiële vervreemding.
Het is een toestand die in de christelijke voorstellingswereld is beschreven als de oude aeon, een
oude werkelijkheid waarop die van Jezus als nieuwe werkelijkheid een antwoord vormt (2 Kor
5:17). Voor P.TILLICH is de bewustwording van deze kloof tussen de existentie en de essentie
zeer belangrijk. Dat mist hij in een essentialisme dat de realiteit van de gevallenheid niet onder
ogen ziet, of in een existentialisme waarin het ontologische fundament van de existentie wordt
ontkend. Men mag immers nooit vergeten dat de existentiële toestand waarin de mens verkeert, bij
P.TILLICH altijd een vervreemding inhoudt van de grond van het Zijn: 'The individual is estranged
and not reconciled (...). He is estranged from his true being. " 7 2 7
Om deze overgang van de essentie naar de existentie, van de potentialiteit naar de actualiteit te verklaren beroept P.TILLICH zich op de symboliek van de zondeval. "Theology must
clearly and unambiguously represent 'the Fall' as a symbol for the human situation universally, not
as the story of an event that happened 'once upon a time'. "172e Eigen aan deze interpretatie is
dat dit beeld vooral ontologisch is uitgelegd, dit wil zeggen met behulp van filosofische begrippen.
P.TILLICH associeert de val daarom niet met een eenmalig gebeuren, maar ziet die als een toestand
met de universele kwaliteit van het eindige 'zijn'. De genoemde symboliek verwijst bovendien niet
naar een ver verleden omdat hij aan de geschiedenis en de existentie voorafgaat. Deze val is in de
scheppingsrelatie meegegeven, ligt reeds besloten in de mogelijkheid van de mens om evenbeeld
Gods te zijn en zich van God als Zijnsgrond af te scheiden. De actualisatie van de zuivere en onbesliste potentialiteit brengt immers altijd schuld en zonde mee. 'The possibility of the transition to
existence is experienced as temptation. ' 1 7 2 β Dat betekent dus ook dat de val voor P.TILLICH
existentieel onvermijdelijk is en dat schepping en val bijeenhoren 'in so far as there is no point in
time and space in which created goodness was actualized and had existence ', hoewel dat nog niet
betekent dat tussen beide begrippen een af leidbare noodzakelijkheid bestaat.1790 De val is zowel
een gevolg van de morele schuld die kleeft aan het misbruik van de eindige vrijheid als van een uni
verseel en tragisch lot. Er zijn volgens P.TILLICH ook bovenindividuele structuren mee gemoeid,
waarvan engelen en demonen dikwijls symbolen zijn. "These traits show that a cosmic myth is
hidden behind the psychological-ethical form of the story and that the prophetic 'demythologization' of this myth has not removed, but rather subordinated, the mythical elements to the ethical
point of view. ' 17ЭЧ P.T1LLICH denkt met name aan de kosmische strijd tussen de goddelijke en
demonische machten van duisternis en chaos, in het bijbelse verhaal belichaamd door de slang als
een gevallen engel. Het bewustzijn van deze tragische universaliteit van de existentiële vervreemding is in het christelijke gedachtegoed diep doorgedrongen en mag niet door moralisering of idealisering ontkracht worden. 'This means, however, that Christianity must reject the idealistic separation of an innocent nature from guilty man. * 1 " 2 De mens moet volgens P.TILLICH in zijn existentialiteit een plaats krijgen in het kosmische gegeven van een gevallen wereld.
2.3.2.1.2. Godsopvatting
In de inleiding drukt P.TILLICH erop dit tweede deel in nauwe samenhang met het eerste te lezen en daarom licht hij nogmaals zijn godsopvatting toe. Dat doet hij deels om tegemoet te
komen aan de vragen die bij het verschijnen van het eerste deel gerezen zijn, deels ook om de
spanning op te roepen die bestaat in zijn godsbeeld en in de verhouding tussen de in vervreemding
levende mens en God als de grond van het Zijn. Op die manier stelt hij zijn eigen opvatting nog
eens duidelijk tegenover zowel supranaturalisme als naturalisme, realisme als nominalisme. God is
het fundamenteel transcendentale dat aan gene zijde staat van natuur en bovennatuur, van alge-

P.TTLLICH. Systematic Theology, Vol. Π, p. 45, vertaald in: P.TILUCH, Systemaisehe Theologie, Bd. Π, ρ. 53.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 29, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. II, p. 35.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 34, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 41.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 44, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 51.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 37, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 44.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. II, p. 41, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 49.

352

meen en particulier. De klemtoon ligt hier op het begrip zelftranscendentie. Ten eerste is God transcendent ten opzichte van de eindige wereld, maar ten tweede is de eindige wereld zelftranscenderend omdat hij naar zijn diepste natuur boven zichzelf uitwijst. De goddelijke transcendentie moet
in dit verband tegenover de vrijheid van het schepsel staan waardoor dit zich van zijn scheppende
grond kan afkeren. Daarom verschijnt God aan de mens als de ganz Andere en moet deze om Hem
te beschrijven zijn toevlucht nemen tot symbolische uitspraken. Van die symbolen is echter de
dubbelzinnigheid reeds bekend, want 'anything one knows about a finite thing cannot be applied
to God, because he is, as has been said, 'cuite other', or as could be said, 'ecstatically transcendent"."33 Het anders-zijn van God hangt immers nauw samen met de existentiële vervreemding van de mens: 'if we make one non-symbolic assertion about God, his ecstatic-transcendent
character seems to be endangered. This dialectical difficulty is a mirror of the human situation with
respect to the divine ground of being'."3'
Zo kan men volgens P.TILLICH ook het uiteenvallen van de essentie en de existentie
weergeven in de typische symboliek van de triniteit, die reeds langer in gebruik is. Dit uiteenvallen
is volgens hem immers voorafgebeeld in het tweede trinitaire principe van de goddelijke zelfverandering of zelfalteratie waardoor het anders-zijn zich tegenover het gelijk-zijn stelt. Binnengoddelijk
duidt deze metafoor, zoals reeds gezien, op Gods zelfobjectivering en zelfmanifestatie; in de scheppingsrelatie is de goddelijke Logos de wereld in zijn essentiële toestand. Dit is de Logos van de
Theos, de zelfopenbaring van God, zoals die zich als de oneindige onvatbare slechts in het eindige
kan vormen, 'vlees' kan worden en zich aan de mens openbaren (Joh 1:14). Dit proces van schepping en openbaring gaat vanzelfsprekend gepaard met een afscheiding, waarbij de Zoon lijnrecht
tegenover de Vader komt te staan. In een hegeliaanse dialectiek drukt P.TILLICH het zo uit: 'In his
Son, God separates Himself from Himself, and in the Spirit He reunites Himself with HimselfЛ173Б Buiten de goddelijkheid is er een gelijkaardige drievoudige beweging waarmee de
schepping zich afscheidt van de grond van het Zijn en er vervolgens naar verlangt om er zich weer
mee te verenigen. Deze beweging krijgt haar climax in een volledig geïndividualiseerde, van God
afgescheiden mens die de vrijheid heeft om tot God terug te keren.
2.3.2.1.3.

Mensopvattmg

Dit goddelijke Zoonbeginsel, in de theologie van P.TILLICH ook het basisbeginsel van
zijn soteriologie, manifesteert zich in de wereld zowel in de essentiële wezenseenheid tussen God
en de mens als in de actuele toestand van gescheidenheid, waarin de mens niet meer beantwoordt
aan zijn wezenlijke roeping als evenbeeld Gods. De vrijheid zonder welke het niet mogelijk is dat de
potentialiteit van de essentie zich actualiseert, houdt ook de mogelijkheid in van de weerstand
tegen het essentiële. De menselijke vrijheid actualiseert maar verstoort ook de essentiële natuur.
De schuld die inherent is aan het verkeerd gebruik van de eindige vrijheid, is wat religieus aangeduid wordt als de zondigheid. P.TILLICH spreekt liever van vervreemding als het tegendeel van de
liefde, "for this reason the term 'sin' must be used after it has been reinterpreted religiously. An
important tool for this reinterpretation is the term 'estrangement'. " 17M
Om deze vervreemding verder te verklaren gebruikt P.TILLICH drie begrippen: ongeloof,
begeerte en hybris. In de diepste zin van het woord is ongeloof de verbreking van de kenniseenheid met God, maar niet minder de scheiding van de eigen menselijke wil van die van God. 'In his
self-realization he turns toward himself and his world and loses his essential unity with the ground
of his being and his world. '"" De hybris vindt zijn voedsel in de beeldgelijkheid tussen God en
de mens en in zijn persoonlijk zelfbewustzijn of zijn gecentreerdheid. Als de mens zichzelf op basis
daarvan, als individu of als groep, in zijn existentialiteit tot centrum verheft en zijn eigen eindigheid
ontkent, neemt hij een deelwaarheid voor de gehele waarheid. Vanuit dat besef verwerpt P.TILLICH het morele humanistische ideaal van de perfectie omdat het niet te bereiken is na een rechtstreekse tweestrijd met de demonische diepte. De begeerte legt hij tenslotte uit als de drang achter
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ongeloof en hybris. Het ¡s 'the unlimited desire to draw the whole of reality into one's self'."3*
Deze uitleg slaat zowel op de fysieke honger, op de seksuele bevredigingsdrang als op de kennisen machtsdrang, op de zucht naar materiële en geestelijke rijkdom. Dat is volgens P.TILLICH de
echte betekenis van S.FREUDs (1857-1939) libido, een begrip waarin het onderscheid tussen het
essentiële en existentiële zijnsniveau niet voldoende duidelijk is. Hetzelfde geldt voor de Wille zur
Macht van F.NIETZSCHE (1844-1900), die het onderscheid niet maakt tussen de essentiële zelfbevestiging en het existentiële streven naar macht.
2.3.2.1.4.

Godsdienstopvatting

De zelfverheffing van de vervreemde mens leidt volgens P.TILLICH tot de overschatting
van de immanente zijnsmogelijkheden van de existentie en de onderschatting van de kloof met de
transcendentie van het goddelijke Zijn. Dat is ook het voornaamste kenmerk van de autonome
cultuur in de pejoratieve betekenis van het woord.173* Die cultuurbeweging is volgens hem ingezet in de Verlichting, ligt aan de basis van de liberale theologie en culmineert tenslotte in het
atheïsme. De verharding in de eindigheid en het verzet tegen de zelftranscenderttie noemt hij reductieve profanisering, die in betekenis dicht aanleunt bij wat men secularisatie noemt. 'Under the
analogous pressure of profanization, the cultural creation of a universe of meanings loses the substance which is received in self-transcendence — an ultimate and inexhaustible meaning. This phenomenon is well known and has been widely discussed by the analysts of our present civilization,
usually under the heading of the secularization of culture. "174° In die richting krijgt religie een reductieve betekenis en worden religieuze symbolen uitgelegd als louter culturele manifestaties.
De symboolverarming, eigen aan deze profanisering, stelt P.TILLICH vooral vast in de
protestantse tendens om de sacramentele handelingen en dogmatische leerstellingen te herleiden
tot moralisme en intellectualisme.1744 Reeds eerder heeft hij "the decrease in sacramental thinking and feeling in the churches of Reformation' op de korrel genomen.1742 H.ZWINGLI's sacramentsopvatting, die het sacrament degradeert tot een louter herinneringsteken is daar een sprekend voorbeeld van. P.TILLICH wijst de ontmythologisering of ontsymbolisering van de hand omdat volgens hem alleen een symbool het onvoorwaardelijke kan uitdrukken.1743 Zijn kritiek op
het protestantisme is dat dit de symboolrijkdom van de christelijke traditie heeft vervangen door
rationele begrippen, door morele wetten en subjectieve gevoelens. Dat is een gevolg van het personalisme waarin de mens van de natuur vervreemdt. 'The loss of sacraments and symbols corresponds to the exclusive emphasis on the center of personality in Protestantism; and both of these
facts correspond to the rise of the bourgeois ideal of personality, for which Reformation and the
Renaissance are equally responsible. '1744 Het is voor P.TILLICH dan ook zeer begrijpelijk dat in
een dualistische antropologie waarin het wezen van de mens gevat wordt in begrippen van bewustzijn, intellect en wil, het Woord als exclusieve bemiddelaar van de openbaring, niet meer met
de Logos, met de goddelijke Geest samenvalt, iets waar hij vooral in het derde deel dieper op ingaat. Het is in deze toestand van vervreemding dat men de Logos verwart met het menselijke
intellect en deze als gesproken of geschreven woord beschouwt, net zoals het symbool slechts
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verstaan wordt als teken. "One could even say that a Spiritual Presence apprehended through the
consciousness alone is intellectual and not truly Spiritual " , 7 4 6 In de meest enge zin ziet Ρ TIL
LICH de kleinburgerlijkheid van een religie die tot cultuur en moraliteit terug te brengen is 'whereby
its symbols are interpreted as results merely of cultural creativity, whether as veiled concepts or as
images .
2.3.2.1.5.

Christusopvarüng

Hoewel de Christusopvatting onder de titel Existence and the Christ nog niet aan bod
komt, is het toch in het verlengde van de hierboven geschetste ontwikkeling mogelijk een zeer
bepaalde invulling van de Chnstusvoorstelling te geven De passages die daarop betrekking hebben, kunnen WIJ dus beter reeds in deze paragraaf toelichten.
Ρ TILLICHs christologie vormt een antwoord op het existentiële bestaan van de mens en
zijn kenmerkende ambiguïteit Het is door de vervreemding tussen de existentie en de essentie dat
volgens hem een deTstische soteriologe met meer mogelijk is Vanuit de essentiële eindigheid had
die verlossing immers nog wel door de Schepper kunnen gebeuren terwijl nu een nieuwe impuls
nodig is m 7 In het Christussymbool ziet Ρ TILLICH een combinatie van een historische en een
transhistorische zin Het symbool stamt uit de westerse traditie waar cultuur en religie in het teken
staan van een historische horizontale heilsverwachting en niet van een transhistorische verticale
'The Messiah does not save individuals in a path leading out of historical existence; he is to trans
form histoncal existence " 174e Maar dat neemt volgens Ρ TILLICH niet weg dat het onhistorische
type van heilsverwachting daaraan gekoppeld is Zelf wil hij tussen deze vormen geen keuze ma
ken en acht het juist belangrijk dat het christendom de horizontale en verticale heilsvervulling in
zich verenigt en zo een universele betekenis verwerft De uniciteit van het reële beeld van Jezus
als de Christus maakt juist het verschil met de voorafgaande mysteriecuftussen in hem wordt de
godmenselijke eenheid historische realiteit 'He represents the original image of God embodied in
man, but he does so under the conditions of estrangement between God and man. * " * · De
kerkgeschiedenis toont hem hoe het historische karakter vaak verdedigd is op gevaar af dat het
christendom een toevallige historische beweging werd ZIJ heeft volgens Ρ TILLICH het beeld van
Jezus als de Christus juist een universele betekenis gegeven De incarnatie is er de uitdrukking van
hoe het essentiële wezen van de mens onder de condities van de existentiële vervreemding gestalte krijgt De paradox van het Chnstusgeloof ligt volgens Ρ TILLICH daarin dat historisch gebeuren
en universele zin in elkaar grijpen 'Qualitatively speaking, nothing happens in man that does not
have a bearing on the elements which constitute the universe This gives cosmic significance to
the person and confirms the insight that only m a personal life can the New Being manifest it
self. -,76°
P.TILLICH sluit zich daarom aan bij de protestantse reactie tegen een valse supranaturalisbsche en onhistorische voorstelling van de feiten Als Jezus in die voorstelling gold als de Zoon
van God, werd dit letterlijk verstaan als de eigennaam van een persoon Op die manier is men vol
gens hem helemaal aan het mysterie van de menswording voorbijgegaan "Much harm has been
done in Christianity by a literalisttc understanding of the symbol 'Son of God'. "17Б1 Met de op
vatting dat de eenmaligheid van de incarnatie tevens incarnaties in andere werelden dan de mense
lijke uitsluit, gaat P.TILLICH ook niet akkoord 'Jesus is the Christ for us, namely, for those who
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participate in the historical continuum which he determines in its meaning " ,762 HIJ sluit daarbij
de mogelijkheid van andere wegen voor de goddelijke zelfmanifestatie niet uit De eenmaligheid is
volgens hem bovendien niet exclusief te verstaan in die zin dat anderen in Jezus' navolging aan
het Nieuwe Zijn deel moeten krijgen De continuïteit van de incarnatie is voor Ρ TILLICHs christolo
gie essentieel 'Clearly, however, the biblical picture is not responsible for a theology which, in the
name of the 'uniqueness' of Jesus as the Christ, cuts him off from everything before the year 1
and after the year 30 " , 7 Б Э De verlossing kan dan ook niet afhankelijk zijn van een toevallige
ontmoeting met de Jezusfiguur Historische inzichten kunnen het geloof niet funderen, noch er het
fundament onder uithalen
In een terugblik op de recente theologiegeschiedems denkt Ρ TILLICH ook aan de libera
le theologie die door haar histonsch-kntisch onderzoek afgerekend heeft met de absurde pogingen
om het christologische probleem te vatten in de tweenaturenleer HIJ spreekt wel zijn waardering
uit voor een protestantisme waarbinnen de scheiding is gemaakt tussen een lege mythologie en de
empirisch-historische feitelijkheid, maar beseft ook dat als keerzijde daarvan het Christuskarakter is
verdrongen HIJ kondigt het einde aan van een Jezustheologje die uitsluitend op de cultus van zijn
eindige wezen gefundeerd is Daarom wijst hij de onderneming af om, zoals in de Leben-Jesu-Forschung, een historisch Jezusbeeld te reconstrueren als enig fundament voor het geloof 'Faith
cannot even guarantee the name 'Jesus' in respect to him who was the Chnst It must leave that
to the incertitudes of our historical knowledge ' 1 7 e 4 Maar als men daarentegen op grond van dit
onderzoek tot het besluit wil komen dat Jezus waarschijnlijk nooit bestaan heeft, dan kan Ρ TIL
LICH daar alleen maar tegenover stellen dat geen historisch onderzoek, maar het geloof zelf de
onmiddellijke evidentie van het Nieuwe Zijn moet inhouden, wat hij ongetwijfeld van S KIERKE
GAARD heeft onthouden 'No historical criticism can question the immediate awareness of those
who find themselves transformed into the state of faith "1766 Dit mag voor hem zeker met leiden
tot een identificatie van de figuur met haar boodschap zoals dat in het existentiële liberalisme gebeurt. Zonder de historische facticiteit van de figuur van Jezus van Nazareth in twi|fel te trekken,
beschouwt Ρ TILLICH de historisering en de personalisering van de verlossing als een eenzijdige
toepassing van autonoom denken Dit staat volgens hem haaks op de geloofsbelijdenis van Jezus
als de Christus, waardoor die alles geofferd heeft 'm him and of him which could bnng people to
him as an 'overwhelming personality' instead of bringing them to that m him which is greater than
he and they' 176β
Daarom benadrukt Ρ TILLICH zelf dat het voor alles het Zijn in Jezus is dat hem tot de
Christus maakt, en dat dit alle particuliere manifestaties zoals zijn woorden, handelen en lijden,
overstijgt Men mag deze manifestaties dan ook niet rationaliseren, moraliseren of psychologise
ren , 7 Б 7 Tevens verwerpt hij een imitavo Christi wanneer men daarmee 'the attempt to trans
form one's life into a copy of the life of Jesus, including the concrete traits of the biblical picture'
bedoelt 1 7 ί " Het is niet de bedoeling dat WIJ een persoonlijkheid in al haar contingentie navolgen.

™ Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol II, ρ 101, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 111 Vgl
PAN-CHIU LAI, Towards a Trinitarian Theology of Religions a Study of Paul TUtich s Thought, ρ 135, die in deze opvat
ting een mogelijkheid ziet om naast Jezus andere mogelijke manifestaties aan te nemen van het goddelijke Zijn Th« doctri
ne of incarnation or an incamanonal Chnstology is not necessarily a stumbling block for inter rehgious dialogue ' HÍJ
baseert zich daarvoor nog op een andere uitspraak uil F TILLICH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 96, vertaald m Ρ TIL
LICH, Systematische Theologie, Bd II, ρ 106 'Incarnation is unique for the special group in which и happens, but it is
not unique in the sense that other singular incarnations for other unique worlds are excluded. '
1B

> Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 135, vertaald m Ρ TILUCH Systematische Theologie, Bd Π, ρ 147

™ Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 107, vertaald ш Ρ TILLICH, Systematische Theologie. Bd II, ρ 118
™ Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol II. ρ 114, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd II, ρ 125 Vgl
Ρ TILLICH, Christologie und Geschichtsdeutung, in Ρ TILLICH Main Worb/Hauptwerke, Vol б, ρ 190, eveneens in
Ρ TILLICH, Gesammelte Werke, Bd VI, ρ 83, waar deze ambivalente houding ten overstaan van de historische basis van
de christologie onderstreept wordt 'Das ¡neinander der göttlichen und menschlichen Natur wurde m Christus angeschaut
freilich іл dem historischen Christus, denn nur der historische ist Trager der wahren menschlichen Natur weil die menschli
che Natur an die Zeit gebunden ist Aber diese seine Historizität war nicht selbst das christologische Problem. '
"* Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 136, vertaald m Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 163
ιτπ

A J McKELWAY, The Systematic Theology of Paul Tillich, ρ 61, toont aan hoe Ρ TILLICH daarmee zowel van het mo
derne theologische uitgangspunt afwijkt als van het traditionele TilUch is α philosophic anomaly Philosophers today have
for the most part confined themselves either to an introspective subjeenve analysis of 'existence' and steadfastly refused to
abstract untversals, or they have sought to be entirely objective, detached, scientific', and have confined themselves to
those concepts which are open to verification and proof Against both of these Unes but combining aspects of both, Paul
Tillich vigorously asserts the classical and medieval doctrine of ontology '

" * Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol II, ρ 122, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 134

356

maar "that we, in our concreteness, are asked to participate in the New Being and to be transformed by it, not beyond, but within, the contingencies of our //re'." 6 9 Heeft hij reeds in zijn begrip van genade eerst elke magisch-realistische interpretatie verworpen, dan wijst hij nu op het
nominalistische gevaar waarbij men genade als onwerkelijke abstractie helemaal ontkent.1760
Conclusies: la) In zijn existentieanalyse legt P.TILLICH alle nadruk op de kloof tussen de
existentie en de essentie, gesymboliseerd als de val van de schepping, (b) Deze is een
onvermijdelijk gevolg van het misbruik dat de mens in zijn zelfverheffing heeft gemaakt
van zijn eindige vrijheid waardoor hij afgesneden is van zijn goddelijke oorsprong, (c)
Keerzijde daarvan is de intratrinitaire zelfalteratie waardoor er een binnengoddelijke
tegenstelling ontstaat tussen God als Vader en als Zoon. (d) In de godsdienstbeleving is
deze kloof tot uiting gekomen in een verregaande profanisering, waarvan in de protestants-libérale theologie de theoretisering is gegeven, (e) Ook een bepaalde Christusvoorstelling kan niets anders zijn dan een uitdrukking van deze vervreemding van de ontologische fundamenten. Zij is het sterkst in de protestantse personalisering en historisering
van de Jezusfiguur, waarvan de verlossende kracht twijfelachtig wordt.
2.3.2.2.

The Reality of the Christ I Die Wirklichkeit des Christus

Onder deze titel komt de reactie, het antwoord op deze existentiële vervreemding aan
bod, een antwoord dat in de visie van P.TILLICH daarop is afgestemd. 'The quest for the New
Being is universal because the human predicament and its ambiguous conquest are universal. • " · '
2.3.2.2.1.

Levensopvatting

De gevolgen van de vervreemding van de existentie komen volgens P.TILLICH vooral in
deze tijd aan het licht. De grondstructuur daarvan is de zelfdestructie, die in de toestand van vervreemding is opgezet tegen de geschapen structuur. Zelfdestructie is het uiterste gevolg van zelftegenspraak. 'The elements of essential being which move against each other tend to annihilate
each other and the whole to which they belong. " 17β2 Die vernietiging is dus volgens P.TILLICH
niet veroorzaakt door krachten van buitenaf, maar is een gevolg van de eigen vervreemding van de
grond van het Zijn. "It is not the work of special divine or demonic interferences, but it is the con
sequence of the structure of estrangement itself. "17еэ Dit heeft niets te maken met een moreel
kwaad als negatie van het moreel goede, maar met een kwaad dat daaraan voorafgaat. Het gaat
hier om de verstoring van de essentieel-ontologische zelf-wereldstructuur. Deze brengt zowel een
zelfverlies mee als een verlies van de wereld. Bij het zelfverlies gaat het altijd om het verlies van
een gecentreerd zelf. "Self-loss as the first and basic mark of evil is the loss of one's determining
center; it is the disintegration of the centered self by disruptive drives which cannot be brought
into unity. So long as they are centered, these drives constitute the person as a whole. If they
move against one another, they split the person. ""** In het existentiële 'zijn' is de harmonie die
in het essentiële nog mogelijk is, dan ook helemaal verstoord. Dit betekent dat de ontologische
polariteiten in de actuele situatie van vervreemding uiteengevallen zijn. P.TILLICH werkt dit verschijnsel voor de verschillende begrippenparen uit. De vrijheid komt los van de band met de lotsbestemming en verwordt tot willekeur, en in een reactie daarop verkeert de lotsbestemming in mechanische determinatie. De dynamiek wordt inhoudsloos uiteengedreven in steeds nieuwe richtingen, zonder dat nog iets feitelijk realiseerbaar is, terwijl in een leeg formalisme daarentegen elke
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scheppingsdrang tenietgaat. De individualisatie sluit de mens op in zichzelf, in zijn eigen subjectiviteit, terwijl de participatie nu tot depersonalisatie leidt, tot de objectivering in een collectief bestaan.
2.3.2.2.2.

Mensopvatting

De beleving van de strijd tussen de ontologische elementen, die P.TILLICH beschouwt
als alleen maar een gevolg van de verwijdering tussen de existentie en de essentie, voert de mens
tot vertwijfeling, eenzaamheid, angst en algehele zinloosheid De oorzaak daarvan ligt hienn dat de
mens ten gevolge van de existentiële vervreemding de binding met het Zijn-zelf kwijt is. Het is
deze ontologische situatie waarvoor volgens Ρ TILLICH de angst voor de dood kenmerkend is, die
vanuit de existentie als een kwaad wordt ervaren. Deze angst is niet in eerste instantie patholo
gisch maar vooral existentieel1T№ Ook de functie van de categorieën van tijd, ruimte, causaliteit
en substantie is onder invloed van deze vervreemding dermate veranderd dat ze de oorzaak van
angst vormen, maar tevens van het verzet tegen die angst Het is zowel de angst zich te verliezen
door zelfverwerkelijking als door met-verwerkelijking Zo wordt de mens in de existentialistische
bestaansanalyse ontmaskerd en verkeert hij niet langer in de waan dat hij heer en meester is van
de wereld en van zichzelf, dat hij met het ware Zijn verenigd is of dat deze tot de existentiële mogelijkheden behoort De uitkomst van de existentieanalyse van de menselijke en wereldlijke situatie
is de vervreemding van de dieptedimensie, van God Elke vluchtpoging voert de mens verder van
zijn levensopdracht Die ligt volgens Ρ TILLICH immers alleen maar in het moedige verdragen van
zijn situatie, in de 'courage to be'. Alle ervaringen van de contingentie van het bestaan eindigen in
de totale vertwijfeling en zinloosheid De keerzijde van dit streven, van deze zelfverheffing, is het
zelfverlies waarin de driftwereld de mens aanzet tot de vernietiging van zijn gecentreerdheid
Het vernietigende karakter daarvan bemerkt Ρ TILLICH overigens evenzeer in de mense
lijke vluchtpogingen: verabsolutering van zekerheden, onverschilligheid, rusteloosheid en cynisme
Die vertwijfeling noemt hij niet alleen een psychologisch probleem "Despair is usually discussed as
a psychological problem or as a problem of ethics It certainly is both, but it is more than this· it is
the final index of man's predicament; it is the boundary line beyond which man cannot go. " " "
In die toestand komen alle kenmerken samen van wat Ρ TILLICH het existentiële kwaad noemt,
een toestand die ondanks de subjectieve ervaring ook een objectieve feitelijkheid is, meer bepaald
de reële gescheidenheid van God. Daarom is er ook geen persoonlijke psychologische oplossing
voor. "No personal problem is a matter of mere transitonness but has eternal roots and demands a
solution in relation to the eternal. I. I The problem of salvation transcends the temporal level, and
the experience of despair itself points to this truth.""'7 De zekerheid dat geen enkele actie binnen de grenzen van de existentiële vertwijfeling deze daadwerkelijk kan overwinnen, berust zowel
op een psychologische als een religieuze waarheid.
2.3.2.2.3.

Godsdienstopvatting

Het zelfverlies bestempelt P.TILLICH theologisch als een gevolg van "the act or state in
which man in the totality of his being turns away from God. In his existential self-realization he
turns toward himself and his world and loses his essential unity with the ground of his being and
his world'."" Daann komt de kapitale fout van de essentialistische bewustzijnsfilosofe aan het
licht, waarbii men de kloof tussen essentie en existentie niet erkent en denkt zich op eigen kracht
op de hoogte van het essentiële te kunnen verheffen Hetzelfde geldt voor het utopische geloof dat
de mens op autonome wijze en zonder hulp van buitenaf tot verlossing kan komen, wat P.TILLICH
als zelfverlossing heeft ontmaskerd, ook als dit religieus aandoet 17e* Ook de godsdienstpraktijk
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is gebonden aan de wetmatigheid dat deze menselijke pogingen om de existentiële vervreemding te
overwinnen tot mislukking gedoemd zijn. De religie blijft in deze zin ambigu dat zij weliswaar op
openbaring teruggaat, maar toch tot zelfverlossing kan verworden en in dat geval falsa religio
wordt. Dat is steeds het geval wanneer de mens toegeeft aan de verleiding van het legalisme en
"believing in his strength to actualize his essential being, disregarding the bondage of the will, tries
to attain again what he has tost*.1770 Ook wanneer ascese een middel tot zelfverlossing wordt
om de goddelijke zegen af te dwingen, gaat het altijd om een dwaalweg, die tot zelfnegatie voert.
Zelfs de mystiek, normaal gezien een legitieme gave Gods, kan een geforceerde methode zijn tot
hereniging met God en niets anders dan zelfverlossing. Daarnaast wijst P.TILLICH ook alle sacramentele, doctrínele en emotionele wegen tot zelfverlossing af. Zijn strenge kritiek belet hem opnieuw niet de tweeduidigheid te zien en te weten dat aan de basis van alle vermelde vormen van
zelfverlossing een openbaringservaring ligt. 'All ways of self-salvation distort the way of salvation.
The general rule that the negative lives from the distortion of the positive is also valid in this case."77'
Daarom gaat voor P.TILLICH ook een zuiverende werking uit van het antireligieuze protest van het existentialistische atheïsme. Het vormt een uitloper van het protestantse beginsel dat
elke verabsolutering van het eindige wil tegengaan, waaraan zich vooral het middeleeuwse katholicisme bezondigd heeft, met name in het sacramentalisme en in de aflatenindustrie. Maar uiteindelijk is volgens P.TILLICH elke reductieve zienswijze die religie psychologisch en sociologisch als illusie verklaart, toch maar mogelijk omdat religie bestaat dankzij de spanning tussen het profane en
transcendente en in de godsdienstkritiek de zelftranscendentie van het leven geseculariseerd
wordt. Dit is een wezenlijk kenmerk van de verwereldlijking van de christelijke cultuur.
Echte transcendentie is volgens P.TILLICH ook maar mogelijk als men de gebondenheid
aan de eindigheid niet ontvlucht, maar erkent. In die situatie wordt de vraag naar de oneindige
macht, naar de rechtvaardiging, een existentiële vraag. Vanuit de vervreemding van de existentie
groeit het verlangen naar het New Being, naat het Neue Sein en naar het unambiguous Life of het
unzweideutige Leben, een leven dat tegelijk de zelfvervreemding van het bestaan kan overwinnen.
Dat is ook de inhoud van de verzoeningsleer en de vergeving van de zonden, die in principe alleen
het werk van God is en volgens P.TILLICH vooral in het kruis van Christus manifest wordt. De
kitheraanse traditie benadrukt daarvan vooral de rechtvaardiging door de genade, op gevaar af dat
de subjectieve zijde in de schaduw van de objectieve komt. P.TILLICH omschrijft de rechtvaardiging om die reden liever met de term acceptance: 'Indeed, there is nothing in man which enables
God to accept him. But man must accept just this. He must accept that he is accepted; he must
accept acceptance. ",772
2.3.2.2.4.

Godsopvatting

De reden waarom de mens de toestand van vervreemding niet uit zichzelf kan overwinnen, is dat hiervoor de macht van de oneindige zelftranscendentie nodig is. Anderzijds is het maar
omdat hij nooit helemaal van de grond van het Zijn is afgesneden, dat hij van die verlossingsmogelijkheid een vermoeden heeft. 'Both for time and for eternity, one must say that even in the state
of separation God is creatively working in us — even if his creativity takes the way of destruction.
Man is never cut off from the ground of being, not even in the state of condemnation."773 In
de diepste vertwijfeling blijft de mens beseffen wat hij had kunnen en moeten zijn. In die vraag
naar het verloste 'zijn' is het Nieuwe Zijn reeds aan het werk. Dat is overigens de theologische inhoud van P.TILLICHs correlatiedenken. "The question of salvation can be asked only if salvation is
already at work, no matter how fragmentarily. (...) The quest for the New Being presupposes the
presence of the New Being, as the search for truth presupposes the presence of truth. This necessary circle restates what has been said in the methodological part about the interdependence of all
parts of the theological system.'"7* Het is deze vraag naar verlossing, naar de overwinning op
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de vervreemding, die kenmerkend is voor de existentie, een situatie die correspondeert met het
Zoonbeginsel in God, want ook achter de negatie van het Nieuwe Zijn schuilt zijn bevestiging.
Zelfs in de situatie van vervreemding staat volgens P.TILLICH de mens met zijn vraag
niet alleen. Aan de overkant van die menselijke vraag ziet hij immers de goddelijke deelname aan
de existentiële vervreemding als het lijden van God. Volgens hem is het echter niet God die aan het
lijden van de mens en de wereld deelneemt, maar is het God die de vervreemding wenst op te heffen zodat de wereld weer uitdrukking wordt van zichzelf. Het lijden dat God op zich neemt, is het
element van niet-Zijn dat in Hem vanaf het begin aanwezig was en in de wereld naar buiten getreden is. De liefde Gods is immers onbeperkt en inclusief, maar zij is tevens paradox; zij is lijdend en
vergevend. P.TILLICH beschouwt liefde niet als een emotioneel begrip, maar als een ontologische
macht. 'If we say God is love, we apply the experience of separation and reunion to the divine
life. *17ТБ Het is de liefde van God tot het schepsel, dezelfde liefde waarmee God doorheen het
schepsel zichzelf liefheeft. In deze ontologische duiding van de liefde van God is ook plaats voor
zijn toom als de voorlopige grens aan de goddelijke liefde. De betekenis daarvan is dat God de selfdestruction of Selbstzerstörung toelaat van wat tegen de liefde is.177" De zogenaamde eeuwige
verdoemenis wordt in de eschatologie door de hereniging opgeheven omdat zij slechts betrekking
heeft op een werkelijkheid in het leven van de mens, die in de oneindigheid wegvalt. Tussen de
liefde Gods en de gerechtigheid ziet P.TILLICH in het gebied van de existentiële vervreemding dus
geen tegenstelling. Goedheid en kwaadheid, ook waar zij als eigenschappen op God van toepassing zijn, vormen enkel tegengestelden in het gebied van existentiële vervreemding. Door de onderscheiding van beide niveaus overwint P.TILLICH deze tegenstelling zonder ze weg te liegen. "The
first and all-decisive principle is that the atoning processes are created by God and God alone. (...I
The second principle for a doctrine of atonement is that there are no conflicts in God between his
reconciling love and his retributive justice. (...J The third principle for a doctrine of atonement is
that the divine removal of guilt and punishment is not an act of overlooking the reality and depth
of existential estrangement. " 17 "
2.3.2.2.5.

Christusopvatting

Het antwoord op de existentiële vervreemding ligt besloten in de christelijke belijdenis
van Jezus als de Christus, als de drager van het Nieuwe Zijn, in wie het conflict tussen essentie en
existentie overwonnen is en de eenheid tussen God en de mens hersteld. Hij is de bemiddelaar die
de existentiële eindigheid terug verbindt met het Zijn-zelf, wat voor de essentiële eindigheid nog
niet nodig was. Daarbij krijgt nu eens zijn deelname aan de vervreemding de nadruk, dan weer zijn
overwinning hierop. Dat komt volgens P.TILLICH omdat Jezus met het vervreemde bestaan verbonden is, maar er zich niet mee identificeert. Hij denkt deze schijnbare contradicties op te lossen
door het onderscheid tussen het symbolische kader waarin het beeld van Jezus als de Christus
verschijnt en de substantie waarin de macht van het Nieuwe Zijn zich manifesteert. Dat Zijn is
nieuw ten opzichte van het essentiële 'zijn' omdat het actueel is, en ten opzichte van de actuele
vervreemding omdat het de oorspronkelijke eenheid met de grond van het Zijn herstelt. In de soteriologische opvatting van P.TILLICH is het uiteindelijk altijd God die de eigenlijke actor is van de
verlossing, terwijl de verlossing door Christus (alleen maar) wordt bemiddeld.
Die belijdenis is volgens P.TILLICH paradox, niet omdat zij irrationeel is of absurd, maar
omdat zij niet gefundeerd is op de empirische en rationele elementen van de alledaagse ervaring en
alleen daarom ergerlijk is. 'The appearance of the New Being under the conditions of existence,
yet judging and conquering them, is the paradox of the Christian message. "1,7> Het paradoxe
wezen van de incarnatie ligt daarin dat het wezenlijke mens-zijn onder de voorwaarden van de
existentiële vervreemding, in de geschiedenis verschenen is in een persoonlijk leven. Het bestaan is
principieel overwonnen in één punt "representing existence as a whole — is it conquered in princi-
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pie, which means 'in beginning and in power" " 7 " Daarom is het nodig dat de veranderende
kracht verbonden is met het beeld van een persoonlijk leven van iemand in wie het Nieuwe Zijn
verschenen is De macht van het Zijn is volgens Ρ TILLICH alleen in een persoonlijk leven te ver
werkelijken omdat alleen dit helemaal geïndividualiseerd is en enkel daarin alle polariteiten van het
leven actueel zijn "It was this reality, when encountered by the disciples, which created the picture And it was, and still is, this picture which mediates the transforming power of the New
Being " ,78 ° Het bijbelse beeld van die persoon is ondanks de subjectieve, idealistische en expressionistische elementen een Realbild, een real picture omdat het gevormd is door deelname aan
de werkelijkheid van de persoon die daarin getypeerd is Daarbij gaat het niet om zijn toevallige individualiteit, maar om het in hem aanwezige Zijn, het Nieuwe Zijn, dat universeel geldend is Het is
in de extatische ervanng dat volgens P.TILLICH het concrete beeld van Jezus van Nazareth en de
realiteit van het Nieuwe Zijn in elkaar vloeien. Het gelovig aannemen van Jezus als de Christus is in
die zin meer bepalend dan het historische feit zelf. 'Chnstianity was bom, not with the birth of the
man who is called 'Jesus', but in the moment in which one of his followers was driven to say to
him, 'Thou art the Chnst'. *17S1 Maar de inperking tot een individuele persoon maakt bij Ρ TIL
LICH juist ook de verruiming mogelijk Tegelijk is Jezus als de Christus een microkosmos, een
universum in zichzelf zodat wat in hem gebeurt, door wisselwerking ook in het universum plaats
vindt Deze nawerking is met kwantitatief maar kwalitatief te verstaan 'This gives cosmic signifi
cance to the person and confirms the insight that only in a personal life can the New Being mani
fest itself. """
Als het Nieuwe Zijn in Jezus als de Christus versehenen is, houdt dit volgens Ρ TILLICH
tevens in dat het bijbelse beeld van Jezus ook een paradox karakter vertoont Daarin komt zowel
de volledige eindigheid naar voor als de overwinning op de verzoeking om zich aan de krachten van
de vervreemding van het 'zijn' te onderwerpen " " Dit onderscheid wordt eveneens gemaakt in
de christologische hymne uit Fil 2 6-11 van Paulus 'where he combines the divine form of the
transcendent Christ with the acceptance of the form of a servant' 1 7 M Zondeloosheid is voor
Ρ TILLICH dan ook een negatief woord voor de overwinning op de vervreemding, want dit zou
deze vervreemding al bij voorbaat onmogelijk maken Als mens is ook Jezus trouwens aan de
ambiguïteit tussen goed en kwaad onderworpen Er bestaat volgens Ρ TILLICH trouwens geen
biografische opsomming van de zonden die Jezus niet begaan heeft Dit zien WIJ in de realiteit van
de verzoekingen (Mt 4 1-11 е р ) en door het Jezuswoord zelf (Mt 19 17). "He rejects the term
'good' as applicable to himself in isolation from God and puts the problem in the right place, name
ly, the uniqueness of his relation to God * 17ae Zijn goedheid komt voort uit zijn deelname aan de
ontologische goedheid van God Als mens is zijn macht en ook zijn kennis zeer begrensd, zelfs
onderworpen aan de tragiek van het leven Die tragiek komt hij niet te boven in een soort negatie,
maar in volledige aanvaarding "777e conquest of existential estrangement in the New Being, which
is the being of the Christ, does not remove finitude and anxiety, ambiguity and tragedy, but it does
have the character of taking the negativities of existence into unbroken unity with God. "178e
Ook de twijfel wordt niet onderdrukt en in fanatisme omgezet, maar mee opgenomen in de zeker
heid van het Nieuwe Zijn, van de goddelijke waarheid Dit beeld van Jezus' deelname aan de negativrteit van het bestaan is volgens Ρ TILLICH meer getekend in de synoptische evangeliën, terwijl
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Johannes eerder de overwinning op die negativiteit benadrukt. Dit contrast blijkt onder meer ook
uit de aanhef die in het ene geval de historische, in het andere de transcendente dimensie van de
incarnatie belicht. Dit mag volgens P.TILLICH echter geen exclusieve tegenstelling inhouden: zowel
het Jezus- als het Christuskarakter moeten in de belijdenis behouden blijven. Om die reden ziet hij
ook de noodzaak van een low christology of niedrige Christologie, waarin de deelname aan de
tragiek van dit bestaan existentieel is en niet in een supranaturalistisch mirakelbeeld verduisterd
wordt. Daarom vindt hij het belangrijk het incarnatiemodel te combineren met het adoptiemodel:
God heeft de mens Jezus gekozen om als de Christus drager van het Nieuwe Zijn te worden en die
heeft in vrijheid en gehoorzaamheid aanvaard.
P.TILLICH lost de contradicties op door in Jezus Christus niet te spreken van de goddelijke en menselijke natuur omdat hij anders dan God niet buiten de tegenstelling tussen existentie
en essentie staat en 'that he has man's existential nature as a real possibility, but in such a way
that temptation, which is the possibility, is always taken into the unity with God'.u'7 In plaats
van de statisene begripsmatigheid van 'twee naturen in één persoon' gebruikt hij liever het dynamische relatiebegrip van de God-menseenheid, van de Godmanbood of Gott-Mensch-Einheit. De
concrete feitelijkheid van de incarnatie is weliswaar belangrijk, maar dan vooral om aan te duiden
dat het Nieuwe Zijn de vervreemding van de existentie daadwerkelijk heeft aangevat. Als Middelaar
heeft Jezus als de Christus het transcendente voor de mens bereikbaar gemaakt en diens eindigheid met de oneindigheid van het goddelijke verbonden. Maar toch is het volgens P.TILLICH de
taak van de theologie elke letterlijke duiding van de daarbij horende symbolen en mythen te bestrijden. 'These symbols must be understood as symbols, and they lose their meaning if taken literally.
In dealing with the christological symbols, we were engaged not in a 'demythologization' but in a
'deliteralization'.''11** Daarmee wordt het protestantse principe zonder uitzondering ook op de
kern van de christelijke geloofsbelijdenis toegepast en krijgt het, door de relativering van de eindige
persoonlijkheid van Jezus, een christologische betekenis. "In order to describe the universal significance of Jesus as the Christ on the basis of the biblical literature, one must hold to the symbols
and use the historical and legendary stories only in a corroborative sense. ' и ю In P.TILLICHs
symboolopvatting zijn bepaalde symbolen zowel realiteit als symbool en dat is het geval bij de
voornaamste christelijke. Zo staat dat van het kruis bij hem voor het medelijden van God met de
mens, doorheen heel de geschiedenis aanwezig. Het kruis van Jezus is de eigenlijke en centrale
manifestatie van het feit dat God het lijden op zich neemt. Dit mag niet als een vreemd element
buiten zijn eigenlijke leven staan en fungeert ook niet, zoals in de middeleeuwse offertheologie, als
plaatsvervangend lijden. 'God participates in the suffering of existential estrangement, but his
suffering is not a substitute for the suffering of the creature. Neither is the suffering of the Christ a
substitute for the suffering of man. "™° Als symbool zijn het kruis en de opstanding eveneens
volledig van elkaar afhankelijk. Ook inzake de verrijzenis is de feitelijkheid niet voldoende als basis
voor het geloof, maar vormt het zelf de basis van het gebeuren. 'Faith can give certainty only to
the victory of the Christ over the ultimate consequence of the existential estrangement to which
he subjected himself. And faith can give this certainty because it is itself based on it. Faith is ba
sed on the experience of being grasped by the power of the New Being through which the destruc
tive consequences of estrangement are conquered.'"" Als P.TILLICH in zijn leer van de verzoe
ning het effect van het Nieuwe Zijn in Jezus als de Christus nagaat, stelt hij vast dat er twee typen
zijn. Er is namelijk sprake van een objectieve verlossing met betrekking tot de actie van God en een
subjectieve doelend op de reactie van de mens.'792 Slechts in combinatie, en dan nog zonder
dat Christus als Middelaar een derde grootheid vormt naast God en de mens, is in Christus echte
eenwording mogelijk.
Conclusies: (a) In dit deel van de existentieanalyse is getoond hoe het heilloze bestaan
helemaal op verlossing is ingesteld. Ten gevolge van de kloof tussen de existentie en de

" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. U, p. 147, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 159.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 151-152, vertaald in: P.TILLICH. Systematisehe Theologie, Bd. Π, p. 164.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 151-152, vertaald in: P.TILLICH. Systematische Theologie. Bd. Π, p. 164.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. II. p. 176, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 189.
'm

P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 155, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 168.

" * Vgl. AJ.McKELWAY, The Systematic Theology of Paul Tiltich. p. 171.
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essentie vallen de ontologische polariteiten helemaal uit elkaar, wat leidt tot zowel reli
ais wereldverlies (Ы Voor de mens brengt dit de ervaring mee van vertwijfeling en
angst met daartegenover alleen de moed om de eindigheid te dragen (c) In de corres
ponderende godsdienstbeleving toont de vervreemding zich onder allerlei vormen van
valse religie, als pogingen tot zelfverlossing, die niet tot echte verlossing leiden Ten
overstaan daarvan heeft het atheïsme een ontnuchterende en zuiverende werking (dl
Ondanks de ontkenning blijft God aanwezig In deze situatie is Hi| vooral een lijdende
God, die in zijn liefde en gerechtigheid de vervreemding niet tegen de wil van de mens
in kan opheffen (e) In antwoord op de vervreemding van de existentie plaatst Ρ TILLICH
de geloofsbelijdenis dat Jezus als de Christus, de persoonlijke drager van het Nieuwe
Zijn, op paradoxe wijze binnen de grenzen van die existentie staat Hoewel in het begrip
van het Nieuwe Zi|n vooral de nadruk ligt op de ontologische universaliteit van de ver
lossing, houdt Ρ TILLICH ook aan haar existentiële werkelijkheid Daarom is volgens
hem een low chnstology onmisbaar, al mag die niet, ten koste van de symbolische
betekenis, ingaan tegen het protestantse principe

233.

Systematic Theology III (1963) / Systematische Theologie III (1966)

In het derde deel behandelt Ρ TILLICH het proces van de hereniging tussen de essentiële
en existentiële orde, van God en de mens Deze hereniging vindt plaats onder inwerking van de
goddelijke Geest, die Ρ TILLICH beschouwt als de vervulling van het leven, net zoals het leven de
actualisatie is van het essentiële 'zijn' De pneumatische dimensie van Ρ TILLICHs denken staat
borg voor een nog grotere onderlinge betrokkenheid van de diverse themata, waardoor de Christus
,793
opvatting, meer nog dan in de vorige delen, met de andere opvattingen verweven is
2.3.3.1.

Ufe and the Spuit I Das Leben und der Geist

Ρ TILLICH beschrijft in dit hoofdstuk hoe het leven op de Spirituel Presence, de aanwe
zigheid van de goddelijke Geest gericht is, en hoe anderzijds de Geest reeds in dit leven werkzaam
is Dit gegeven heeft niet alleen betrekking op zijn levensopvatting, maar komt tevens in de andere
themata naar voor.
2.3.3.1.1.

Levensopvatting

Onder de titel Life and the Spint zet Ρ TILLICH zijn visie op de multidimensionele een
heid van het leven uiteen Zo bouwt hij verder op de dialectische levensbeweging, beschreven in
het eerste deel Die omvattende eenheid wordt nu bevestigd door de spirituele dimensie, die alle
andere overstijgt, maar ze ook omvat Dat is tevens de reden waarom in dit leven geen enkele
dimensie tot een andere reduceerbaar is De Geest is in alle dimensies misschien nog niet actueel,
maar wel potentieel aanwezig Daarom wijst Ρ TILLICH ook een strikt dualisme tussen geest en
lichaam af. 1 7 H Geest slaat dus niet alleen op het onlichamelijke of rationele wat volgens hem in
een verengde levens- en mensopvatting wel het geval is "Spirit as a dimension of life includes
more than reason — it includes eros, passion, imagination — but without the logos-structure, it
could not express anything "179S Zo actualiseert de Geest zich reeds in de overgang van het an
organische naar het organische, van het biologische naar het psychische, maar uiteraard het
sterkst in die van het psychische naar het geestelijke De voorwaarde tot het stadium waarin het
geestelijke uit het psychische vrijkomt, is de volgende 'Every act of the spirit presupposes given

" " Vel К NIEDERWTMMER, Die Gegenwart des Heiligen Gastet nach dem Zeugmi des Neuen Testamentes, in К NIEDERWTMMER - J SUDBRACK - w SCHMIDT, Unterscheidung der Geister Shizen zu einer neu zu erlernenden Vuoto
gie des Heiligen Geistes, ρ 9 10, die in verband met de Systematic Theology zegt 'Unter den großen systematischen Ent·
warfen der Gegenwart bildet hierinfreilichdie systematische Theologie eine bemerkenswerte und auffällige Ausnahme das
System TtlUchs ist ausdrücklich vom theologoumenon de spiritu sanetu her konzipiert "
"" Zie Ρ ТЛШСН, Systematic Theology, Vol ΠΙ, ρ 201, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd ΠΙ, ρ 232,
waar hij de eenheid tussen lichaam en geest in de mens de voorbereiding noemt van de sacramentele eenheid van materie en
goddelijke Geest Denkend aan F С OETINGER (1702 1782) zegt hij 'Corporality (becoming body) u the end of the ways
of God.'
™ Ρ ТГШСН, Systematic Theology, Vol III, ρ 24, vertaald ш Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd III, ρ 35

363

psychological material and, at the same time, constitutes a leap which is possible only for a totally
centered self, that is to say, one that is free.''1"' Dat is P.TILLICHs antwoord op het reductionisme dat in de naturalistische en materialistische wetenschapsvoering gangbaar is.
Om aan te tonen dat deze geestelijke werkzaamheid niet buiten het leven om gebeurt en
dus niet voorbijgaat aan de spanning waaruit dit leven is opgebouwd, blikt P.TILLICH terug op zijn
uiteenzetting over de ambiguïteit van het leven. Hij legt uit hoe in de geestelijke dimensie dit leven
boven zichzelf uit wordt gedreven: in de functie van zetfìntegratie gebeurt dat door een centrerende beweging, in de functie van zelfcreatie door de schepping van nieuwe centra en tenslotte vooral
in de functie van zelftranscendentie door het overstijgen van het eindige leven. In elk van die functies blijft de polariteit van zelfidentiteit en zelfverandering behouden zodat elke functie van de ontologische grondstructuur afhankelijk blijft: zelfintegratie van de polariteit tussen individualiteit en
participatie, zelfcreatie van de polariteit tussen dynamiek en vomì, zelftranscendentie van de polariteit tussen vrijheid en lotsbestemming. De eenheid van het leven blijft de samenwerking tussen
twee polen veronderstellen. Een ander fundamenteel gegeven binnen de ambiguïteit van het existentiële leven is dat deze functies ook tegengewerkt worden: de zelfintegratie door desintegratie,
de zelfcreatie door destructie en de zelftranscendentie door profanisering en demonisering. Dit betekent dat de overwinning op de tegenstellingen volgens P.TILLICH altijd fragmentair blijft. Conform de ontologische sub-elementen voltrekt dit proces zich in alle dimensies van het leven, maar
komt slechts tot zijn eigenlijke uitdrukking in het geestelijke leven omdat enkel daarin de ambiguïteit overwonnen wordt. Alleen de transcendente eenheid van de Geest kan de vraag van het leven
beantwoorden, alleen de Geest kan de kloof overbruggen tussen de tegenstellingen, vooral dan die
tussen het object en het subject, en die tussen het 'zelf' en de wereld. Overwinning betekent
daarbij iets heel anders dan de negatie van de tegenstellingen door de mystiek omdat de bereikte
eenheid de verscheidenheid niet uitsluit.

2.3.3. IX

Godsdknstopvailing

De geestelijke werkzaamheid vindt volgens P.TILLICH plaats in de moraliteit als het
uitgelezen terrein van de zelfintegratie, in de cultuur als dat van de zelfcreatie, in de religie als dat
van de zelftranscendentie. Van deze domeinen toont hij in dit deel vooral de onderlinge verbanden
aan omdat deze drie grote levensfuncties in de Geest zijn samengebracht. Wanneer hij dan ook van
deze gebieden van geestelijk leven de kenmerken bestudeert, stelt hij vast hoe de Spiritual Presence niet het alleenrecht is van de godsdienst, maar in alle levensgebieden tot stand komt. De scheiding tussen het seculiere en het religieuze, tussen het profane en het heilige, is immers alleen eigen
aan de gebroken en vervreemde werkelijkheid en bestaat dus niet in de Geest. Telkens stelt hij
echter ook de ambiguïteit vast van de realisatie van de geestelijke eenheid. De dubbelzinnigheid is
daarbij nog het meest frappant op het vlak van de religie: het leven komt er niet alleen tot eigenlijke vervulling, maar ook aan de grens waar het voor het goddelijke oneindige transparant wordt.
Als antwoord op de dubbelzinnigheid van het leven is de religie daar zelf nog aan onderworpen. Zij
mag zich met het openbarings- en verlossingsgebeuren als dusdanig niet vereenzelvigen omdat zij
daartoe slechts een indirecte en dubbelzinnige toegang verleent. Wanneer religie echter de plaats is
van een foute identificatie tussen de eindigheid en de oneindigheid en dus van de vervalsing van
de zelftranscendentie, is er sprake van een demonisering, vergelijkbaar met de profanisering in het
vorige deel en met de institutionalisering in het eerste.'7*7 Daarom is het de taak van de religie
om de gewone eindige werkelijkheid transparant te maken voor het goddelijk ultieme, voor het
eigenlijk geestelijke. Zoals reeds gezien, wordt deze transparantie in de demonie zodanig afgeleid
dat de eindigheid zich oneindigheidswaarde en zijnsmacht toeeigent, een gevaar dat zelfs het christendom bedreigt. Demonie duidt altijd op antigoddelijke krachten, niet alleen in de gemeenschap,
maar ook in het leven van de enkeling. "777e demonie does not resist self-transcendence as does
the profane, but it distorts self-transcendence by identifying a particular bearer of holiness with the
holy itself. (...) The elevation of one element of finitude to infinite power and meaning necessarily
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P.TOUCH, Systematic Theology, Vol. ΠΙ, p. 27, vertaald in: Р.ТПХІСН, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 38.

" " Over de demonie in relatie tot het geestelijke, een thema dat zeer belangrijk is bij S.KIERKEGAARD, zie P.TTLUCH, Das
Dämonische, in: Р.ТІШСН, Main Works/Hauptwerke, Vol. S, p. 105, eveneens in: Р.ТІШСН, Gesammelte Werke, Bd.
VI, p. SO: 'Das Demonische aupen sich als Einbruch in aas Zentrum der Persönlichkeit, als Angriff auf die synthetische
Einheit des Geistes, als übergreifende und doch nicht naturhafi-ungeistige Macht. "
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produces the reaction from other elements of fimtude, which deny such a claim or make it for
themselves " , 7 " Psychologisch komt dit overeen met een toestand van demonische bezetenheid En opnieuw is er de vaststelling dat het demonische steeds religieuze trekken vertoont en
meestal de vorm aanneemt van een quasi-religie. Dat is zo in het afzonderlijke gebied van de concrete religie, maar ook in het brede gebied van de moraal en de cultuur. De fascistische en communistische ideologieën, waar Ρ TILLICH regelmatig naar verwijst, zijn daar de meest sprekende voor
beelden van 1 7 M
De manifestatie van de goddelijke Geest in de menselijke maakt dat HIJ metaforisch
gesproken inwonend en inwerkend is en de mens voortdrijft in zijn zelftranscendentie Dat is ook
wat men bedoelt met de omschnjving van de menselijke heilsontwikkeling in de symbolen van de
wedergeboorte en de heiliging onder inwerking van de Geest Het kapitale verschil tussen de exta
se als een legitieme vorm van gegrepenheid door de Geest en de bezetenheid is dat in het laatste
geval de menselijke geest met werkelijk buiten zichzelf reikt, maar in de macht komt van elemen
ten uit zichzelf, die tot zijn centrum doordringen en het verstoren ieo° Dit criterium past Ρ TIL
LICH ook toe op zijn beoordeling van de sacramentele, doctrínele en affectieve dimensie van de
godsdienstbeleving Mogen volgens Ρ TILLICH de begrippen van 'inspiratie' en 'infusie' ruimtelijke
metaforen zijn voor die inwerking van de goddelijke Geest, dan kan dat niet meer in hun magische
voorstelling, alsof ZIJ voltrekbaar zijn zonder een bewustzijn van het 'zelf' Datzelfde onderscheid
hanteert Ρ TILLICH in verband met de sacramentele godsdienstigheid Sacramenten zijn bemidde
laars van de goddelijke Geest omdat ZIJ deelhebben aan de macht van wat zij symboliseren, op
voorwaarde dat de demonische elementen er uit zijn geweerd Het is de Geest die de handelingen
en taal verheft tot symbolen, waarbij sacramenten meer corresponderen met de objectieve dimen
sie van het leven, en het woord meer met de subjectieve Ook de betekenis van het Woord of het
Woord Gods wijst in die zin niet meer op bepaalde uitzonderlijke documenten, maar op elk woord
dat de menselijke geest kan gnjpen 'But it is not the only medium, nor is everything in it always
such a medium. In many of its parts it is always a potential medium, but it only becomes an actual
medium to the degree that it grasps the spirit of men ' , e o ' Ook gaat het volgens Ρ TILLICH niet
om een innerlijk woord dat uit het eigen 'zelf' voortkomt, maar om een Woord van God dat de
tegenstelling tussen binnen en buiten transcendeert. Over sommige geestbewegingen oordeelt hij
even streng als over bepaalde vormen van mystiek en hij zet zich vooral af tegen een verkeerde
voorstelling van verinnerlijking 'If God speaks to us, this is not the 'inner word', rather, it is Spiri
tual Presence grasping us from 'outside' But this 'outside' is above outside and inside, it trans
cends them. If God were not also in man so that man could ask for God, God's speaking to man
could not be perceived by man. The categories 'inner' and 'outer' lose their meaning in the relation
of God and man. •1"02
2.3.3.1.3. Godsopvatting
Onder de hoofding The Spiritual Presence bespreekt Ρ TILLICH de werkzaamheid van de
Geest in de mens en de mensheid, en die is per definitie tegelijk verlossend en openbarend. De
geestelijke tegenwoordigheid drukt in zijn voorstelling immers uit hoe de goddelijke Geest tot de
geest van de mens komt als de overwinning op de dubbelzinnigheid tussen de particulanteit en de
universaliteit, tussen de objectiviteit en de subjectiviteit, en tussen de potentialiteit en de actuali
teit 'In terms of classical theology one could say that no one can receive revelation except
through the divine Spint and that, if someone is grasped by the divine Spirit, the center of perso
nality is transformed; he has received saving power. "le°3 Dat de objectieve werkelijkheid van de
goddelijke Geest aan de subjectieve voorafgaat, neemt niet weg dat ZIJ zich niet kan voltrekken

Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol III ρ 102-103, vertaald io Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd ΙΠ, ρ 125126
Zie Ρ TILUCH, Christianity and the Encounter of the World Religions, m Ρ TILLICH, Mam Works/Haitptwerke, Vol 5,
ρ 291-325, vertaald ш Ρ TILLICH, Gesammelle Werke Bd V, ρ 5198
Zie Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol ΠΙ, ρ 114, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd III, ρ 138
Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol III, ρ 124-125, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd ΠΙ, ρ 149
Ρ ТІШСН, Systematic Theology, Vol ΠΙ, ρ 127, vertaald in Ρ ТІШСН, Systematische Theologie, Bd ΙΠ, ρ 153
Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 146, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 174
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zonder de deelname van de mens. De manifestatie van dit nieuwe geestelijke leven vindt P.TILLICH
in het christendom terug in drie centrale symbolen: het symbool van de tegenwoordigheid van de
goddelijke Geest, dat van het rijk Gods en dat van het eeuwige leven. Deze symbolen, waarvan het
eerste het meest omvattende is, zijn volgens P.T1LLICH universeel in die zin dat ze elke bepaalde
vorm van religieuze symboliek overstijgen: 'The fulfilment of the quest for unambiguous life transcends any religious form or symbol in which it is expressed.'"04
Aan de andere kant brengt de vervulling van het leven Gods concreetheid en onvoorwaardelijkheid in een dynamische spanningsvolle eenheid. Zo voltrekt God zich als Geest, komt tot
zichzelf, verenigt zich opnieuw en actualiseert zich als de eenheid van macht en zin. Geest ziet
P.TILLICH dus niet alleen als een zelfstandige grootheid maar ook in de zin zoals God al in het
eerste deel Geest genoemd is. lros Vóór alles is het de meest vervullende dimensie waarin het leven tot zichzelf komt, de hoogste kwaliteit van leven waaraan het individu zijn unieke onuitwisselbare waarde dankt, die volgens P.TILLICH pas met het ontstaan van het christendom erkend is omdat dit de universaliteit van de verlossing predikt.180* Daarom heeft hij de Geest reeds in het
eerste deel omschreven als de telos ( = doel) van het leven, de eenheid van alle ontologische elementen van leven. 'God is spirit. This is the most embracing, direct, and unrestricted symbol for
divine life. It does not need to be balanced with another symbol, because it includes all the ontologica! elements. "18C7 Geest is geen specifieke functie van het leven, maar overstijgt en omvat alle particuliere functies en is volgens P.TILLICH daarom niet in dualistische termen te vatten. "Spirit
does not stand in contrast to body. Life as spirit transcends the duality of body and mind. It also
transcends the triplicity of body, soul, and mind, in which soul is actual life-power and mind and
body are its functions. " 1βοβ Heeft dit te maken met een beweging binnen het leven zelf, met na
me met een proces van centrering, van toenemende zelfwording en individualisatie, dan veronder
stelt dit volgens P.TILLICH ook het vermogen tot participatie aan wat daaraan ontstijgt, aan de
goddelijke Geest. 'Spirit is not a 'part', nor is it a special function. It is the all-embracing function
in which all elements of the structure of being participate. ""°*
Uit het onderscheid tussen het goddelijke en het demonische komt P.TILLICHs opvatting
voort dat de goddelijke Geest geen roesverwekkende substantie, geen psychische opwekking of
oorzaak van fysische wonderen is omdat het volgens hem geen eindige oorzaak is naast nog ande
re. Bovendien werkt de Geest niet direct op het leven in, maar slechts via de extase van de mense
lijke geest. Dat betekent dat P.TILLICH een onpersoonlijke geestopvatting afwijst waarbij de Geest
op een magisch-materiêle wijze als een substantie toe te dienen is. Toch is een indirecte, weliswaar beperkte inwerking onvermijdelijk en op grond van de eenheid van leven vindt deze tegelijk
plaats in alle dimensies van het leven. Hoewel dit altijd gebeurt via de omweg van het bewuste
'zelf', brengt dit mee 'that the impact of the Spiritual Presence on the human spirit is at the same
time, an impact on the psyche, the cells, and the physical elements which constitute man".'"0
Daarmee keert P.TILLICH zich tevens tegen de oude dualistische scheiding tussen het geestelijke
en psychische domein als typisch voor het menselijke 'zijn'. Maar hoewel die verandering zich
principieel uitstrekt tot het hele universum, is de mens desalniettemin de eersteling van het Nieuwe
Zijn.
2.3.3.1.4.

Mensopvatting

In zijn blikverruiming richt P.TILLICH zijn aandacht overigens niet meer vooral op de
mens, maar op het hele leven, al vormt de menselijke existentie de centrale plaats voor de tegenwoordigheid van de Geest. De reden waarom in dit deel de aanwezigheid van de goddelijke Geest
zich vooral in de mens en de menselijke geest voltrekt, is reeds in het eerste deel gegeven. 'Life as

"" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΙΠ, p. 107, verluid in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 130.
' m Zie Р.ТГШСН, Systematic Theology, Vol. I, p. 249-232, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 288290.
'** Zie P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 176, veituld in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 207.
'"" Р.ТГШСН, Systematic Theology. Vol. I, p. 249, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 288.
™* P.TTLUCH, Systematic Theology, Vol. I, p. 250, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 288.
" " P.TILLICH. Systematic Theology, Vol. I, p. 250, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 288.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ГЛ, p. 276, veituld in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Ш, p. 317.
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spirit can be found by man only in man, for only in him is the structure of being completely realized.'"" De geestelijke act, de manifestatie van de Geest is immers gekoppeld aan de voorwaarde van een persoonscentrum, van een gecentreerde persoonlijkheid en aan de totale reactie
van het gecentreerde 'zelf'. Belangrijk daarbij is de verhouding van dit geestelijke 'zelf' tot zijn
psychische voorgegevenheid: 'We said that the personal center is not identical with any one of
the psychological contents, but neither is it another element added to them; if it were this, it
would be psychological material itself and not the bearer of the spirit. Nor is the personal center
strange to the psychological material. It is their psychological center, but transformed into the
dimension of the spirit. " 8 1 2 Zo is P.TILUCHs mensopvatting principieel pneumatologisch geduid
en het zoeken naar de eigen identiteit valt bij hem samen met het zoeken naar de goddelijke Geest.
Onder de impact van de goddelijke Geest verenigt het 'zelf' van de mens zich als object met zichzelf als subject en wordt de mens een gecentreerd 'zelf'. Wel gebeurt dat volgens hem nog steeds
onder de voorwaarden van de existentie en dus op een beperkte en gebroken wijze.
Zijn visie op de overwinning van de tegenstellingen in de Geest brengt P.TILLICH er
eveneens toe de begrippen van geloof en liefde in deze Geest te herdenken en met elkaar te verbinden. Daarom beschouwt hij geloof en liefde als tekens van de tegenwoordigheid van de Geest.
Het gaat daarbij altijd om de gegrepenheid door de Geest als de transcendente eenheid van het ondubbelzinnige leven en niet door de geest van een sociale groep of van een individu. In strijd met
iedere vorm van psychologisering zijn zowel het geloof als de liefde voor P.TILLICH ontologische
realiteiten die aan elke subjectieve verwerkelijking voorafgaan. Hij onderscheidt geloof in deze zin,
zoals reeds gezien, van elk intellectualistisch geloofsbegrip als een voor-waar-houden van de geloofsuitspraken of van een emotionalistisch begrip dat het geloof naar het rijk van de gevoelens
bant. Hij brengt geloof daarentegen in verband met de geestesfunctie en wel zo 'first, that faith
can neither be identified with nor derived from any of the mental functions. Faith cannot be created by the procedures of the intellect, or by the endeavors of the will, or by emotional movements.
But, second, faith comprehends all this within itself, uniting and subjecting it to the Spiritual Presence's transforming power. "'813 Ook de liefde omvat de gehele mens en is niet te herleiden tot
een of andere emotionele functie, hoewel die ook mee inbegrepen is. De quasi-gelijkstelling van de
begrippen geest en liefde heeft met diezelfde opvatting van eenwording te maken. Liefde is de
drijvende kracht achter de hereniging van wat gescheiden is, om juister te zijn is zij de tendens van
het leven tot zowel scheiding als vereniging. 'It unites in a center, it creates the new, and it drives
beyond everything given to its ground and aim. It is the 'blood' of life and therefore has many
forms in which dispersed elements of life are reunited. " " " Reeds in het eerste deel van de Systematic Theology heeft P.TILLICH een opgaande verbindingslijn getrokken tussen de diverse vormen van liefde: van libido, over eros tot filia, en de agapè, die alle overige vormen omvat.1816
Hoewel het in alle vormen tot verwerkelijking van de hereniging komt, is alleen de agapè niet aan
de ambiguïteit van het leven onderworpen omdat zij in de tegenwoordigheid van de goddelijke
Geest plaatsvindt. In dit verband heeft hij ook reeds gesproken van een gnosis (= inzicht), een
term die bij Paulus steevast de episteme (= kennis) vervangt en waarvan de etymologische betekenis wijst op een zowel cognitieve, seksuele als mystische vereniging, 'a knowledge which transforms and heals'."'1* In de Alexandrijnse traditie wijst gnosis niet alleen op de heling van hart
en ziel, maar ook van het denken waardoor het conflict tussen het emotionele en theoretische zich
oplost.
De Geestwerkzaamheid is daarom niet eerst een kosmologische, maar vóór alles een
antropologische waarde. Daaruit blijkt de samenhang in P.TILUCHs theologie tussen de antropologische en de pneumatologische theologie. Alleen in de mens, en dan nog in de mens in zijn totaliteit, is de Geest onmiddellijk ervaarbaar, en omgekeerd kan de mens zonder die ervaring niet over

P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. I, p. 250, vertaald in: P.TILUCH. Systematische Theologie, Bd. I, p. 288.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΙΠ, p. 27, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. ІП, p. 38.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΠΙ, p. 133, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. Ill, p. 159. De
intellectuele, wils- en emotionele verstoring van geloof komt verder aan bod in P.TILLICH, Dynorm« of Faith, in: P.TIL
LICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 5, p. 245-250, vertaald in: P.TILUCH, Gesammelte Werke, Bd. VIII, p. 132-139.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Ill, p. 134, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. Ill, p. 160.
Zie P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. I, p. 280-282, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 322324.
P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. I, p. 96, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 116.
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de goddelijke Geest spreken. "Without this experience of spirit as the unity of power and meaning
in himself, man would not have been able to express the revelatory experience of 'God present' in
the term 'Spirit' or 'Spiritual Presence'.'™" Dat de Geest in de mens woont en werkt, betekent
volgens P.TILLICH niet dat die Geest in hem rust, maar dat Hij de menselijke geest boven zichzelf
uit doet stijgen. In de kracht van de Geest — 'the center of his personality is transformed' — ontvangt de mens het pneumatische of Nieuwe Zijn en wordt met de woorden van Paulus 'een nieuw
schepsel' (Gal 6:15)."" De extase als de toestand van gegrepenheid door de Geest gelijkt in
niets op de demonische bezetenheid of roes omdat de rationele subject-objectstructuur, de structuur van het gecentreerde 'zelf', niet vernietigd maar overstegen wordt, niet naar onder maar naar
boven toe. 'In these experiences, nothing of the objective world is dissolved into mere subjectivity. Rather, it is all preserved and even increased. But it is not preserved under the dimension of
self-awareness and in the subject-object scheme.'™*' De spirituele creativiteit heeft volgens
P.TILLICH bovendien niets te maken met de vlucht voor de persoonlijke verantwoordelijkheid en de
rationaliteit of voor de sociale gemeenschap. Het spirituele ideaal is ook niet te verwarren met het
humanistische ideaal van de afgeronde persoonlijkheid. Het vraagt trouwens de opoffering van alle
menselijke potentialiteit op de horizontale lijn. Daarom maakt P.TILLICH ook het onderscheid tussen de geestelijke extase en de destructieve opwinding en verwijst naar 1 Joh 4:1-3. Bovendien
moet in de extase aan de subjectieve zijde altijd een objectieve gegevenheid beantwoorden. De
impuls tot geestelijke vernieuwing blijft daarom voorbehouden aan de goddelijke Geest zelf. 'Although the ecstatic character of the experience of Spiritual Presence does not destroy the rational
structure of the human spirit, it does something the human spirit could not do by itself. When it
grasps man, it creates unambiguous life. Man in his self-transcendence can reach for it, but man
cannot grasp it, unless he is first grasped by it. (...) This illustrates the truth that the human spirit
is unable to compel the divine Spirit to enter the human spirit. ',B1°
Het brede pneumatologische verband waarin P.TILLICH verlossing plaatst, vinden wij
ook tanig in zijn opvatting van wedergeboorte en heiliging, die naar de subjectieve zijde de ervaring
zijn van de nieuwe geestelijke realiteit. Wedergeboorte betekent niet eenvoudigweg dat de mens
reeds een nieuw wezen is en 'can verify his experience through empirical experience ", maar dat hij
een nieuwe werkelijkheid is ingetreden die hem tot een nieuw wezen kan maken.'824 Bij de
rechtvaardiging als het geliefkoosde protestantse axioma moet men bedenken dat niet het geloof
maar het geloof in de genade de mens rechtvaardigt. Daardoor is niet zozeer het kwaad overwonnen als wel de hybris waarmee men dit zelf meent te overwinnen en de gevolgen ervan te ontlopen. Niet de eigen goedheid of kwaadheid speelt daarin een rol maar de overgave aan de absolute,
goddelijke goedheid. 'But there is nothing God rejects as strongly as half-goodness and every human claim based on it. The impact of this message, mediated by the Spiritual Presence, turns the
eyes of man away from the bad and the good in himself to the infinite divine goodness, which is
beyond good and bad and which gives itself without conditions and ambiguities. (...I The courage
to surrender one's own goodness to God is the central element in the courage of faith. In it the
paradox of the New Being is experienced, the ambiguity of good and evil is conquered, unambiguous life has taken hold of man through the impact of the Spiritual Presence. *1822
In tegenspraak met de ascetische tradities en geestbewegingen gelooft P.TILLICH niet
dat de enkeling in dit leven morele volmaaktheid kan bereiken en daarom verwerpt hij ook de perfectionistische tendensen van een binnenwereldse ascese zoals onder meer in het calvinisme beleden wordt. Tegenover deze eenzijdige interpretatie van het proces van levensheiliging legt P.TILLICH nieuwe criteria aan: toenemend bewustzijn, toenemende vrijheid, verbondenheid en zelftranscendentie, waarbij hij zich voor het eerste criterium vanzelfsprekend beroept op de dieptepsychologie. Een dergelijke heiliging omvat zowel ervaringen van het demonische als van het goddelijke, en

" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. HI, p. 111. vertaald io: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. m, p. 134. De
Duitse vertaling geeft de betekenis gebalder weer en legt meer de nadruk op de zdfcrvaring als geest: "Ohne ach selbst ais
Geist zu erfahren, wäre der Mensch nicht jòhig, von Gott als Geist oder vom Geiste Gottes zu reden. '
" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 146, vertaald іл: P.TILLICH, Systemalisehe Theologie, Bd. I, p. 174.
" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. HI, p. 119, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. ІП, p. 143. Daar
wordt de laatste zin vertaald als: 'Die Subjekt-Objektsiruktur im rein psychischen Sinn ist transzendiert. "
" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. HI, p. 112, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Ш, p. 135.
" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Ш, p. 222, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Ш, p. 255.
° P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Ill, p. 226, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. HI, p. 260.
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leidt 'to an awareness of these ambiguities in himself, as in everyone, and to the power of affirming life and its vital dynamics in sßite of its ambiguities'.™23 De vrijheid onder invloed van de
goddelijke Geest impliceert volgens P.TILLICH altijd de vrijheid van de eisen van de wet, ook al is
ZIJ altijd fragmentarisch en kan ZIJ nooit in willekeur ontaarden. Het principe van de verbondenheid
vormt voor dit soort vrijheid het juiste tegenwicht dat 'the walls of self-seclusion' doorbreekt."" Dit ontsluiten blijft daarentegen ook met steken in de beslotenheid van het andere,
maar overstijgt de tegenstelling tussen het innerlijke en het uiterlijke Het gaat hierbij niet om het
psychologische onderscheid tussen introversie en extraversie 'Sanctification conquers introversion
by turning the personal center not outward, in extroversion, but toward the dimension of its depth
and its height. " , e "
De heling die onder impuls van de goddelijke Geest in de mens plaatsvindt, is volgens
Ρ TILLICH de kernfunctie van het verlossingswerk Verlossing is de heling van wat vervreemd is en
overwint de kloof tussen God en de mens Het verschil met de natuurlijke genezing is dat die altijd
gebeurt door activenng van de tegenpool van de verstorende factor wat niet altijd leidt tot het her
stel van de integratie of centrering van het 'zelf' Geloofsheling is niet hetzelfde als magische he
ling door autosuggestie, maar is de heling die gebeurt onder inwerking van de goddelijke Geest In
de theologische betekenis zijn verlossing en heling daarom identiek en niet van elkaar te scheiden
zodat ook gezondheid synoniem is voor het leven in geloof en liefde De daarvan af te leiden theo
logische stelregel voor de psychische heelwording luidt daarom 'The basic statement, derived
from all the previous considerations of this part of the theological system, is that the integration of
the personal center is possible only by its elevation to what can be called symbolically the divine
center and that this is possible only through the impact of the divine power, the Spiritual Presence.
At this point health and salvation are identical, both being the elevation of man to the transcen
dent unity of the divine life. " β 2 β
2.3.3.13.

Christusopvatting

in het derde deel van de Systematic Theology ziet P.TILLICH zijn christologie eveneens
in een pneumatologisch perspectief 1 β 2 ' Christologie zonder pneumatologie is volgens hem im
mers met volledig omdat de verrezen Christus zelf Geest is In zijn verklaring van de verrijzenis is
hij reeds in het vorige deel op de pneumatologische dimensie van het verlossingsgebeuren gesto
ten Zijn uitleg was toen dat noch de fysieke, noch de spiritistische of psychologische verklaringen
voldoen om de realiteit van de verrijzenis weer te geven Ook ging het hem zeker niet om een
opnieuw tot leven brengen van een dood individu "Therefore, the revival of an individual man or
his reappearance as a spirit cannot be the event of Resurrection. The negativity which is overcome
in the Resurrection is that of the disappearance of him whose being was the New Being, ft is the
overcoming of his disappearance from present experience and his consequent transition into the
past except for the limits of memory. And, since the conquest of such transitonness is essential
for the New Being, Jesus, it appeared, could not have been its bearer. * , B 2 S Wel zijn volgens
Ρ TILLICH het concrete beeld van Jezus en de realiteit van het Nieuwe Zijn versmolten zodat Chris
tus nu als de Geest aanwezig is "He 'is the Spint' and we 'know him now' only because he is the
Spirit. In this way the concrete individual life of the man Jesus of Nazareth is raised above trans-
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"" PAN CHIÙ LAI, Towards a Trinitarian Theology of Religions, ρ 54, stelt zelfs dat de christologische gedachte van Ρ TIL
LICH grondig gewijzigd is doordat een geestchnstologie zich ш het derde deel van zijn Systematic Theology doorzet De
breuklijn tussen de eerste twee delen en het derde is volgens hem van die aard dat de christologische inzichten ш dat deel
comgerend werken op voorgaande Dat is deels eigen aan de inhoud in het licht van de werking van de Η Geest krijgt de
christologie een minder cerníale plaats en is daaraan bijna ondergeschikt 'In this period, the Spint plays a more imponant
role and the doctrine of the Trinity becomes more and more prominent Thxs does not mean that Chnstology becomes unimportant Nor does it indicate a simple return to a pre Chnstocentnc stage At thxs stage, Witch attempts to forge a synthesis
of the features of the first two stages In other words. Tilhch u seeking the balance between the centrality of the event of
Jesus as the Christ and the freedom and universality of the Spint "
'«• РТГШСН, Systematic Theology, Vol II, ρ 156-157, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 169,
waar duidelijker geformuleerd staat 'Ein Jesus, der nur noch der Vergangenheit angehörte, hatte nicht der Träger des
Neuen Sems sein können "
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itonness into the eternal presence of God as Spint ",B2* De betekenis van de verlossende wer
king van Jezus als de Christus en de brenger van het Nieuwe Zijn, en de zin van de helende wer
king van de tegenwoordigheid van de Geest gaan in elkaar op
Het verschijnen van het Nieuwe Zijn in Jezus als de Christus noemt P.TILLICH in een
korte christologische paragraaf meer bepaald het criterium van alle geestervaringen omdat de god
delijke Geest in hem was ,,3° De enige beperking die Ρ TILLICH inbouwt, is dat deze enkel be
doeld is 'for historical mankind'1аз' Deze belijdenis steunt volgens hem op de vroegchristelijke
traditie van de geestchristologie, volgens welke Jezus als Zoon Gods is aangenomen wanneer hij
bij zijn doop door de goddelijke Geest gegrepen wordt, door die Geest naar de woestijn gedreven
en gemaakt tot 'the conquerer of demonic powers and the Spiritual healer of mind and bo
dy'.1'32 Ρ TILLICH formuleert opnieuw in adoptionistische zin, dat hij voor de goddelijke Geest
een volledig open vat wordt Als Middelaar is Jezus de Christus volledig transparant voor de god
delijke Zijnsgrond omdat hij de eigen eindigheid negeert Door het offer van het persoonlijke heeft
hij de overwinning op de vervreemding behaald Met Paulus gelooft Ρ TILLICH dat men Christus
met kan kennen naar het vlees, maar uitsluitend naar de Geest (2 Kor 5 16) Desondanks blijft hij
waakzaam voor de crypto-monofysitische tendensen die Jezus van zijn menselijkheid beroven,
hoewel de mens Jezus anderziids zelf ook nooit voorwerp mag zijn van het christelijk geloof Daar
tegenover plaatst hij het geloof 'that it is not the spint of the man Jesus of Nazareth that makes
him the Christ, but that it is the Spiritual Presence, God in him, that possesses and drives his indi
vidual spirit".1'33 Dat is volledig in de geest van de paulinische geestchristologie (2 Kor 3 17),
die het gevaar bezworen heeft van een heteronome onderwerping aan een individu als individu
"The Christ is Spint and not law "'·** Het is slechts in de Geest dat Jezus als de Christus her
kenbaar wordt, wat door hemzelf bevestigd is na de Christusbelijdenis van Petrus (Mc 8 27-30I
"This recognition is the result not of an ordinary experience but of the impact of the Spintual Pre
sence. It is the Spint grasping Peter that enables his spirit to recognize the Spirit in Jesus which
makes him the Christ " , , Э 6 Ρ TILLICH gaat verder in deze richting, hoewel de manifestatie in Je
zus de centrale maatstaf blijft voor elke andere omdat de God in hem geen Andere is dan die in el
ke andere mens 'The assertion that Jesus is the Christ implies that the Spirit, which made him
the Christ and which became his Spirit (with a capital 'S'l, was and is working in all those who ha
ve been grasped by the Spiritual Presence before he could be encountered as a historical
event " β 3 β Het is door Jezus de Christus dat de mens kan worden wat hij in wezen al is even
beeld Gods Dit is niet te verwarren met de imitatie van het voorbeeld van Jezus Het gaat integen
deel om de radicale zijnsverandenng door de deelname aan het Nieuwe Zijn in Jezus als de Chris
tus " " En dat kan alleen vanuit dezelfde Geest die de ontmoeting met het Nieuwe Zijn in hem

Ρ ΤΠ I ICH, Systematic Theology. Vol Π, ρ 157, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd II, ρ 169
Daarom Btelt S WTTTSCHIER, Paul Tillich Seine Pneuma-Theotogie, ρ IOS, over de verhouding tussen pneumatologie en
christologie "Tillichs Pneuma Theologie verwendet das chnstozentnscne Kntenum", een stelling die wij op grond van wat
hierboven u vastgesteld, kunnen bijtreden
Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol ГП, ρ 144, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Hl, ρ 171
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De sterk banhiaanse A J McKELWAY, The Systematic Theology of Paul Tillich, ρ 216, vindt dat Ρ TILLICH de Geest
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wirklichung des Neuen Sems" m einem Menschen 'nach' Jesus dem Christus ist die Verwirklichung Christi dessen Sem ja
das 'Neue Sem' selbst ist Glaube und Uebe Geistgemeinschaft und Erlösung, Theonomie und Roch Gottes - all dies ist
nur möglich durch ew Leben m Christus "
Vgl Ρ TILUCH, Dai Neue Sein als Zentralbegriff einer christlichen Theologie, m Ρ TILLICH, Main Works/Hauptwerke,
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voorbereidt en na hem voortzet. De manifestatie van de Geest kan vóór het verschijnen van Jezus
als de Christus niet anders zijn dan erna. Nog universalistischer klinkt P.TILLICH als hij de doctrineIe strijd beschrijft rond het filioque in de eerste eeuwen en aanwijst hoe de oosterse kerk, in haar
bewering dat de Geest enkel van de Vader uitgaat, de mogelijkheid openlaat voor een directe,
theocentrische mystiek. Daardoor is deze volgens hem minder legalistisch dan de westerse kerk die
het christocentrische criterium strenger in haar canoniek recht heeft ingebouwd en de paus tot
plaatsvervanger van Christus aangesteld. "The Spiritual Presence is legally circumscribed. Certainly, this was not the intention of the writer of the Fourth Gospel when he had Jesus announced the
coming of the Spirit who will lead into all truth. "1B3B Met deze geestchristologie wil P.TILLICH
de lijn voortzetten van de paulinische, en daarom heeft wat hij van Paulus beweert, ook betrekking
op zijn eigen theologie. 'Paul is primarily the theologian of the Spirit. His Christology and his
1вз
eschatology are both dependent on this central point in this thinking. " " Daarom ook heeft het
klassieke 'in Christus zijn' (Ef 1:13; Kol 3:11) voor hem een spirituele betekenis en wijst hij alle
mogelijke psychologische interpretaties van de hand. 'The formula — being in Christ — which Paul
often uses, does not suggest a psychological empathy with Jesus Christ; rather it involves an
ecstatic participation in the Christ who 'is the Spirit', whereby one lives in the sphere of this Spiri
tual power. - 1 · 4 0
Conclusies: (a) Doorheen de tweeduidigheid van het leven is de roep om een ontweeduidig leven altijd latent aanwezig. Onder de tegenwoordigheid van de goddelijke Geest
komt het in heel het leven tot de fragmentaire unie van het leven in zijn tweeduidigheid
met God. Dit is niet mogelijk zonder de aanwezigheid van de goddelijke Geest, (b) P.TILLICH beschouwt de Geest echter niet als een levensvreemde goddelijke instantie, maar
als een alomvattende goddelijke werkelijkheid waar heel het leven op betrokken is en
die van dit leven het doel en de vervulling is. Aan dit levensproces neemt God deel
omdat in de Geest het leven met Hem herenigd wordt, (c) De mens is het centrale we
zen waarin en waardoor die eenwording zich voltrekt omdat daarvoor een zelfgecentreerde persoonlijkheid nodig is die zich bewust is van de tegenwoordigheid van de
Geest, hoewel hij die ook niet uit zichzelf kan bereiken. Toch richt zijn soteriologie zich
veel verder dan alleen maar tot de redding van de individuele mens. (d) Van die ambiguïteit getuigt ook hier de godsdienstbeleving, waarin een onderscheid bestaat tussen de
ware extase en gegrepenheid door de Geest en de demonische roes. (e) In zijn geestchristologie plaatst P.TILLICH Christus centraal als het criterium van de geestervaring:
het ís de Geest van Christus, die in de tweeduidigheid van het leven de breuk tussen
existentie en essentie herstelt en de mens met God herenigt. De soteriologische instelling van P.TILLICH komt hier tot uiting in zijn visie op de voortzetting van het verlossingswerk van Jezus als de Christus in de tegenwoordigheid van de Geest.
2.3.3.2.

History and the Kingdom of God I ¡Xe Geschichte und das Reich Gottes

Het laatste hoofdstuk van de Systematic Theology besteedt P.TILLICH helemaal aan de
verwerking van de historische en eschatologische dimensie in de theologische visie op de verlossing. Dit omvattende kader maakt het nog moeilijker de verschillende themata uit elkaar te houden.
In het eigenlijke hoofdstuk beperkt hij zich strikt tot een poging om zijn geschiedenisbegrip te verzoenen met een aantal reeds beschreven levensprocessen. Omdat het eschatologische perspectief
reeds voelbaar is in de uiteenzetting van enkele begrippen die in het vorige hoofdstuk zijn voorgesteld, behandelen wij deze nu pas.

ais Schlüssel der Christologie - das ist eine der entscheidenden Funktionen, Se dieser Begriff auszuüben hat. '
™" P.TTUJCH, Systematic Theology, Vel. ITI, p. I49, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 176.
'*" P.TILUCH. Systematic Theology, Vol. ΓΠ, p. 116, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. ГП, p. 140.
Volgens D.H.KELSEY, The Fabric of Paul TiUieh's Theology, p. 16, heeft de Geest in P.TILUCHs triniteitsleer trouwens
een zekere voorrang op de andere twee goddelijke personen. Daarom mag P.TILUCHs theologie met recht een pneumati
sche theologie genoemd worden. Deze voorrang heeft er bij de aanhangers van K.BARTH toe geleid het christologische
gehalte van zijn theologie te betwijfelen, of zoals A.J.McKELWAY, The Systematic Theology of Paul Tillich, p. 155, het
samenvat: This unfortunately led many crides to believe that TUiich had replaced Christology with a deistic soteriology. '
" * P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. ГП, p. 117, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 140.
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2.3.3.2.1.

Levensopvatting

Deze geestelijke dimensie komt volgens P.TILLICH bij uitstek tot haar recht in het domein van de menselijke geschiedenis. Die staat in zijn visie echter niet los van de transcendentale
beweging van het leven. Alle zijnden hebben trouwens deel aan de doelgerichtheid van de geschiedenis, die bereikt wordt in de integrale vereniging van alle levensprocessen. Uit het tweede deel
weten wij reeds dat de historische methode onvoldoende is om daar inzicht in te verschaffen. Van
die geschiedenis zoekt hij vooral de innerlijke betekenis in de wetenschap dat de uiterlijke geschiedenis op zich niet verlossend is. Hier komt ook de ambiguïteit van de menselijke situatie het sterkst
tot uiting terwijl daarin desondanks de continuïteit van de verlossing gegarandeerd moet zijn. De
teleologische zin en vervulling van de geschiedenis, waarin alle levensprocessen en -dimensies
samenkomen, omschrijft hij als: 'History runs ahead toward the ever new and toward the ultimately new. " 1M1 Dat nieuwe is bij hem echter geen verlengstuk van een natuurlijk historisch ontwikkelingsproces, maar niets anders dan het absoluut transcendente. Het denkbeeldige toekomstige
einde, dat in eschatologische zin symbolisch gelijkstaat met het rijk Gods, is daarom niet hetzelfde
als het ultimate, het uiteindelijke. Die verwarring maakt men volgens P.TILLICH alleen in een vals
theologisch taalgebruik. Wereld- en heilsgeschiedenis vallen bij hem in het geheel niet samen: in
hun eenmaligheid staan gebeurtenissen in de geschiedenis, in hun universele zin wijzen zij er bovenuit. Verlossing breekt weliswaar in de geschiedenis in, maar is er niet het resultaat van. Daarmee is naast haar dialectische structuur ook de dubbelzinnigheid van de geschiedenis aangegeven,
zowel in de historische zelfintegratie als in de zelfcreatie en zelftranscendentie, want zij blijft aan
de ambiguïteit van de existentie gebonden, al valt haar doel daarbuiten. 'The drive toward universal and total centeredness, newness, and fulfilment is a question and remains a Question as long
as there is history. " 1M2 Ook op het vlak van de geschiedenis stelt P.TILLICH een paradox vast:
gericht op de oneindigheid is ze altijd gebonden aan de eindigheid en ondanks de realisatie van
begrensde doelen 'it both achieves and defeats ultimate aim'.1*43 Hij wijst daarom elk utopisch
vooruitgangsgeloof af, terwijl hij eveneens waarschuwt voor een cynisch en reactionair pessimisme.
Over het uiteindelijke doel van de geschiedenis kunnen wij alleen in symbolen spreken
omdat de zin van de geschiedenis niet horizontaal, maar slechts verticaal te vatten is en omdat elke objectief bindende uitspraak daarover niet wetenschappelijk verantwoord is. Die verlossingssymbolen geven antwoord op de vragen vanuit de geschiedenis naar de overwinning op haar dubbelzinnigheid. In de christelijke traditie gaat het om de symbolen van het rijk Gods en het eeuwige
leven. In het rijk Gods zijn alle zijnsdimensies begrepen. Het heeft bovendien zowel een historische
als een bovenhistorische betekenis en zowel een immanente als een transcendente. 'As innerhistorical, it participates in the dynamics of history; as transhistorical, it answers the questions
implied in the ambiguities of the dynamics of history. * , e " In de eerste eigenschap manifesteert
het zich als de tegenwoordigheid van de goddelijke Geest, in de tweede valt het samen met het
'eeuwig leven'. Dat eeuwige leven is het definitieve antwoord op de dubbelzinnigheid van het
leven. In de apocalyptische literatuur vervangt een kosmische dimensie de historische. "The earth
has become old, and demonic powers have taken possession of it. Wars, disease, and natural
catastrophes of a cosmic character will precede the rebirth of all things and the new eon in which
God will finally become the ruler of the nations and in which prophetic hopes will be fulfilled. " ,β4β Daar komen later ook de symbolische uitdrukkingen bij van het duizendjarige rijk, het
derde stadium, de heerschappij van Christus, net laatste oordeel en de eeuwige zaligheid. In zijn
toelichting op al deze uitdrukkingen handhaaft P.TILLICH steeds de spanning tussen het historische
en transhistorische: in de dimensie van de eeuwigheid wordt het tijdelijke omvat en getranscen
deerd.
Tenslotte probeert P.TILLICH een eigen interpretatie te geven aan de eschatologische
eeuwighekJscategorie. Volgens hem duidt deze zoals alle eschatologische symbolen niet zozeer op

" " P.TILLICH, Systematic Theology. Vol. Ill, p. 332. vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. ГП. p. 379.
"° P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Ill, p. 332, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. m, p. 380.
IM

> P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ІЛ, p. 339, vertaald in: P.TILLICH, Syaematische Theologie, Bd. ГЛ. p. 388.

"** P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ГП, p. 367, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. ГП. p. 407.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ID, p. 360, vertaald in: P.TILLICH, Syaematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 410-411.
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een punt veraf in de tijd, maar is zij een uitdrukking 'of our standing in every moment in face of
the eternal, though in a particular mode of time'.™* Zonder dat hij de toekomstfunctie wil opofferen, is het eschaton tevens een opdracht voor de huidige ervaring. In relatie tot de historische
dimensie staat het voor een transcendent doel van de geschiedenis omdat het zelf geen gebeuren
in de tijd is: 'The fulfilment of history lies in the permanently present end of history, which is the
transcendent side of the Kingdom of God: the Eternal Life. "'"' Het toetreden tot dit eeuwige leven ziet P.TILLICH als een samenstelling van de volgende elementen: 'Participation in the eternal
life depends on a creative synthesis of a being's essential nature with what it has made of it in its
temporal existence. " M e Als dusdanig treedt het essentiële bij het eeuwige leven in een hogere
rangorde. De overwinning op de tweeduidigheid van het leven is nu niet alleen meer fragmentarisch maar totaal. De eeuwige zaligheid is daarom nog geen toestand van onveranderlijke volmaaktheid, maar eerder een proces van eeuwige overwinning op het negatieve. Herstel van de oorspronkelijke toestand, de apokatastasis panton ( = terugkeer van alles), is dus als omschrijving niet
toereikend om de wezenlijke inhoud van de essentialisatie weer te geven omdat het onderscheid
tussen redding en verdoemenis, de ernst van de val in de existentie en dus de noodzaak van een
ethische en religieuze beslissing daarin te sterk gerelativeerd wordt. P.TILLICH opteert daarentegen
nog niet voor de voorstelling van een dubbele lotsbestemming in hemel of hel omdat dit dan weer
niet strookt met de eenheid van het Zijn. "The doctrine of the unity of everything in divine love and
in the Kingdom of God deprives the symbol of hell of its character as 'eternal damnation'. " ,M "
P.TILLICH relativeert de morele scheidingslijn op grond van de tweevoudigheid van de menselijke
natuur, waardoor men niemand helemaal heilige of zondaar kan noemen. Alleen het begrip essentialisatie vormt een alternatief voor de voorstelling van de predestinatie. 'The doctrine of the ambiguity of all human goodness and of the dependence of salvation on the divine grace alone either
leads us back to the doctrine of double predestination or leads us forward to the doctrine of universal essentialization. ' , s s o Het is dat nu-moment waarin het tijdelijke in het eeuwige overgaat
door de totale vernietiging van het negatieve. Daarin wordt alleen verbannen wat zich als positief
voordoet, maar het ín werkelijkheid niet is. 'Nothing that is, in so far as it is, can be excluded from
eternity; but it can be excluded in so far as it is mixed with the non-being and not yet liberated
from it. * ' " ' Desondanks gaat vanuit P.TILLICHs verlossingsbegrip nog geen veroordeling uit
naar het negatieve omdat dit om te vormen is tot een positieve kracht. Enkel wat geen ontologische waarde heeft, wordt overwonnen, maar dan wel binnen het eeuwige leven. In de eeuwige
herinnering beschouwt men het negatieve als louter niet-Zijn. Het positieve dat men zich herinnert,
bezit ware realiteit en kan derhalve tot zijn wezen terugkeren. In verwijzing naar F.W.J.SCHELLINGs (1775-1854) term Essentifikation of Essentialization vindt in de loop van het historische
proces bovendien een verrijking van het goddelijk leven plaats. 'This formulation can mean return
to the state of mere essentiality or potentiality, including the removal of everything that is real
under the conditions of existence. (...) But the term 'essentialization' can also mean that the new
which has been actualized in time and space adds something to essential being, uniting it with the
positive which is created within existence, thus producing the ultimately new, the New Being, not
fragmentarily as in temporal life, but wholly as a contribution to the Kingdom of God in its fulfilment. ' , В Е г Aan het eind komt het tot een creatieve synthese van de essentiële natuur en wat er
in het tijdelijke bestaan van geworden is, waardoor de dynamiek van P.TILLICHs geschiedenisopvatting gegarandeerd is.

P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. ΠΙ, p. 395, vertaald in: Р.ТІШСН, Systematische Theologie, Bd. ГЛ. p. 447.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΠΙ, p. 396, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. Ill, p. 448.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΙΠ, p. 401, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie. Bd. m, p. 4S3.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΠΙ, p. 408, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 461.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Ill, p. 408, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 462.
P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. ΠΙ, p. 399, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. HI, p. 451.
P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. Π1, p. 400-401, vertaald in: P.TILLICH. Systematische Theologie, Bd. HI, p. 453.
Over de Essentifikation, zie ook I.HENEL, Paul TMichs Begriff der Essentifikation und seine Bedeutung flr die Ethik, in:
Neue Zeitschrift filr Systematische Theologie, 10 (1968), p. 1-17. Vgl. E.BENZ, Theogonie und Wandlung des Menschen
bei Schelling, in: E.BENZ, Urbild und Abbild. Der Mensch und die Mythische Weü, p. 110-126, volgens wie bet begrip
reeds bij F.C.OETINGER (1702-1782) bestaat die op zijn beurt de leer van J.BOEHME (1575-1624) samenvat.
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2.3.3.2.2.

Mensopvatting

In zijn geschiedenisopvatting kent P.TILLICH aan het individu een dubbelzinnige rol toe.
Hoewel het de geschiedenis nodig heeft om zijn bestaan te dragen, vindt het binnen de grenzen
ervan toch niet zijn eigenlijke vervulling. Zijn positie in de geschiedenis is daarom zeer spannings
vol: 'It is an often repeated fact that those who have refused to act historically have had a greater
impact on history than those who were near the centers of historical action. " 1в6э De geschiede
nis is rond de individualiteit van politieke persoonlijkheden gecentreerd en toch bestaat in het poli
tieke leven altijd een gevaar voor de verdrukking van het individu. Omgekeerd is de rol van de
geschiedenis in het leven van het individu eveneens dubbelzinnig. Terwijl het zijn uitgelezen werk
terrein is, voelt het individu meer dan ooit de verleiding om zich aan het verloop van de geschiede
nis te onttrekken. 'The symbols of hope expressing the goal toward which history runs, whether
secular or religious, have lost their moving power. The individual feels himself a victim of forces
which he cannot influence. "1в6*
In het ruime historische en eschatologische perspectief verdwijnt P.TILLICHs aandacht
voor de antropologische dimensie van de geschiedenis nog niet. Het is eerst in de mens dat de
geschiedenis volledig wordt geactualiseerd als een zelfstandige dimensie en als de zichzelf trans
cenderende beweging. Dit komt tot uiting in het feit dat P.TILLICH het individu ziet als de drager
van de geschiedenis en gelooft dat de goddelijke Geest de waarde van het individu bevestigt.
'Individual persons always were in the center of eschatological imagination and thought, not only
because we ourselves as human beings are persons, but also because the destiny of the person is
determined by himself in a way in which it is not under the dimensions of life other than that of
spirit. " 1вв6 In de geschiedenis komt het mens-zijn in zijn persoonlijke en sociale dimensie tot vol
le wasdom. Daarom mag dit mens-zijn zich in de geestelijke dimensie niet ontwikkelen door een in
dividualisatie ten koste van de participatie: naast het persoonlijke krijgt de universele deelname aan
het rijk Gods nu alle aandacht.
Wijzen wij hierbij op de dubbelzinnigheid van P.TILLICHs gebruik van de term self in het
begrip self-centeredness of Selbstbezogenheit, omdat die zowel de grootheid van de zelfcentrering
oproept als de kleinheid van een verwerpelijke binding aan het 'zelf'. In een juiste zelfbevestiging
zijn zowel zelfverhoging als zelfverachting te vermijden. Ά mature self-relatedness is the state of
reconciliation between the self as subject and the self as object and the spontaneous affirmation
of one's essential being beyond subject and object. ' l e e e Het zoeken naar de identiteit mag zich
niet richten op een voorbijgaand stadium in de ontwikkeling van het vervreemde 'zelf', maar wel
op 'a self which transcends every contingent state of its development and which remains unalte
red in its essence through such changes'.™" Dat is in de nieuwe terminologie van P.TILLICH
tegelijk de identiteit van het essential self, dat zich manifesteert doorheen de toevalligheden van
het existential self. Daarom duidt hij de zoektocht naar de eigen identiteit aan als de essentialisatie,
een proces dat in laatste instantie leidt naar de goddelijke Geest. 'The self which has found its
identity is the self of him who is 'accepted' as a unity in spite of his disunity. " 1β6β Dezelfde
vereniging van tegengestelden geldt voor de ontmoeting tussen mensen. Door de inwerking van de
goddelijke Geest heeft er een verzoening plaats tussen de twee extremen van zelfverwerkelijking
door ofwel volledige overgave van het eigen 'zelf' aan het andere, of de volledige toeëigening van
het andere 'zelf' in het eigene. De niet aflatende strijd tussen objectiviteit en subjectiviteit, tussen
het zich onderwerpen en het zich prijsgeven, is uiteindelijk geluwd. 'Only through the impact of
the Spiritual Presence is the shell of self-seclusion pierced. The stranger who is an estranged part
of one's self has ceased to be a stranger when he is experienced as coming from the same ground
as one's self. 'imt

'*" Р.ТТШСН, Systematic Theology, Vol. ΙΠ, p. 346. verluid in: Р.ТТШСН. Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 396.
'*" P.TOUCH. Systematic Theology, Vol. Ill, p. 348, vertaald in: Р.ТТШСН. Systematische Theologie, Bd. Ш, p. 397.
"" Р.ТТШСН, Systematic Theology, Vol. Ш, p. 406, vertaald in: Р.ТТШСН, Systematische Theologie, Bd. ΙΠ, p. 4S9.
"* Р.ТТШСН, Systematic Theology, Vol. Ш, p. 233, vertaald in: Р.ТТШСН, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 270.
" " Р.ТТШСН, Systematic Theology, Vol. Ш, p. 23S, vertaald in: Р.ТТШСН, Systematische Theologie, Bd. Ill, p. 270.
" * Р.ТТШСН, Systematic Theology, Vol. ΙΠ, p. 260, vertaald in: Р.ТТШСН, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 299.
" " Р.ТТШСН, Systematic Theology, Vol. Ш, p. 261-262, vertaald in: Р.ТТШСН, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 300.
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Voor de deelname van het individu aan het eeuwige leven als de definitieve bestemming
van de geschiedenis zijn er de begrippen van de onsterfelijkheid en de opstanding. Daarmee bedoelt men volgens P.TILLICH in de christelijke traditie nooit de voortzetting van het tijdelijke leven
van het individu na zijn dood omdat het tijdelijke er helemaal is getranscendeerd. Ook gaat het niet
om een dualistische voorstelling van een onsterfelijkheid van de ziel die loskomt van het lichaam
omdat de Geest het lichaam altijd omvat. Dat die lichamelijkheid niet letterlijk te verstaan ¡s, leidt
P.TILLICH af uit de opvatting over de opstanding van het geestelijk lichaam, waardoor men tegelijk
aan het materialistische gevaar ontkomt dat Paulus gezien heeft terwijl 'vlees en bloed het rijk
Gods niet kunnen beërven' (1 Kor 15:50). Dat opstandingslichaam is alleen te begrijpen door de tegenwoordigheid van de goddelijke in de menselijke geest. 'A Spiritual body then is a body which
expresses the Spiritually transformed total personality of man. "la*° Het symbool is geen puur
idealistische duiding met verachting voor het aardse materiële, maar wijst er juist op dat de opstanding meer is dan een verandering van het menselijk bewustzijn. Het drukt volgens P.TILLICH uit
hoe de gehele mens, zowel wat betreft het psychologische, het geestelijke als het sociale zijn, aan
het eeuwige leven deelneemt, en zijn individualiteit bewaart en transformeert. Daarin vindt geen
oplossing plaats van het zelfbewustzijn in een ongedifferentieerde eenheid maar ook geen zuivere
voortzetting van het tijdelijk zelfbewustzijn.
2.3.3.2.3.

Godsdienstopvatting

In de relatie tussen personen is het de tegenwoordigheid van de Geest die de subjectobjecttegenstelling overwint. Dat gebeurt tevens in de verhouding tussen de enkeling en de kerkgemeenschap, waarin het begrip van de geestesgemeenschap de tegenstelling tussen een objectieve en subjectieve kerkopvatting opheft. Bekering mag daarom niet enkel een toetreding tot een
concrete groepering zijn, tot een groep naast een andere. Zij wordt van binnenuit voorbereid en
komt tot een doorbraak in de overgang van een latente naar een manifeste deelname aan de geestelijke gemeenschap. Dat betekent ook dat de geestelijke aanwezigheid niet exclusief in de christelijke, maar eigenlijk in alle religies tot stand kan komen.
Met het oog op de geestelijke gemeenschap, de Spiritual community, of de Geistesgemeinschaft, de gemeenschap waarin het Nieuwe Zijn zich verwerkelijkt, herdenkt P.TILLICH ook
het kerkbegrip als het correlaat van een persoonlijkheid waarin het Nieuwe Zijn werkzaam is. Het is
de geestelijke essentie, de onzichtbare kerk, die aanwezig is in concrete religieuze gemeenschappen of zichtbare kerken, ook al vertonen die daarnaast alle kenmerken van een sociale groep. 'The
paradox of the churches is the fact that they participate, on the one hand, in the ambiguities of life
in general and of the religious life in particular and, on the other hand, in the unambiguous life of
the Spiritual Community ".ìmì De kerkgemeenschap heeft derhalve deel aan twee werkelijkheden en staat daarom onder de spanning van de ontologische polariteiten, maar heeft ook deel aan
de Geest om daar bovenuit te stijgen. Haar universaliteit is maar werkzaam door de particulariteit
heen en is dus nooit volledig verwerkelijkt. Elke identificatie van een particuliere, zichtbare kerk als
sociologisch gegeven, met de onzichtbare geestelijke gemeenschap is volgens P.TILLICH uit den
boze, zeker wanneer het kerkelijk lidmaatschap niet meer de subjectieve geloofsact impliceert. Nog
altijd geldt hiervoor het protestantse principe, al verbindt hij dat hier liever met de katholieke substantie en vindt hij een verbinding nodig tussen universele traditie en individuele reformatie.'8"
Het gevaar dat echter met de georganiseerde godsdienstigheid annex is, mag er ons volgens hem
niet toe verleiden om deze volledig op te geven. Achter de tegenstelling tussen de georganiseerde
en de private religie gaat immers de vervreemding van God en de mens schuil. Het zou zelfbedrog
zijn dit te ontkennen, want omdat alle godsdienstigheid gemeenschapsbetrokken is, blijft "subjec-

"" P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. Ill, p. 412, vertaald ia: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Ill, p. 466.
"" P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. ΠΙ, p. 165, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Ill, p. 194.
iae

Hoe hij een verzoening; nastreeft tussen het katholieke, sacramenteel-priesterlijke en het protestants-profetische, licht hij
verder toe in P.TILLICH, Dynamics of Failh, in: P.TILUCH, Main Works/Hauptwerke, Vol. S, p. 284-285, vertaald in:
P.TILLICH, Gesammelle Werke, Bd. VIH, p. 189: 'Only God can remite the estranged with himself. But the Reformers
tad not realize, and the Catholics were still only dimly aware of it, that love is an element of faith if faith is understood as
ultimale concern.'
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tive religiosity' a reflex of the communal tradition, and it evaporates if it is not continuously nour
ished by life in the community of faith and love " " "
Als hij specifiek de tegenwoordigheid van de goddelijke Geest in de cultuur en de mo
raal bespreekt, stelt Ρ TILLICH dat ook het profane onder de wet van de zerftranscendentie kan ko
men en de correctie door het heilige ondergaan De wereld is immers niet volledig tegengesteld aan
de kerk en vertoont ook elementen van een spirituele gemeenschap De eigenlijke tegenwoordig
heid van de goddelijke Geest is beschreven in het begrip 'theonomie', dat Ρ TILLICH beschouwt als
de verzoening tussen de heteronomie en de autonomie i a M Daarin wordt de eenzijdige autono
mie van het humanisme, als ontvoogding van de menselijke mogelijkheden, met opgeheven — dat
zou een terugval betekenen in de heteronome cultuur — maar wel getranscendeerd Het gaat daar
bij niet om een ingreep van buitenaf, maar om een 'self-transcendence of culture ', al gebeurt de
1US
overgang steeds onder impuls van de goddelijke Geest
Met de aanwezigheid van de Geest
ontstaat een vereniging van cultuur en religie en stelt het seculiere zich open voor het sacrale Die
unie tussen cultuur en religie komt onder meer tot stand door theonome kennis, door geestbepaal·
de wijsheid. 'Such insight on the basis of participation is not a method which can be used at will
but a state of being elevated to what we have called the transcendent unity'1,ββ Binnen deze
theonome cultuur wordt de tegenstelling tussen de exclusiviteit van de uitverkiezing en de univer
saliteit van de geloofsgemeenschap niet ontkend maar in de gerechtigheid opgenomen. De essen
tiële gelijkheid komt zo samen met de relatieve existentiële ongelijkheid "that is rooted in the selfactuahzation of the individual as individual'.™" En de gerechtigheid in het gemeenschapsleven
is, voorbij de tegenstelling tussen tirannie en anarchie, fragmentarisch gerealiseerd in de democratische idee De theonome ethiek die daarmee overeenkomt, wil de mens van elke uiterlijke inmenging vrijmaken en verklaart haar principes vanuit het leven in de tegenwoordigheid van de Geest
Het theonome fundament voor de morele wetten is altijd de agapè, die de wet tegelijk vervult en
transcendeert In tegenstelling tot de ambiguïteit van de wet maakt de handelwijze waartoe in het
moreel imperatief opgeroepen wordt, de tegenwoordigheid van de goddelijke Geest op ondubbelzinnige wijze zichtbaar 'It is the reality of that which the law commands, the reunion with one's
true being, and this means the reunion with oneself, with others, and with the ground of one's self
and others "1,e* Voor wat betreft de persoonlijke zelf integratie wordt in het licht daarvan de
spanning duidelijk tussen een lege zelfidentiteit en een ongeordende zelfverandermg en daarmee
ook de ambiguïteit van de gewone zelfintegratie Het antwoord daarop komt opnieuw van de tegenwoordigheid van de goddelijke Geest Deze tilt het persoonlijke centrum op in het goddelijke
centrum, in de transcendente eenheid van het ontweeduidige leven, aan gene zijde van potentialités en actualiteit Door het ondubbelzinnige offer aan de gemeenschap van de Heilige Geest
komt de mens tot de aanvaarding van de noodzaak sommige eindige mogelijkheden concreet te
offeren. Maatstaf daarbij is in hoever mogelijkheden ondergeschikt zijn aan het ondubbelzinnige
doel van de persoon om het essentiële 'zijn' te verwerkelijken, en ze in de ondubbelzinnige richting
van het onvoorwaardelijke wijzen.
2.3.3.2.4.

Godsopvaiting

Met de verruiming van zijn analyse tot de historische en eschatologische dimensie
maakt P.TILLICH de theologische cirkel helemaal rond Het is volgens hem eigenlijk meer het doorlopen van een curve — geen lineaire beweging en ook geen echte cirkelbeweging — van de schepping van het tijdelijke tot de terugkeer van het tijdelijke in het eeuwige "/ would suggest a curve
which comes from above, moves down as well as ahead, reaches the deepest point which is the
'nunc existentia/e', the 'existential now', and returns in an analogous way to that from which it

"° Ρ TOUCH, Systematic Theology, Vol Ш, ρ 208, vertaald in Ρ ТІШСН, Systematische Theologie, Bd ΠΙ, ρ 241
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sich selbst, bis zu dem Punkt, wo ne über sich hinausweist"
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carne, going ahead as well as going up. *,ββ* Hij stelt zich geen beweging voor tussen een ver
verleden en een verre toekomst, maar een proces dat zich elk moment voltrekt. P.TILLICH past bo
vendien de dialectische beweging van het leven toe op de goddelijke omdat ook in God leven is,
waardoor Hij met de woorden van Paulus alles in allen is (Kol 1:15-17), wat hij uitlegt als een
eschatologisch panentheïsme. Dat betekent ook dat het eeuwige leven altijd leven in God is omdat
alle leven in God zijn oorsprong heeft, alle eindig leven ontologisch afhankelijk is van het oneindige
en ook eschatologisch in God zijn vervulling vindt. Deze drievoudigheid bepaalt ook hetritmevan
zowel het goddelijke als het universele leven. P.TILLICH geeft daarvan een laatste keer de mijlpalen
aan. 'It is the way from merely potential through actual separation and reunion to fulfilment beyond the separation of potentiality and actuality. "1870 Deze weg is volgens P.TILLICH dezelfde
die het individu in het klein bewandelt, de weg die uitgaat van zijn mogelijkheid tot zelfverwerkelijking, die loopt over zijn vervreemding en leidt naar zijn algehele verzoening.
In dit pneumatologische en eschatologische perspectief krijgt ook de trinitaire symboliek
weer zijn volle, christelijke betekenis. In het eerste deel van de Systematic Theology zijn reeds de
overeenkomst en het onderscheid uitgelegd tussen het voortrinitaire en het eigenlijk christelijke
triniteitsdenken. De godsdienstgeschiedenis gebruikt de trinitaire symboliek in de beschrijving van
de dialectische structuur van het goddelijk leven als grond, als vorm en als act. Naar analogie daarmee is ook de structuur van het scheppingsgebeuren drievoudig, maar nog niet in de eigenlijk
christelijke zin omdat het slechts een voorbereidende poging daartoe is.1871 "The consideration
of the trinitarian principles is not the Christian doctrine of the Trinity. It is a preparation for it, nothing more. ' 1B ' 2 Trinitair denken is volgens P.TILLICH pas echt christelijk wanneer het gebaseerd is op de drievoudige zelfmededeling van de goddelijke Zijnsgrond en ook Gods drievoudige
antwoord is op de vervreemding en de tweeduidigheid van het leven, de alomvattende verlossende
liefdesbeweging die van Hem uitgaat en tot Hem terugkeert. 'The trinitarian distinctions (separation and reunion) make it possible to speak of divine self-love. (...) Through the separation from
himself God loves himself. And through separation within himself (in creaturely freedom) God
fulfils his love of himself — primarily because he loves that which is estranged from himself. """ 3 Niet alleen de drievoudige subjectieve wijze waarop de mens zich God voorstelt, maar
net antwoord van God zelf, een blik in de diepte van de Godheid zelf toont de drievoudigheid van
zijn zelfmededeling "as creative power, as saving power and as ecstatic transformation".'"4
Hoewel het lijkt of P.TILLICH de verlossing deels van de toestand van de mens afhankelijk maakt
en de verlossing helemaal in de individuele verandering opgaat, betrekt hij ze ook op het theogonische proces waarin het niet-Zijn, het negatieve in het goddelijke overwonnen wordt in alle eeuwigheid. In de tegenwoordigheid van de goddelijke Geest is het geheel van de goddelijke openbaring
nu helemaal aanwezig: God zendt zijn Geest en is als Geest tegenwoordig in eenheid met zijn
scheppende macht en verlossende liefde. Het is nog altijd dezelfde Geest Gods die van de mens
bezit neemt en hem tot extase voert. Die Geest is zowel de derde grootheid in het openbaringsproces als de volheid van die openbaring. Het is daarom pas in de pneumatologische en eschatologische voltrekking van het heil dat de binnengoddelijke triniteit ook heilseconomisch is.
P.TILLICH relativeert aan het eind van het derde deel van zijn Systematic Theology wel
het belang van de toepassing van de trinitaire symboliek op het binnengoddelijke wezen. Hij sluit
zelfs niet uit dat de vierheid een even gemakkelijk te verantwoorden getalsymboliek is. Quaterniteit
is mogelijk als men de Godheid boven de drie personen uit laat gaan ofwel door de verheffing van
de maagd Maria tot een bijna goddelijke rang. Hij spreekt over het dogma van de tenhemelopneming van Maria geen oordeel uit en stelt alleen vast dat de goddelijke zelfmanrfestatie veelvoudig
is: 'If the doctrine which has already been discussed among Catholics, that she is to be considered as co-savior with the Christ, should become dogma, the Virgin would become a matter of
ultimate concern and, consequently a 'persona' within the divine life. No scholastic distinctions
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would then be able to prevent the Trinity from becoming a quaternity. These facts show that it is
not the number 'three' which is decisive in trinitarian thinking but the unity in a manifoldness of
divine self-manifestations. " " 6 P.TILLICH merkt hierbij ook op dat zijn uitdrukking van de grond
van het Zijn als symbool eveneens moederlijke trekken vertoont. En ook het beeld van de Geest is
volgens hem in de bijbel nooit helemaal mannelijk geweest. 'It is the ecstatic character of the
Spiritual Presence which transcends the alternative of male and female symbolism in the experience of the Spirit. Ecstasy transcends both the rational element and the emotional element, which
usually are attributed respectively to the male and female types. "1"7'
2.3.3.2.5.

Cbristusopvattmg

De verbinding tussen christologie en het begrip van de geschiedenis is zeer wezenlijk
voor de theologie van P.TILLICH.1"7 De universele verlossingsbeweging die van God uitgaat,
kan de mens maar in de geschiedenis bereiken omdat in die dimensie het leven in zijn existentiële
realiteit voor het Nieuwe Zijn toegankelijk is. In Christus wordt die beweging met de historische
ontwikkelingsgang verbonden, het onhistorische met het historische samengebracht. De verruiming
van de verlossingsboodschap in een eschatologisch perspectief valt volgens P.TILLICH ongeveer
samen met het ontstaan van de apocalyptische literatuur, waar de mens de nieuwe aarde en de
nieuwe hemel niet bereikt door een historische ontwikkeling, maar ze door een goddelijke ingreep
tot hem komen. 'The divine mediator is no longer the historical Messiah, but the Son of Man, the
heavenly Man. This interpretation of history was decisive for the New Testament. ' 1 β 7 β Het nieu
we element dat het Nieuwe Testament daaraan toevoegt, is de binnenhistorische verschijning van
Jezus als de Christus te midden van de ambiguïteit van de geschiedenis zodat de transcendentie in
de immanente binnenhistorische realisatie hard wordt gemaakt. Dit samengaan van een transcendente en immanente dimensie komt tot uitdrukking in het begrip van de heilsgeschiedenis. Deze
valt hoegenaamd niet samen met de wereld- of zelfs niet met de godsdienst- of kerkgeschiedenis.
En opnieuw geldt de algemene regel dat de kloof met de essentie niet vanuit de existentie te dichten is. 'Saving power breaks into history, works through history, but is not created by history. *1β7" Met andere woorden: het heil kan de mens alleen in de existentiële orde bereiken, maar
komt zelf wel enkel uit de essentiële voort.
Dat in die geschiedenis het verschijnen van Jezus als de Christus centraal staat, gebruikt P.TILLICH meer als metafoor dan als kwantitatieve maatstaf, als criterium voor en als bron
van verlossende macht. Door het verdere geschiedenisverloop af te meten aan dit centrale punt
doorbreekt P.TILLICH het vooruitgangsgeloof dat de geschiedenis evolueert in de richting van een
bepaald ideaalbeeld zonder de ontwikkelingsgedachte zelf los te laten. Met het geloof in Jezus
Christus als zingevend centrum van de geschiedenis verwerpt hij eveneens elk relativisme en defaitisme, dat de geschiedenis in een zinloze kring laat verlopen. Wat in de geschiedenis volgens hem
wel gebeurt, is dat de mensheid zich ontwikkelt tot op een bepaald punt van rijping en daarmee de
basis voor het openbaringsgebeuren legt. 'Whatever the rhythm of manifestations of the Kingdom
of God in history may be, Christianity claims to be based on its central manifestation. Therefore it
considers the appearance of Jesus as the Christ as the center of history — if history is seen in its
self-transcending character. ' iaeo Het verschijnen van Jezus als de Christus is daarentegen in die
zin boventijdelijk dat de idee van voorbereiding ook opgaat voor de tijd na dit verschijnen. "The
maturing or preparatory process toward the central manifestation of the Kingdom of God in history
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is, therefore, not restricted to the pre-Christian epoch; it continues after the center's appearance
and is going on here and now. *' Ю1 Het ogenblik van de rijpheid hiervoor is de 'vervulling der
tijd' of de kairos, een doorbraak binnen een concrete religieuze of culturele ontwikkeling, het uitge
lezen moment dat de eenheid tussen essentie en existentie uitdrukt. In het verleden is dit soms ge
symboliseerd door het duizendjarige rijk of het derde tijdvak onder de wet van Christus. 'Whenever
the prophetic Spirit arose in the churches, the 'third stage' was spoken of, the stage of the 'rule of
Christ' in the 'one thousand-year' period. This stage was seen as immediately imminent and so be
came the basis for prophetic criticism of the churches in their distorted stage. When the churches
rejected this criticism or accepted it in a partial, compromising way, the prophetic Spint was for
ced into sectarian movements of an originally revolutionary character — until the sects became
churches and the prophetic Spirit became latent.-'"'2 Het gaat in dat geval volgens P.TILLICH
om /ra/irosbelevingen, om relatieve kairoi, als herbelevingen van de grote kairos van de komst van
Christus. Zij vinden zowel plaats in de voorbereidende als in de voortgezette richtingen van de
latente en manifeste kerk. Maar ook hier zijn zulke momenten niet eenduidig en vatbaar voor zowel
demonische vervorming als valse beoordeling. Gezien haar dubbelzinnige verhouding tot het rijk
Gods, ontsnapt daar ook de kerkgeschiedenis niet aan.
In het historische perspectief duidt P.TILLICH de periode die volgt op het verschijnen
van Jezus als de Christus aan met behulp van diverse symbolen, te beginnen met dat van de he
melvaart en het pinkstergebeuren, het punt waarop Christus uit de historische existentie terugkeert
en zijn Spiritual Presence Hem aflost. Hij heeft daarover reeds geschreven in het tweede
deel. 1 " 3 Dat is ook de symbolische betekenis van het zitten aan de rechterhand van de Vader
en de heerschappij van Christus over de kerk of de aanduiding van Christus als de Heer van de ge
schiedenis of van de nieuwe aeon. Men mag deze symbolen volgens P.TILLICH niet verkeerd be
grijpen in een supematuralistische zin. 'The symbol of the Christ as Lord of history means neither
external interference by a heavenly being nor fulfilment of the New Being in history or its transfor
mation into the Kingdom of God; but it does mean the certainty that nothing can happen in history
which would make the work of the New Being impossible."™** Van de eschatologische symbo
len haalt hi) de verwachting aan van de komende periode van duizend jaar als het tijdstip waarop
de Geest de demonische machten verdrijft, en verder ook de parousie of de wederkomst van de
kosmische Christus. Vooral het laatste symbool spreekt de voorstelling tegen dat aan het einde der
tijden hogere Zijnsmanifestaties te verwachten zijn dan die van Christus. Hij duidt de periode daar
tussen aan als een overgangsperiode waarin door de toename van de macht van het rijk Gods ook
de demonische tegenkrachten groter zijn. 'The symbol of the Second Coming of the Christ corro
borates the Resurrection by placing the Christian in a period between the 'kairoi', the times in
which the eternal breaks into the temporal, between an 'already' and a 'not yet' and subjects him
to the infinite tensions of this situation in personal and in historical existence. ' 1 № De paragraaf
The New Being and the New Bon maakt nog duidelijker dat het inlassen van deze tussenperiode na
de verschijning van Christus nodig is om te verklaren waarom de nieuwe stand van zaken niet
gerealiseerd is met Jezus als de Christus: volgens P.TILLICH omdat het Nieuwe Zijn in hem en in
het rijk Gods, maar nog niet in de wereld tegenwoordig is." 8 8 Verder is er het traditionele sym
bool van het derde stadium in de wereldgeschiedenis, de verwachting van de laatste wereldperio
de, het tijdperk van de Geest zoals J.DE FIORE (ca. 1130-1202) dat kende, "the traditional symbol
of the 'third stage'. Its mythological background is the cosmic drama of paradise, fall and restituti
on ', en dat vaak in zijn profane, quasi-religieuze betekenis is uitgelegd, maar in elk geval betekent
'that the third stage has started, that history has reached a point which cannot be surpassed in
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principle, that the 'beginning of the end' is at hand, and that we can see the ultimate fulfilment to
ward which history moves, in the course of which it transcends itself and each of its mo
ments'.'"''' Een ander eschatologisch symbool dat P.TILLICH aanhaalt, is dat van het laatste
oordeel, een symbool dat Christus niet alleen als Redder en Heiland, maar eveneens als Rechter
toont. Een accentverschuiving zoals deze is door M.LUTHER (1483-1546) bekritiseerd omdat die
volgens hem 'corrupted the image of the Christ as healer and savior into the image of a pitiless
fudge from whom one must flee under the protection of saints, analysts, or skeptics'."" Ook
dit is daarom volgens P.TILLICH symbolisch te begrijpen en zegt, zoals in het Johannesevangelie.
meer over de individuele mens en de crisis die hij in de ontmoeting met het Nieuwe Zijn doormaakt.
'It is an immanent judgment which is always going on in history, even where the name of Jesus is
not known but where the power of the New Being, which is his being, is present or absent /Mat
thew, chapter 251. This immanent judgment, since it is going on under the conditions of existence,
is subject to the ambiguities of life and therefore demands a symbol of an ultimate separation of
the ambiguous elements of reality or their purification and elevation into the transcendent unity of
the Kingdom of God. •'"·
Zoals hierboven reeds gesteld bepaalt de christologische dimensie, die wij in P.TILLICHs
opvatting van heilsgeschiedenis hebben opgemerkt, ook zijn voorstelling van de goddelijke triniteit.
Het triniteitsdenken is volgens P.TILLICH maar echt christelijk door de drievoudige manifestatie van
goddelijk leven in de verschijning van Jezus als de Christus. 'With the statement that the historical
Jesus is the Christ, the trinitarian problem became a part of the christological problem. " β β 0 En
de christologie is op haar beurt onvolledig zonder een pneumatologie omdat de actualisering van
het Nieuwe Zijn in de geschiedenis het werk van de Geest en dus van Christus is. Het is een nood
zakelijke voortzetting van de /oposchristologie, die volgens P.TILLICH nodig is om te beletten dat
Jezus als een soort halfgod naast de ene levende God staat, of om te ontsnappen aan een rond
Jezus gecentraliseerde christologie. 'The trinitarian manifestation of the divine ground is Christocentric for man, but it is not Jesu-centric in itself. " ,<U1 Op dezelfde manier als de zelfmanifestatie van God versehenen is in Jezus als de Christus, is de goddelijke Geest níet die van de mens
Jezus, of de geest van een sociale groep, en is de Geest die de enkeling grijpt, niet die van zijn
eigen geestelijk leven. "The divine Spirit is God himself as Spirit in the Christ and through him in
the church and the Christian. "le"2 Nog sterker dan in de vorige twee delen breekt P.TILLICH
met een christologie die zich volledig op de figuur van Jezus toelegt, om ze te vernieuwen tot een
ware geestchristologie; Jezus' rol is immers te tijdruimtelijk beperkt om de christologie enkel aan
zijn persoon op te hangen. Tegen het jezucentrische unitarisme in pleit P.TILLICH voor een nieuwe
trinitaire visie op de christologie, die het dialogische denken over God en Christus overstijgt.
Dat een geestchristologie de visie op de figuur van Jezus losmaakt van zijn personalistische verenging, biedt in de theologie van P.TILLICH ook oplossingen voor het exclusief mannelijke
symbolisme, dat, met uitzondering van het zeer vrouwelijke Jezusbeeld in het piëtisme, vooral in
de protestantse traditie gehuldigd wordt. Typisch voor zijn verzoeningsdenken en zijn tegemoetkoming aan de rijkdom in de katholieke traditie is dat P.TILLICH mogelijkheden ziet voor een heropleving van het symbool van Maria, dat een alternatief kan zijn voor een invoering van een meer vrouwelijk element in het goddelijke. Wat hierboven over de Geest is gezegd, is uiteindelijk ook op de
Christusvoorstelling toepasbaar zodat P.TILLICH durft concluderen: 'With respect to the Logos, as
manifest in Jesus as the Christ it is the symbol of the self-sacrifice of his finite particularity which
transcends the alternative male-female. Self-sacrifice is not a character of male as male or of female as female, but it is, in the very act of self-sacrifice, the negation of the one or the other in exclusion. Self-sacrifice breaks with the contrast of the sexes, and this is symbolically manifest in the
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picture of the suffering Christ, in which Christians of both sexes have participated with equal
psychological and spiritual intensity " " "
Conclusies: la) Vooral ¡η het laatste hoofdstuk beschrijft P.TILLICH de ambiguïteit van
de geschiedenis in haar gebondenheid aan de eindigheid en haar gerichtheid op de oneindigheid waardoor zij in zichzelf geen vervulling kan vinden. De eschatologische dimensie van de geschiedenis komt maar ten volle aan het licht door de goddelijke tegenwoordigheid van de Geest, onder meer gesymboliseerd door het rijk Gods. Daarin wordt
de historische dimensie opgetild tot heilsgeschiedenis, (b) Voor de mens, die in dit heilsperspectief centraal staat, brengt deze eschatologie ook de ontwikkeling van zijn identiteit binnen bereik. Die verstaat P.TILLICH echter meer als een 'essentialisatie', waarin
de mens zich opnieuw met zijn wezen verenigt, dan als een toegespitst individualisme.
In dat proces overwint hij ook de tegenstelling tussen lichaam en geest, (c) In de godsdienstbeleving heeft in de geestelijke gemeenschap en in de theonome cultuur fragmentair de verzoening plaats tussen de private en publieke religie, tussen het profane en
religieuze, (d) In zijn godsopvatting spreekt P.TILLICH van de triniteit als een goddelijk
zelfverwerkelijkingsproces, waarin de eindigheid en oneindigheid, de menselijke en goddelijke ontwikkeling verenigd zijn. Dit geeft een tijdsbeeld dat het eeuwige in de tijd
verplaatst als beleving in het eeuwige nu. (e) In het kader van zijn geschiedenisopvatting plaatst P.TILLICH Jezus Christus zowel in het historische als transhistorische midden van de geschiedenis, als criterium voor de beoordeling van alles wat vóór en na
hem komt. Zijn eschatologische betekenis wordt onder andere geïllustreerd door de
symboliek van de wederkomst en het laatste oordeel.

23.4.

Slotbeschouwingen bij de thematische lezing van de Systematic Theology

(a) De lezing van de Systematic Theology toont het nauwe verband aan tussen enerzijds
de christologie van P.TILLICH en zijn levens-, mens-, godsdienst- en godsopvatting anderzijds.
Daarom is het voor een juist begrip van zijn christologie nodig de globale context van zijn theologie
te bestuderen. De verbindingslijn tussen de christologie en de theologie is gevormd door de soteriologische inslag van zowel de christologie als de theologie. Beide concentreren de aandacht op de
vraag naar de verlossing van de mens uit zijn ambigue toestand. Zowel in de theologie, de antropologie als de christologie probeert P.TILLICH de spanning tussen de absolute en de concrete elementen op te lossen. Hoewel de hele scheppings-, verlossings- en wedergeboorteprocessen sterk subjectief gekleurd zijn, beklemtoont hij altijd het evenwicht tussen de subjectieve en objectieve aspecten van de christelijke verlossing. Ook blijft de correlatie tussen de menselijke vraag en het
goddelijke antwoord zorgvuldig bewaard, vooral bij de positiebepaling ten overstaan van de psychologische verlossingssymbolen. De theonome en pneumatologische teleologie beoogt het evenwicht tussen de beide polen en geeft de oplossing voor de tegenstelling tussen de heteronome en
autonome extremen waarin respectievelijk objectieve of subjectieve polen teveel aandacht krijgen.
(b) De aanlegbasis van P.TILLICHs christologische gedachten is naast soteriologisch ook
trinitair gevormd: het denken van zijn systematische theologie is in drie dimensies ontworpen,
telkens tweeledig van aard: een ontologische en epistemologische dimensie, een historische en een
existentiële dimensie, en tenslotte een pneumatologische en eschatologische dimensie. Eenvoudiger gezegd legt P.TILLICH in het eerste deel de basis met een scheppings- en openbaringsleer en
blikt hij tegelijk terug op het verleden van de christen. Het tweede deel hangt hij op aan de zondeval en de vervreemding, met als antwoord hierop de komst van Christus en de verlossing: het
heden van de christen. Het derde deel behandelt de toekomst van de christen met de zending van
de Geest, de overwinning op de ambiguïteit in het ontweeduidige leven en de leer der laatste dingen. Vanuit deze triadaire grondstructuur kunnen alle theologische inzichten van P.TILLICH geordend worden en de verschillende dimensies van zijn theologie met elkaar verbonden. In het theologische denksysteem staat daarbij vooral het Christussymbool centraal, in die zin dat P.TILLICHs
theologie onmiskenbaar christocentrisch is. Doch het Christussymbool is niet enkel verbonden met
de tweede persoon van de goddelijke triniteit of met de historische Jezusfiguur. Het staat immers

P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΙΠ. p. 294, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie. Bd. ΠΙ, p. 337.
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niet los van enerzijds de ontologische basis voor de verlossing en de pneumatologische voortzetting van het verlossingswerk anderzijds. De christologie is bij P.TILLICH steeds ingebed in een
soteriologie die zowel in een ontologie als in een pneumatologie geworteld is.1894 Spreken over
Christus gebeurt bij P.TILLICH altijd met betrekking tot het heil van de mens, heeft altijd een praktisch-soteriologische betekenis. Dit heil vindt bij P.TILLICH steeds zijn oorsprong in het goddelijke
Zijn, is gerelateerd aan de verschijning van Jezus als de Christus en krijgt tenslotte zijn eigenlijke
betekenis in het leven vanuit de goddelijke Geest. De christologie van P.TILLICH is dus eveneens
drievoudig opgebouwd. Zij heeft namelijk ook haar plaats binnen de godsleer, de scheppingsleer,
de leer van de zondeval en de verlossing, in de leer over de H.Geest en de laatste dingen. Omgekeerd is het ook juist dat de triadische structuur van P.TILLICHs denken christologisch bepaald is
zoals dat reeds in de centrale formule van Chalcedon (451) uitgesproken is, wat betekent dat de
goddelijke triniteit maar volledig te doorgronden is in Christus. Met dit kenmerk beschikken wij
over een belangrijke sleutel voor een theologische reflectie op C.G.JUNGs Christusbenadering. De
drievoudige dynamiek waarin deze Christus situeert, is weliswaar psychologisch, maar vertoont op
het eerste gezicht heel wat overeenkomsten met de theologische dynamiek van P.TILLICH.
(c) P.TILLICHs christologie steunt niet, zoals in de supernaturalistische opvatting, op het
eenmalige goddelijke offer in de zending van de Zoon van God, of zoals in de liberale theologie, op
de smalle basis van de onvoorbereide komst van de Jezusfiguur, maar op de daar steeds aan voorafgaande ontologische grondslagen. Daarom kunnen wij het denken van P.TILLICH als ontologisch
bestempelen, als een poging om de theologie te correleren met de essentiële zijnsfundamenten. De
theologische, ethische, christologische en zelfs exegetische kwesties behandelt hij steeds in de
brede context van de vraag naar het essentiële wezen van het 'zijn'. Ook zijn mensopvatting is niet
te begrijpen zonder de verbinding met de zijnsfundamenten. En niet in het minst krijgen zijn soteriologische opvattingen hun eigenlijke betekenis maar in dit brede zijnsverband. Via de ontologische
verbindingsweg heeft P.TILLICH in de theologie zowel het objectivisme bestreden als het subjectivisme. Zijn ontologie ¡s daarbij nooit een scholastische, rationele en statische leer van het 'zijn',
maar een diepgaande studie van de universele levensstructuren en een zoektocht naar het ultieme
draagvlak van deze structuren. Religie is daarom bij P.TILLICH altijd verbonden met een ontologie,
wat de inhoudelijke consequentie is van zijn correlatieve methode: 'Faith comprises the ontologica!
question. * 1SK Het is een approach die zeer belangrijk is in de vergelijking met C.G.JUNGs Christusbenadering, waar de ruimere context waarin deze de Jezusfiguur plaatst, die van de bovenpersoonlijke psychologie van het onbewuste is.
(d) Het denken van P.TILLICH is ook aangesloten op de existentiële context van het
menselijk leven en hij ontwikkelt zijn soteriologie steeds in wisselwerking met en als antwoord op
een bestaansanalyse. Uit deze analyse zijn de abstracties zoveel mogelijk geweerd en is steeds
verwezen naar de menselijke bestaanservaring. Reeds in het eerste deel heeft hij algemeen vooropgesteld: 'All theological statements are existential; they imply the man who makes the statement
or who asks the question. * i m In zijn aandacht voor het concrete individu en zijn persoonlijke
werkelijkheidsbeleving verzet P.TILLICH zich met S.KIERKEGAARD (1813-1855) tegen de essentialistische uitleg van de christelijke heilsboodschap zoals die eertijds door G.W.F.HEGEL (17701831) is gegeven. In zijn bestaansanalyse zijn de persoonlijke moed en vertwijfeling, de angst en
het verlangen van het individu niet weggeredeneerd, maar als uitgangssituatie gekozen voor een
heling die de existentiële toestand niet verdonkeremaant. Zijn visie op de verlossing is immers altijd
'prepared by existential analysis, namely, the insight that the situation of existence cannot be
overcome in the power of this situation. (...) The tragic bondage of estranged existence produces
the quest for that which transcends existence although it appears within it, creating a new
being'.,m7 Ook dit aspect van P.TILLICHs denken levert de nodige aanknopingspunten met de
psychologie van C.G.JUNG. Als psycholoog bekritiseert deze immers op een vergelijkbare manier

Dat de christologie bij P.TILLICH altijd ondergeschikt is aan de soteriologie is ook de mening van A.J.McKELWAY, The
Systematic Theology of Paul TiUich, p. 25: 'Christotogy tends to become a subordinate part of soteriology", al staat hij daar
misschien niet helemaal achter.
P.TILLICH, Biblical Religion and the Search Jor Ultimate Reality, in: P.TILLICH, Main Worts/Hauptwerke, Vol. 4, p.
379, vertaald in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. V, p. ПО.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 269, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 310.
P.TILLICH, Existential Analyses and Religious Symbols, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 6, p. 385, ver
taald in: P.TILLICH, Gesammelle Werke. Bd. V, p. 234-235.
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de vervreemdende speculaties van de theologie, waarin de individuele zelfbeleving niet aan bod
komt.
(e) P.TILLICH houdt het echter niet bij deze ontologische fundering en existentiële situering van de christelijke heilsboodschap. Reeds in de tijd van zijn studie over F.W.J.SCHELLING
(1775-1854), wanneer hij zijn drievoudige denktrant filosofisch heeft uitgewerkt, is de basis gelegd voor een pneumatische uitbouw van zijn denken, als de eigenlijk teleologische zin van zijn
theologie. Hij beschouwt net als de werking van de Geest om het evenwicht te herstellen en boven
de tegenstellingen uit te stijgen. P.TILLICHs eigen theologie heeft een grote pneumatologische
inslag, hoewel die pas vrij laat, in het derde volume van de Systematic Theology, expliciet wordt.
Daarin is de meer verdoken werkzame pneumatologische tendens uit zijn voorgaande werken zo
dominant dat P.TILLICH zich genoodzaakt ziet een aantal stellingen te herzien. Deze pneumatologische aanleg is voor een protestants theoloog vrij uitzonderlijk omdat een pneumatologische theologie de bijbelse grondslagen van het christelijk geloof kan relativeren in het geloof dat 'de wind
blaast waarheen hij wil ... zo is het ook met ieder die geboren is uit de Geest' (Joh 3:8). Het is
door deze benadering dat de christologie in zijn theologie een heel eigen plaats en betekenis krijgt,
op het eerste gezicht een ondergeschikte, doch bij nader inzien een zeer centrale. Hij maakt daarvoor zijn soteriologie weliswaar nog niet los van de centrale heilsmanifestatie in Jezus Christus,
maar verbreedt deze radicaal tot ze de universele en eschatologische dimensie van de gehele heilswerkelijkheid onder impuls van de H.Geest omspant. Ook bij C.G.JUNG hebben wij gemerkt hoe hij
op basis van zijn psychologie probeert de Christusfiguur te verbinden met de werking van de
H.Geest, waarmee duidelijk is dat de pneumatologische dimensie in de theologie van P.TILLICH
ook in dit opzicht vergelijkingsmogelijkheden biedt.
(f) Als P.TILLICH tussen deze drie dimensies voortdurend de link weet te leggen, is zijn
polaire of dialectische denkweg een belangrijk werkinstrument. Wezenlijk daarin is het onderscheid
en de verbinding tussen verschillende polariteiten, tussen oneindigheid en eindigheid, tussen essentie en existentie, tussen potentie en actualiteit, tussen het 'zijn' en God, tussen rede en openbaring, tussen natuur en geschiedenis, woord en sacrament, geest en leven, tussen geloof en twijfel,
tussen individu en gemeenschap, katholieke traditie en protestantse reformatie. Hoewel hij zich
ook alert toont voor de verwarring tussen de verschillende denk- en zijnsniveaus, probeert hij deze
anderzijds toch telkens te verbinden. Het verwondert dan ook niet meer dat zijn verlossingsdenken
vertaald is in termen van de verbinding en heelmaking en dat zijn christologische omschrijvingen
steeds in diezelfde termen gebeuren. P.TILLICH bedrijft daarmee een christologie in de meest ruime
zin, brengt ze niet alleen dichter bij het menselijke zoeken naar een antwoord op de persoonlijke
gebrokenheid van zijn bestaan, maar verruimt ze ook tot de metafysische grenzeloosheid waarin er
een oplossing komt voor alle tegengesteldheid. Ook dit is een belangrijk aandachtspunt in de vergelijking met C.G.JUNGs Christusbenadering die trouwens volledig rond de verbinding van de
psychische tegenstellingen is opgebouwd.

Hoofdstuk 3. C.GJungs Christusbenadering vergeleken met de systematische
theologie van P.Tillich
Dat lange tijd de basis ontbrak om C.G.JUNGs inzichten over de Christussymboliek
binnen de christologie te bespreken, komt onder meer doordat de taal van de christologie vaak te
veraf heeft gestaan van de psychologische werkelijkheid van het individu, zijn levensvragen en
verlossingsdrang.1sae Het zoeken naar een nieuwe theologische taal is voor de theoloog P.TILLICH wel een belangrijk streefdoel — dat is in de marge van het vorige hoofdstuk reeds opgemerkt
— en daarom is hij nog altijd een geschikte brugfiguur voor de vertaling van C.G.JUNGs bijdrage
aan de christologie en de praktische soteriologie in een theologisch verstaanskader.1BM Belang-

"" D.WIEDERKEHR, Glaube als Erlösung. Konzepte der Soteriologie vom Neuen Testament bis heule, p. 17, nœmt dit de
hermeneutische differentie tussen de traditionele begrippen waarin de christelijke heilsboodschap geïnterpreteerd wordt en
het hedendaagse zei (verstaan van de mens. Volgens hem is de bekommernis om de verlossingsboodschap verstaanbaar te
maken altijd werk van de tweede lijn geweest, enkel een zaak van de praktische theologie, terwijl de richting beter omgekeerd wordt door de systematische theologie te laten vertrekken bij de heile- en onheilsvragcn van de mens.
"" Volgens J.P.DOURLEY. The Psyche as Sacrament. Λ Comparative Study of C.G.Jung and Paul Tillich, p. 25, had een
rechtstreekse dialoog met P.TILLICH C.G.JUNG ervan kunnen weerhouden zijn psychologische opvattingen al te zeer in
een polemische toon ten overstaan van metafysica en theologie te formuleren, in die mate zelfs dat een mogelijke verzoening
tussen de theologische, filosofische en psychologische werelden niet denkbeeldig was. This question leads to another: If
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rijk resultaat van het vorige hoofdstuk zijn een aantal centrale theologische begrippen die het mogelijk moeten maken de theologische betekenis van C.G.JUNGs Christusbenadering te onderzoeken. Bij P.TILLICH kunnen wij beschikken over een theologisch referentiekader om na te gaan of en
hoe C.G.JUNGs benadering van de christologische vraagstukken een verbreding betekent van de
discussiebasis rond de praktisch-soteriologische implicaties van de christologie voor zowel de
christen als de niet-christen.

3.1.

Vergelijkingsbasis van C.GJungs Christusbenadering met de soteriologische en
christologische dimensie in de systematische theologie van P.Tillich

De vergelijking tussen een psychologische Christusbenadering en een systematischtheologische christologie ligt niet voor de hand en schept een aantal bijzondere problemen. Een
theoretische terreinverkenning toont aan dat de ontmoeting in de praktijk anders verloopt dan de
beide wetenschappers zich dat in hun intentieverklaringen hebben voorgesteld.

3.1.1.

Hermeneutische bekommernis van C.GJung en P.Tillich

Hoewel in een verschillend vakgebied werkzaam — C.GJUNG als psycholoog en P.TILLICH als theoloog — delen zij de bekommernis om de betekenis van het christelijke erfgoed voor de
hedendaagse mens verstaanbaar te maken en dit erfgoed vanuit zijn zelfverstaan te herdenken.
Van een protestants-christelijk theoloog zoals P.TILLICH mogen wij een dergelijke doelstelling
vanzelfsprekend vinden. Tegen het einde van zijn leven heeft ook C.GJUNG zijn betrokkenheid op
de toekomst van het christendom niet langer verborgen gehouden en vrijmoedig gesteld: 'Unsere
Voraussetzung ¡st und bleibt das Christentum. "1B0C Beiden zijn er op hun manier ook van overtuigd dat de verlossingsmogelijkheden die de traditie van het christendom in zich bergt, niet meer
op de juiste manier verklaard en gehanteerd worden en om een herinterpretatie vragen. Elk op hun
eigen terrein hebben zij geprobeerd een hermeneutische brug te slaan tussen de traditionele verkondiging van het christelijk geloof en het moderne denken in de hedendaagse westerse cultuur,
met name vooral het psychologische en existentiële zelfverstaan van de hedendaagse mens.1*"
P.TILLICH heeft dat uitdrukkelijk gekozen als uitgangspunt van zijn correlatieve en apologetische
theologie. Bij C.GJUNG is dit hermeneutische aandachtspunt slechts in de loop van een lang groeiproces scherper naar voor gekomen, en bij hem is de aandacht tenslotte specifiek gericht op de
overbrugging van de afstand tussen het traditionele dogma en de innerlijke beleving van het individu. "Es beweist aber auch etwas für die Lebendigkeit des Christentums, welches viele Mythen zu
deuten und zu assimilieren wußte. Die Bedeutung der Hermeneutik soll nicht unterschätzt werden:
sie wirkt nämlich wohltätig auf die Seele, indem sie die ferne Vergangenheit, das Leben der Ahnenseelen, das /a im Unbewußten noch immer lebendig gegenwärtig ist, an das Heute bewußt anschließt und damit die psychisch so ungemein wichtige Verbindung zwischen dem auf den Augenblick orientierten Bewußtsein und der in unendlich langen Zeiträumen lebenden historischen Seele
herstellt. '"°2 Hij is er zich maar al te zeer bewust van hiermee in het vaarwater van de theoloog
en de verkondiger te komen, anders zou hij zich niet expliciet beroepen op de toespraak van Paulus
op de Areopagiet (Hnd 17:22-34). 'Heutzutage wurde demnach Paulus, wenn er den Versuch

Jung hod met a theological receptiviness such as TiUich 's theology could afford, might he have been able to wort out. in a
more favourable climate, a theological anthropology or a conception of the religious nature. " Zelf geeft J.P.DOURLEY in
zijn boek waardevolle aanknopingspunten voor een dergelijke dialoog, doch zij zijn te schetsmatig en te associatief uitgewerkt.
"°° C.GJUNG, Mon, in: С G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 11, p. 188. Vgl. C.G.JUNG, Basler Seminar 1934, p. 84. geci
teerd door J.JACOBI, Psychologische Betrachtungen, p. 386, waar C.G.JUNG stelt: "Das Christentum ist unsere Welt. "
Hij wil daarmee zeggen dat de westerse mens helemaal door de christelijke geest gevormd is en de sporen daarvan tot in
zijn onbewuste en zijn lichamelijkheid zijn achtergebleven: 'VKr sind unweigerlich als Christen geprägt. '
'm

Zie D.WIEDERKEHR, Glaube und Erlösung, p. 136, die eveneens aan een herinterpretatie van de soteriologische beginselen gewerkt heeft, maar dan vooral op maatschappelijk vlak, en vaststelt dat juist op dit terrein nog heel wat te doen is:
"So wäre nicht nur auf dem mehrfach bearbeiteten Feld der gesellschaftlichen Veränderung, sondern auch auf dem eher
versäumten Gebiet der seelischen Bedrohungen des Menschen eine Konkretisierung der Erlösung zusammen mit den psychoanalytischen und therapeutischen Methoden zu unternehmen; die in der pastoralen Praxis sowie in der praktischen Theologie
bereits unternommenen Schritte benötigen eine grundsätzliche theologische Situierung. " Zie ook D.WIEDERKEHR, Entwurf
einer systematischen Christologie, in: J.FEINER - M.LÖHRER (Hrsg.), Mysterium Saluas, Bd. HI/1, p. 498-499: Verbindung von Christologie und existentieller Soteriologie.

"° C.G.JUNG, Mysterium Coniunclionis Π, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/11, p. 94, n. 304.
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unternähme, am Hyde Park Comer das Ohr der Vernünftigen zu erreichen, sich nicht mehr mit
Zitaten aus der griechischen Literatur und einiger Kenntnis der jüdischen Geschichte begnügen,
sondern müßte seine Ausdrucksweise den Verstandesmöglichkeiten eines modernen englischen
Publikums anbequemen. Täte er es nicht, so hätte er seine Botschaft schlecht verkündet, denn
niemand, außer vielleicht einem Altphilologen, könnte ihn auch nur annähernd verstehen. Das aber
ist die gegenwärtige Lage der chnstlichen Kerygmatik. Nicht daß sie sich wortwörtlich einer fremden und toten Sprache bedient, sondern sie spncht in Bildern, welche einerseits altbekannt und
täuschend wohlvertraut aussehen, andererseits aber, unendlich weit von einem modernen bewußten Verständnis, höchstens noch das Unbewußte berühren; letzteres aber nur dann, wenn des
Redners Seele ganz und gar bei seinem Werke ist. Bestenfalls bleibt die Wirkung daher in der Gefühlssphäre stecken, meist aber erreicht sie nicht einmal diese. " * ° 3
Een theologie die volgens P.TILLICH in tegenstelling tot de dialectische vertrekt 'from
below and not from above', kan niet voorbijgaan aan de ervaringskennis die С G JUNG op dit vlak
aanbrengt.1904 Het theologische denken moet volgens iemand als Ρ TILLICH existentieel zijn, om
te beginnen betrokken op de reële situatie van de hedendaagse mens en zijn wereld, maar verder
ook op diens verlossing uit zijn existentiële vervreemding Omdat Ρ TILLICH vanuit zijn theologi
sche achtergrond niet blind is voor de psychologische aspecten van de gebrokenheid en vervreem
ding waarin de hedendaagse mens zich bevindt, doet hij regelmatig een beroep op de ervaringsken
nis die zich vanuit de psychiatrische en psychoanalytische praktijk aandient Er zijn dus zeker be
langrijke raakvlakken tussen een heilsboodschap in systematisch-theologisch verband en het genezingswerk in psychotherapeutisch verband, al beschouwt men die nog vaak als concurren
t i e l , М 6 En dat de interpretatie van het Christussymbool bij Ρ TILLICH en С G JUNG vergelijk
bare accenten vertoont, is dan ook niet verwonderlijk 1 β ο β Een vergelijking van de psychologi
sche hermeneutiek met de theologische is derhalve een zeer geschikte manier om de bijdrage van
С G JUNGs Christusbenadering voor de christologie en de sotenologie theologisch te situeren en te
evalueren, na te gaan welke daarvan de bijdrage is en wat de mogelijke gevaren zijn "° 7

··» С G JUNG, Аюп, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/II, ρ 190-191
" " Ρ TILLICH, Existential Analyses and Religious Symbols, in Ρ TIUJCH, Main Works/Hauptwerke, Vol 6, ρ 396, ver
taald m Ρ TILLICH, Gesammelle Werke, Bd V,p 236 Zo is een dergelijke dialoog tussen de banhiaanse theologie en de
analytische psychologie volgens G WEHR, С G Jung und das Christentum, ρ 23, moeilijker denkbaar, eenvoudigweg
omdat daarvoor de gcspreksbasis ontbreekt Dat de dialoog met de thomistische theologie ook niet zonder problemen ver
loopt, mag blijken uit de moeilijke vriendschap van С G JUNG met V WHITE, grondig maar niet altijd onbevooroordeeld
geanalyseerd in А С LAMMERS, In God s Shadow The collaboration of Victor White and С G Jung, ρ 246, die tot de
concluBie komt "Jung never fully understood White's new of Chnstian symbols, any more than White understood Jung's
They belonged not only to different conceptual worlds, but also to different religious cultures '
'*° Het is daarom nodig op vlak van dit zeer concrete discussiepunt de concurrentieverhouding om te buigen in een samenwer
kingsverband Echte samenwerking is maar mogelijk wanneer theologie en psychologie hun eigen inbreng hebben, mekaars
bcviodingcn niet afstnjden en negeren of verwrongen ui het eigen denkkader opnemen Iemand die dit goed begrepen heeft
is G HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, ρ 270-271 "Theologie und Tiefenpsycholo
gie sind nicht zu scheiden, der 'logos' jener kann die Erfahrungen und Erkenntnisse nicht überspringen, welche diese er
hebt Der Unterschied muß darum 'von innen ' erhellt werden rocht durch ein Metabasis Darum gehl es weder an, die
Tiefenpsychologie nur als Material- und Funktionsträger der Theologie zu betrachten (White), noch sie von ihrer Formal
Religiosität erlösen zu wollen (Bemet) Theologie bedeutet die Erfüllung der Religion, und Erfillmg ist nicht Ergänzung
Nur so wird die Theologie weder zum Schulmeister noch zum Dienstboten der Tiefenpsychologie, vielmehr zu ihrem Partner
im Ringen um (he Wahrheit des Menschseins '
""* Daar is reeds in 1968 op gewezen door F M BOCKUS, 77κ· Archetypal Self Theological Values in Jung's Psychology, in
Ρ HOMANS (ed ), The Dialogue between Theology aid Psychology, ρ 247, die reeds de vrome wens uitsprak van een
serieus vergelijkend onderzoek 'No attempt has been made here to utilize Jung for a broader interdisciplinary theory,
although an interpretive framework has been present throughout m attempting to show his relevance '
"" Voor een meer algemene kijk op de dialoog tussen psychologie en theologie verwijzen wij naar H ZAHRNT (Hrsg ), Jesus
und Freud. Em Symposion von Psychoanalytikern und Theologen, J SCHARFENBERG, Religion zwischen Wahn und Wir
khehkeü Gesammelte Beiträge zur Korrelation von Psychoanalyse und Theologie, vanuit de analytische psychologie naar
U MANN, Tiefenpsychologie und Theologie, in Lutherse Monatshefte, (1965), ρ 188 196, naar К RAHNER, Selbsterfahrung und Gotteserfahrung, in Schriften zur Theologie, Bd Χ, ρ 133-144, J SCHARFENBERG, Zum theologischen Ge
spräch rmt С G Jung, m Wege zum Menschen, 14 (1962), ρ 3-8, J SCHARFENBERG, Thesen zum Verhältnis von Theologie und Tiefenpsychologie, in Wege zum Menschen, 24 (1972), ρ 361-368, E NASE - J SCHARFENBERG (Hrsg ), Psy
choanafyse und Religion, W RORARIUS, Der archetypische Gott Über das Verhältnis von Glauben und Psychotherapie bei
Freud und Jung, m Zeitwende, 37 (1966), ρ 368 381, Over Ρ TILLICHs verhouding met de dieptepsychologie is er werk
van J SCHARFENBERG, Paul Tillich und die geistige Horizont der gegenwärtigen Verhältnisse von Psychoanalyse und
Religion, m Wege zum Menschen, 24 (1972), ρ 177-180, A ALLWOHN, Psychotherapie und Theologie bei Paul Tillich,
m Wege zum Menschen, 24 (1972), ρ 126-132, Ρ HOMANS, Toward a Psychology of Religion By Way of Freud and
Tillich, in Ρ HOMANS (ed ), The Dialogue between Theology and Psychology, een summiere inleiding over de verhouding
tussen С G JUNG en Ρ TILLICH vinden wij bij Η BARZ, Selbsterfahrung Tiefenpsychologie und chnsiticher Glaube
Tenslotte ш er de meer wetenschapskritische studie van G HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der
Psyche Zum Gespräch zwischen Théologie und analytischer Psychologie
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3.1.2.

Kentheoretische verhouding tussen C G Jung en P.Tillich

Voor de transpositie van een aantal psychologische hypothesen naar het theologische
onderzoeksterrein stelt zich overigens nog altijd het probleem van de verschillende kentheoretische
uitgangspositie. Die problematiek stamt nog uit de tijd van de eerste ontwikkelingen van de
godsdienstpsychologie, waarin de grensoverschrijding zo ongeoorloofd was dat de eigenheid van
het concurrerende vakgebied niet meer werd erkend, laat staan gerespecteerd. De psychologie
heeft in haar ontstaan, tegen de bevoogding van theologie en filosofie in, moeten vechten voor de
zelfstandigheid van haar onderzoek; de theologie heeft voor de eigen identiteit moeten schermen
tegenover de oprukkende menswetenschappen. Het wederzijdse wantrouwen is lange tijd en niet
altijd ten onrechte erg groot geweest.
Met hun voorzichtige benadering nemen P.TILLICH en C.G.JUNG een andere positie in
dan de resolute afwijzing van bijvoorbeeld S.FREUD en K.BARTH. In hun wetenschapsfilosofie
beperken zij, met al hun openheid voor en beroep op de aangrenzende wetenschappen, hun competentie tot het eigen vakterrein en houden zich daarbij sterk aan hun Selbstbeschränkung. Bij
C.G.JUNG is die positie maar geleidelijk gegroeid en niet altijd opgehelderd. Lang heeft hij zich verzet tegen de metafysische implicaties van zijn begrippen en stellingen en is blijven volhouden dat
zijn onderzoeksveld zich beperkt tot de psyche van de mens en de empirische feitelijkheid.1*08
Zijn weerstand tegen metafysica en theologie is lange tijd ingegeven door zijn afkeer van het traditionele metafysische objectivisme, wat niet meer opportuun is voor de dialoog met een theologie
die zelf van haar dogmatisme is afgestapt.1*0' Door dergelijke misverstanden heeft C.G.JUNG
zich vaak onnodig het odium van de theologen op de hals gehaald, ook omdat die van hun kant
beweren dat hij zich onder het mom van de psychologie toch op hun terrein begeeft.1"0 Als
protestants theoloog onderneemt P.TILLICH echter alles om een grensoverschrijding tegen te gaan
en toont anderzijds aan dat de krampachtige verdedigingshouding van de theologie helemaal niet
meer aangewezen is. Volgens hem bestaat daar geen gevaar voor als de verschillende invalshoeken gerespecteerd worden. "There is no revealed psychology just as there is no revealed historiography or revealed physics. It is not the task of theology to protect the truth of revelation by
attacking Freudian doctrines of libido, repression, and sublimation on religious grounds or by defending a Jungian doctrine of man in the name of revelatory knowledge. " , " 1 Naar de inhoudelijke
aspecten is die grenslijn niet altijd even duidelijk en loopt ze zeker niet altijd tussen de psycholoog
en de theoloog in. Vaak zitten C.G.JUNG en P.TILLICH meer op eikaars golflengte dan op die van
hun respectieve vakgenoten. Zo komen zij bijvoorbeeld met hun ontologie en archetypische psychologie al daarin overeen dat zij beiden de kentheoretische posities van nominalisme en realisme
willen verzoenen en voor een middenpositie kiezen tussen subjectivisme en objectivisme.1912
Het is daarom niet zo eenvoudig te zeggen dat C.G.JUNG nu eenmaal een psycholoog is en P.TILLICH alleen maar een theoloog. Daarvoor is het theologische gehalte van C.G.JUNGs leer te hoog

>m

C.G.JUNG blijft deze voorrang van de psychische op de metafysische realiteit lang handhaven, getuige daarvan een passage
uit C.G.JUNG, Geleitwort zu: D.T.SUZUKI, Die große Befreiung. Einführung in den Zen-Buddhismus, in: C.G.JUNG,
Gesammelte Werke. Bd. 11, p. 588: "Ja wem alle religiöse Berichte nichts anderes wären als bewußte Erfindungen und
Fälschungen, so kannte noch immer eine sehr interessante psychologische Abhandlung über die Talsache solcher Lügen
geschrieben werden, mit der gleichen Wissenschaßlichkeit, mit der man die Psychopathologie der Wahnideen darstellt. "

"" Vgl. de verklaring van J.P.DOURLEY, The Psyche as Sacrament, p. 24-25: "Jung usually means by the term 'metaphysical' a position or doctrine without any basis in human experience, so he often relates it to an inadequate model of belief.
But if the term is taken to mean a mental discipline that deals with the nature of being, and especially with the nature of
human being and human knowing, then one wonders if Jung's work itself is really without metaphysical import. "
m

' Zie J.GOLDBRUNNER, Die Tiefenpsychologie von Carl Gustav Jung und christliche Lebensgeslaltung; M.FRISCHKNECHT, Die Religion in der Psychologie C.G.Jungs·, M.BUBER, Gottesfinstemis. Betrachtangen zur Beziehung zwischen
Religion und Philosophie, in: M.BUBER, Werke, Bd. I, p. 561-374; R.HOSTIE, Du mythe à la religion. La psychologie
analytique de С G.Jung; M.BUBER, Gottesfinstemis. Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie;
V.VON GEBSATTEL, Christentum und Humanismus. Wege des menschlichen Selbsrversiándnis. G.HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Щгкіісіікеіі der Psyche, p. 261, heeft een aantal van hun argumenten bestudeerd en komt tot de
conclusie dát de kritiek veelal onterecht is en 'mit einer beschämenden Oberflàchligkeis'.

"" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 130-131, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 157. Zie
ook P.TILLICH, Dynamics of Faith, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 5, p. 270. vertaald in: P.TILLICH,
Gesammelte Werke, Bd. VIH, p. 168, waar hij wel van een tegenspraak tussen theologie en psychologie gewaagt, maar dat
is volgens hem enkel zo wanneer het gaat om geloofsuitspraken van psychologen: "It is however not difficult in the statements of depth psychology to distinguish the more or less verified observations and hypotheses from assertions about man's
nature and destiny which are clearly expressions of from. '
ШІ

Zie C.GJUNG, Psychologische Typen, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 6, p. 26-66. Zie P.TILUCH, Systematic
Theology, Vol. I, p. 177-178, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 209-210.
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en de psychologische betrokkenheid van P.TILLICH te sterk. Tevens zijn de psychologische begrippen dikwijls ontwikkeld in dialoog met de theologie en zijn de theologische onder invloed van de
psychologie komen te staan.1813 Soms is P.TILLICH meer psycholoog dan C.G.JUNG en de laatste meer theoloog dan de eerste. Zelf heeft C.G.JUNG gaandeweg gemerkt zich vaak in een grensgebied te bevinden waarvoor de inperking tot het psychologisch vakgebied moeilijk vol te houden
is.1*14 Terwijl hij misschien meer verdoken met theologische categorieën omspringt, zijn P.TILLICHs begrippen soms meer gevormd door zijn dialoog met de dieptepsychologie dan door de
theologische traditie en heeft hij daadwerkelijk een aantal van C.G.JUNGs psychologische categorieën in zijn theologie ingevoerd. Hij geeft daarom toe dat in de wetenschappelijke intuïties elementen zijn die betrekking hebben op het openbaringsgebeuren en spaart daarom geen moeite om die
in zijn theologie een plaats te geven. Zo is hij van mening dat die psychologische begrippen een impliciete ontologische betekenis hebben. "In Jung's system, the lack of balance between the unconscious I...) is enlarged to cosmic dimensions. This, too, is in the Paracelsus-Schel/ing line, though
Jung himself is careful to avoid ontologica! statements'."™ P.TILLICH weet dat hij daarmee tegen C.G.JUNGs eigen intentie ingaat en blijft desondanks het metafysische waarheidsgehalte van
een aantal van diens ontdekkingen benadrukken: 'Der Grund für diese Schwierigkeit liegt zum Teil
in Jungs Furcht vor dem, was er 'Metaphysik' nennt. Hier, scheint mir, besteht bei ihm eine Inkonsequenz gegenüber seinen tatsächlichen Entdeckungen, die an vielen Punkten tief in die Dimension
einer Seinslehre, d.h. einer Ontologie, hineinreichen. " " " Alleen een inhoudelijke vergelijking op
het terrein zelf kan in deze principiële discussie opheldering brengen.

3.1.3.

Theologisch-psychologische vergelijkingsbasis tussen C.GJung en P.Tillich

De eigenlijke basis voor een vergelijking van de inzichten van C.GJUNG en P.TILLICH is
te vinden in de manier waarop beiden de dynamiek van het leven zelf beschrijven als het raakvlak
waarop hun psychologie en theologie elkaar ontmoeten, ook daar waar het een uitermate theologisch thema betreft zoals op het vlak van de christologie. Het psychische ¡s bij P.TILLICH immers
gedefinieerd als een tussengebied, een Zwischenbereich, waarin de verschillende levensdimensies
samenkomen: het menselijke en ondermenselijke, het geestelijke en materiële, maar eveneens het
gebied waar essentiële en existentiële dimensies door elkaar lopen, die in de ontologie en de theologie als abstracties te onderscheiden zijn.1917 Bij hem vat het tussengebied als ontologische
term alles samen wat bedoeld wordt met het leven, met het eindige 'zijn'. Dit 'zijn' is enerzijds helemaal uit de eenheid met het oneindige voortgekomen, maar deelt anderzijds toch in de toestand
van vervreemding, die de existentie kenmerkt.1*18 Als P.TILLICH die twee gebieden in het menselijke ervaringsbereik uit elkaar wil halen, mag men ondertussen niet vergeten dat, in de mate
theologie ook door mensen bedreven is, die scheidingslijn dwars door de theologie loopt en de
theoloog daar eveneens aan onderworpen is. Ook het theologische spreken blijft immers nog altijd
een menselijk spreken.

Reeds H.M.M.FORTMANN, Als ziende de Onzienlijke, dl. П, p. 61-64, spreekt over een "exclusion de la transcendence'
ín de psychologie van Jung" en erkent dal die als ¿een ander godsdienstpsychologiebedrijft, maar dat er in zijn werk toch
ook sprake is van een "niet herkende filosofie", die theologie en geloofsleer opnieuw dichter bij de mens kan brengen. Het
u> juist dit aspect dat zijn leer bij de godsdienstpsycholoog dan weer verdacht maakt. Zie bv. A VER GOTE, Godsdienstpsychologie, p. 227 die ze "een in zichzelf besloten universum, een soort esoterische nevelvtek" noemt.
C.GJUNG, Zur Psychologie der Trinitdtsidee, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 217-218, houdt het niet altijd
bij dit verzet tegen de metafysische interpretatie van zijn leer en zegt naar aanleiding van zijn archetypische uitspraken:
'Nichts hindert, daß sie letzten Endes bis in den Grund der Welt reichen. "
P.TILLICH, The Relation of Religion and Health: Historical Considerations and Theoretical Questions, in: P.TILLICH,
Main Works/Hauptwerke, Vol. 2, p. 229, vertaald in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. IX, p. 273.
P.TILLICH, A Memorial Meeting In Address to C.G.Jung, vertaald in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. XII, p. 318,
stelt dat C.G.JUNG op bepaalde punten de ontologische dimensie in een biologisch continuum heeft bereikt. Zie ook P.TILLICH, Existential Philosophy, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 1, p. 366, vertaald in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. IV, p. 161, waar híj in verband met diens begrippen spreekt van 'psychological notions with an ontologica! significance". Zelf heeft P.TILLICH het gesprek met C.G.JUNGs begrippen eerder zijdelings gevoerd. Vgl. G.HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, p. 2S8: Tillich deutet diese Wirklichkeit leider mehr
an, als daß er sie ausführlich bespricht und in sein System integriert. So werden seine Ansätze und Erkenntnisse rächt
fruchtbar.'
Zie P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΠΙ, p. 63; 56, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Ш, p. 49;
71.
Zie P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Ill, p. 12, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 22, in
de omschrijving van leven als een tussengebied met essentiële en existentiële structuren. Zie boven, III.2.3.1.1.1, p. 337.
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De belangrijkste basis voor een gemeenschappelijke dialoog tussen psychologie en theo
logie, een basis die door het leven zelf is gelegd, is bij beide onderzoekers de drievoudige dynami
sche structuur. Deze vinden wij als de triadische structuur binnen het dynamische ontwikkelings
perspectief van zowel de theologie van P.TILLICH als de psychologie van C.G.JUNG. Bij C.G.JUNG
loopt de natuurlijke ontwikkeling van het collectief onbewuste over het ik-bewustzijn naar het 'zelf'
als de synthese en duidt op een psychische zelfvernieuwing die verschillende verstaansniveaus sa
menvoegt in een alomvattende psychotheogonie. Op basis van deze psychodynamische triade
komt C.G.JUNG tot een analytisch-psychologische uitleg van de trinitaire symboliek, die doet den
ken aan de methode van de Duitse idealisten. Deze triadische ontwikkeling heeft zich als structureringsbeginsel daarna ook aangediend voor zijn psychologische benadering van de Christusthema
tiek. Ook P.TILLICH heeft gezien hoe alle levensprocessen volgens deze triadische ontwikkeling
verlopen en de menselijke ervaring als de basis voor de belijdenis van de H.Drie-eenheid analoog is
opgebouwd met deze triadische evolutie. Parallel met deze drievoudige dynamiek uit de Systematic
Theo/оду zijn in het denken van deze theoloog drie dimensies naar voor gekomen, die aan zijn
christologie en soteriologie een heel eigen dynamiek geven: ten eerste een ontologische en episte
mologische, ten tweede een historische en existentiële, en ten derde een pneumatologische en
eschatologische, dimensies waarvan ondertussen ook het onderlinge verband is aangetoond. Deze
driedimensionaltteit vormt o.i. de meest gepaste invalshoek om de betekenis van C.G.JUNGs Christusbenadering voor de theologie te achterhalen. De theologische evaluatie van de psychologische
begripsvorming van C.G.JUNG rond de Christussymboliek en -werkelijkheid kan op deze voorafgaande beschouwingen verderbouwen. In de theologie van P.TILLICH zijn trouwens reeds de nodige aanknopingspunten gevonden voor de theologische evaluatie van de psychologische leerpunten
terzake van de werkelijkheid van deze symboliek.
Binnen de ontologische en epistemologische context behandelen wij achtereenvolgens
de verbinding van de betekenis van Christus als imago Dei in de mens met het collectief onbewuste, en van de betekenis van Christus als de goddelijke Mediator van de ¿oposopenbaring voor de
mens met het collectief bewuste. Binnen de historische en existentiële context doen wij dat met
de verbinding van de betekenis van de incarnatie van Christus met het persoonlijk bewuste van de
mens, en van de kruisiging van Christus met het persoonlijk onbewuste van de mens. Binnen de
pneumatologische en eschatologische context zoeken wij naar de psychologische bijdrage van de
verbinding van de inwoning van de H.Geest van Christus in de mens met de archetypische bewustwording, en van de wederkomst van Christus en de apokatastasis met de zelfverwerkelijking. Bij
de behandeling van deze aspecten gaat onze aandacht uit naar de reactie binnen het psychologische ontwikkelingsperspectief, de confrontatie met de theologische begrippen en de implicaties
voor de dialoog tussen theologie en psychologie. Dat de volgorde van de behandeling niet steeds
dezelfde is, ligt niet aan een gebrek aan consequentie, maar is helemaal in de lijn van het individuatieproces, waar de tweede helft het tegenbeeld van de eerste vormt."19

3.2.

C.GJungs Christusbenadering vergeleken met de ontologische en epistemologische dimensie in de theologie van P.Tillich

In zijn psychologie heeft C.G.JUNG de Christusvoorstelling gesitueerd in het
spanningsveld tussen het collectief onbewuste en het collectief bewustzijn, en de wijze waarop
deze spanning in het individuele leven doorwerkt. De betekenis daarvan wordt voor de theologie
heel wat duidelijker in vergelijking met het spanningsveld bij P.TILLICH tussen de goddelijke grond
van het Zijn en het eindige 'zijn' enerzijds, tussen het potentiële en actuele 'zijn' anderzijds. Wij
kunnen nu al zeggen dat het abstracte denkkader van de theologie door deze vergelijking mogelijk
sterker verankerd is in het individueel en collectief psychische leven. De theologische termen daarvoor zijn die van het imago Dei en de openbaring of mediatie van de Logos, die als interpretatieve
begrippen van het Christusmysterie zo dichter bij de ervaringswereld kunnen komen.

Voor de theologische omkadering van de thematiek verwijzen wij in voetnoot regelmatig naar enkele gemakkelijk toegankelijke standaardwerken waarin het theologische denken gekristalliseerd is, te weten, J.FEINER - M.LOHRER (Hrsg.), Mysterium Saluas. Grundriß heilsgeschtdalicher Dogmalú; F.BOCKLE - F.-X.KAUFMANN - K.RAHNER - B.WELTE
(Hrsg.), ChnstUcher Glaube in moderner Gesellschaft. Enzyklopädische Bibliothek in 30 Teilbanden.
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3.2.1.

De pre-existentie van Christus als imago Dei en het collectief onbewuste van
de mens

C.G.JUNGs visie op de situering van Christus en de christelijke verlossing bin
nen de scheppingsverhouding tussen God en de mens is helemaal gebaseerd op zijn voorstelling
van het onbewuste. Hij wijst erop hoe weinig persoonlijke bevrijdingskracht uitgaat van een chris
telijke verlossingsboodschap wanneer die geen aanknopingspunt heeft met de levende realiteit van
het onbewuste van de mens, enkel aangebracht is vanuit een imaginair 'metafysisch buiten' en
voor de psychisch onbewuste spanningen geen oplossing biedt: 'Wahrend 1900 Jahren ermahnte
und lehrte man uns, das Selbst auf Christus zu projizieren, und so wurde es dem empirischen Men
ЛЮІ>
schen ganz einfach entzogen',
Zijn eerste antwoord daarop is de verbinding van Christus
met het archetype, verborgen in het onbewuste van de mens.
3.2.1.1.

Collectief onbewuste basis voor de herinterpretatie van de Christusvoorstelling

De verbinding van de christelijke verlosserfiguur met de psychodynamische
levensprocessen, met de dynamiek van de archetypen, daagt de theologie uit haar christologische
92<
opvattingen dichter bij het leven en bij het psychische wezen van de mens te brengen. ' Van
in het begin is in de analytische psychologie de verlossing gekoppeld aan de verlossingsmogelijkheden in de mens zelf en de universaliteit van de verlossing binnen het bereik van ieder concreet
individu gebracht. Met het oog op zijn verlossing ontneemt zij de mens niet zijn waardigheid, maar
laat hem daarin een centrale rol spelen. "Eines ist sicher: daß die Seele kein Nur sein kann, sondern
die Dignität eines Wesens hat, dem es gegeben ist, einer Beziehung zur Gottheit bewußt zu sein.
{...) Die dogmatisch festgestellte Unsterblichkeit der Seele erhöht diese über die Vergänglichkeit
des körperlichen Menschen und macht sie zum Teilhaber einer übernatürlichen Eigenschaft. "1922
In C.G.JUNGs analytische psychologie wordt dit empirisch onderbouwd door de hypothese van het
collectief onbewuste waardoor elk individu van binnenuit verbonden is met de collectieve natuur,
het quod semper, quod ubique, quod ab omnibus ( = wat altijd, overal en door iedereen geloofd
wordt), en dus tevens, in het verlengde daarvan en met de woorden van P.TILLICH, met de universele zijnsstructuur. In ieder mens zijn de scheppings- en verlossingskrachten aanwezig, al is hij zich
daar aanvankelijk niet van bewust. Met de voorstelling van de archetypische aanleg van de Christussymboliek zijn daarenboven in het verlossingsproces niet alleen bepaalde vooral rationele vermogens van het individu gemoeid, maar is ook de lichamelijk-vitale dimensie daarop betrokken, die in
theologische bewoordingen overeenkomt met de zondige natuur van de mens. Het archetypische
omvat zowel een spirituele en bewuste dimensie als een instinctieve en meer onbewuste, bestaat
zowel uit het rationele als het irrationele aspect in de mens. Vanuit deze archetypische tweevoudigheid is het natuur-geestconflict de noodzakelijke basis voor de verlossing van de mens.'923
Op grond van dit mensbeeld heeft C.G.JUNG steeds een supernaturalistische voorstelling van de
verlossing bestreden, waarin men gelooft dat de mens buiten zijn medewerking om verlost is. Deze
verlossing kan hij slechts ondergaan in de rol van de passieve toeschouwer en dan nog enkel in
zoverre hij hieraan geloof hecht. Volgens C.G.JUNG mag er daarentegen geen tegenstelling zijn
tussen het christelijk verlossingsgeloof en de binnenpsychische aanleg tot die verlossing, tussen

C.G.JUNG, Brief vom 18. VI. 1958 on H.E.Bowmon, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. Ш, p. 196.
Vgl. G.WEHR, С. G.Jung und dos Christentum, p. 78-79: 'Denn ohne die gezogenen Grenzlinien zu verwischen, ist doch
mit Jung - gegen Barth - festzuhalten, daß nur der zur GoBcsbcziehung befähigte Mensch von Gott wissen, ihn hören und
ihm gehorchen kann. Der Transzendente hat sich nicht erst in einem geschichtlichen Augenblick vor zweitausend Jahren dem
Menschen zugewandt, sondern er hat sich immer auch als der Anwesende zu erkennen gegeben." Vgl. K.RAHNER,
Grundsätzliche Überlegungen zur Anthropologie und Protologie im Rahmen der Theologie, in: J.FEINER - M.LÖHRER
(Hrsg.), Mysterium Salulis, Bd. П, p. 406-420.
C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 12, p. 24. Vgl. B.STOECKLE, Erlosungsbedurpgkeit des Menschen und Vorauswirken der Erlösung, in: J.FEINER - M.LÖHRER (Hrsg.), Mysterium Salulis, Bd.
П, p. 1036-1037, volgens wie C.G.JUNGs indtviduatiemodel in het licht van de openbaring ontoereikend is om aan een
verlossingsdrang tegemoet te komen die de mens van het empirische ik tot het personale 'ζβΙΓ moet ontplooien: "nicht
durch monologische Selbstauszeugung (so etwa wie C.G.Jung)'.
H.WAHL, Glaube und symbolische Erfahrung. Eine praktisch-theologische Symboltheorie, p. 4SS, n. 22, duidt dit aan als
een grondkeomerk van C.G.JUNGs denken: 'Bei Jung gewinnt dieser Triebnatur/Geist-Dualismus weit mehr theoriebilden
des Gewicht als bei Freud, weil das Grundaxiom der 'Vereinigung ' (Coniunetio, Integration usw.) jene Gegensätze durch
Aufspaltung immer erst hervorbringen muß, die dann - ah 'empirisch vorgefundene' - miteinander versöhnt und vereinigt
werden.'
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het geestelijke heil en het onbewuste streven van de mens naar verwerkelijking, zelfs als dat op
andere dan geestelijke doelen gericht is
Ook Ρ TILLICH gaat ervan uit dat de ontmoeting met Christus zich pas in de subjectieve
zelfervanng voltrekt In zijn theologisch antwoord op die ervaring heeft hi| zijn christologie met een
ontologie verbonden. God als scheppende grond van het Zijn omschreven en niet als een volledig
buiten de werkelijkheid staande Godheid " 2 4 Deze ontologische relatie tussen God en de mens
weerspiegelt zich in de psychische verhoudingen tussen het bewustzijn en het onbewuste bij
С G JUNG. Ρ TILLICH ziet het niet zo sterk als С G JUNG die meent dat verlossing primair van het
onbewuste uitgaat, maar kent dit toch als de heus waar alle symbolen van het goddelijke ont
staan In Dynamics of Faith (1957) geeft hij in zijn eigen symbooltheone aan 'Symbols cannot be
produced intentionally (...). They grow out of the individual or collective unconscious and cannot
26
function without being accepted by the unconscious dimension of our being *"
De verlos
singssymbolen betrekken voor een deel hun potentieel uit het onbewuste van de mens
Wordt de betekenis van Christus op die manier niet helemaal herleid tot de werkzaam
heid van een symbool waarvan in het onbewuste een archetype aan de basis ligt? Dat is niet on
mogelijk, ware het niet dat met de gelijkstelling van het onbewuste met het gepolariseerde leven
en zijn elementen niet alles gezegd is Het meest nog moeten WIJ denken aan Ρ TILLICHs voorstel
ling van de dreaming innocence, de overgangstoestand tussen essentie en existentie, die niet vol
maakt is omdat hij nog actueel moet worden, 'a stage of infancy before contest and deciSion'.'1*2' Dat de grenslijn tussen het onbewuste en de essentie, en daarmee ook tussen
С G JUNGs psychologie en Ρ TILLICHs ontologie, wel zeer dun is, zien WIJ in Biblical Religion and
the Search for Ultimate Reality (19551, waarin Ρ TILLICH toegeeft dat het collectief onbewuste in
het ultieme overloopt ™27 Daarmee zegt hij niets anders dan С G JUNG bij wie het onbewuste
een psychologisch grensbegnp is dat als dusdanig naar het metafysische verwijst, — "das Wort
'Archetype' setzt ein Prägendes voraus" ,,2S BIJ Ρ TILLICH is dit metafysische de ontologische
grond van het Zijn, die aan de basis van de levenstegenstellingen ligt, maar er zelf helemaal buiten
staat Daarom moet volgens С G JUNG achter elk archetype, dus ook dat aan de basis van de
dogmatische Christusvoorstellingen, een psychoid Archetype an sich worden gepostuleerd, dat de
tegengesteldheid van psyche en wereld radicaal overstijgt. Dat kan voor het theologische stand
punt een welkome aanvulling zijn, waar de goddelijke scheppingsoorsprong van de werkelijkheid
ook het aangrijpingspunt voor de verlossing is Terwijl de theologie daarvan uitgaat, wil С G JUNG
daar buiten zijn psychologische realiteit niets over zeggen Maar het potentiële karakter van dit Archetype an sich correspondeert ondertussen wel met de afgrondeiijkheid en verborgenheid van het
goddelijke bij P.TILLICH, met het mysterie van het nog-niet-Zijn " η Daarom wil С G JUNG als
wetenschapper uitsluitend nog over godsbeelden spreken, beelden waarvan hij vaststelt dat ZIJ
empirisch — zoals bijvoorbeeld de Chnstusvoorstelling — met die van de psyche samenvallen Het
is een neutraliteit die hem echter niet enkel als wetenschapper kenmerkt Als mystiek aangelegd

" * Zie boven, III 2 3 1 1 2, ρ 338 339 Hier vindt de kritiek zijn grond dat zowel Ρ TILLICH als С G JUNG God
entpersönlichen Zo Kelt H UNTERSTE, Theologische Aspekte der Tiefenpsychologie von С G Jung, ρ 240 'Darum ist
die kritische Anfrage nach dem Platz der Personhafiigkeit Gottes im Denken Jungs berechtigt ' Zie met betrekking tot
Ρ TOUCH. A J McKELWAY, The Systematic Theology of Paul Tilüch, ρ 126, η 10, die deze kntick onterecht vindt
omdat bij Ρ TILLICH het persoonlijke door het bovcnpcrsoonlijke omvat is Zie met betrekking tot С G JUNG, A JAFFE,
Kommentar zu. Brief vom 1 X ¡953 an W Niederer, in С G JUNG, Briefe, Bd II, ρ 349, η 1, over 'die Behauptung der
Kritiker Jungs, er entpersönliche'Gott'
™° PTILLICH, Dynamics of Faith, in Ρ TILUCH, Main Works/Hauptwerke, Vol ί, ρ 251, vertaald m PTILUCH, Ge
sammelte Werke, Bd VIII, ρ 140 WIJ zijn het eens met H ELSASSER, Paul TiUichs Lehre vom Menschen als Gesprach
mit der Tiefenpsychologie, ρ 274, η 418, dat Ρ TILLICH, niettegenstaande bij de indruk wekt zijn begrip van het onbe
wuste niet tot С G JUNGs invulling te beperken, diens theorie daaromtrent grondig ш zijn leer heeft verwerkt
'™ Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol
boven, ΙΠ 2 3 1 1 Ι,ρ 338

Ι, ρ 259, vertaald m Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι. ρ 299 Zie

'*" Zie Ρ TILUCH. Biblical Religion and the Search for Ultimale Reality, in Ρ TILUCH, Mam Works/Hauptverke, Vol
ρ 362, vertaald in Ρ TILUCH, Gesammelte Werke, Bd V, ρ 144-145
" C O
, β

4,

JUNG, Psychologie und Alchemie, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 28

Zie over de deus abscondaus boven. III 2 3 1 2 3, ρ 345 Vgl С G JUNG, Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 116, waar de term deus abscondltus eveneens gebruikt wordt, maar
dan ш gnostische zin als 'den m der Molene verborgenen Gott, jenen göttlichen Nous, der sich zur Physis hmuntemeigie
und von ihr um- und verschlungen wurde' Zie meer bij G SOHNGEN, Die Weisheit der Theologie durch den Weg der
Wissenschaft, in J FEINER - M LÖHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd Ι, ρ 911-914 Goo« Verborgenheit und Offcnbarhea
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zoeker huivert hij eveneens voor de numinositert van het onzegbare en verborgene 1,3° Het is
vanwege die verborgenheid dat alle theologisch spreken volgens hem moet vertrekken bi| de sub
jectieve ervaring van een goddelijk mysterie dat in zich altijd ontoegankelijk blijft Het is de ervaring
van het imago Dei zonder welke С G JUNG naar eigen zeggen een vijand van het chnstendom zou
geworden zijn "Christus ist doch in uns und wir in ihm1 Warum soll denn die Wirkung Gottes und
die Gegenwart des υιός τοΰ а вриіпои in uns nicht wirk/ich und erfahrbar sein' Ich bin Gott /eden
Tag dankbar, daß ich die Wirklichkeit der imago Dei in rmr erfahren durfte. ",e31 Als hij God alleen maar als psychologische realiteit erkent, als psychische factor in de menseli|ke ziel en een
objectieve godsvoorstelling ontoegankelijk acht, staat huj zelfs met die beperking opnieuw niet ver
van Ρ TILLICH omdat hi| beweert de laatste afkomst van het onbewuste en zijn archetypen ook
met te kennen Voor Ρ TILLICH staat God als de God above God boven alle personificaties, voor de
existentiële mens absoluut onbewust, maar daarom niet minder werkelijk, in 1927 nog zeer toepasselijk 'das Unbedingt-Fremde, das, wozu es keinen Weg von unserer Wirklichkeit aus gibt' genoemd " 3 2 De verbinding van God met het onbewuste geeft daarom eveneens uitdrukking aan
deze goddelijke verborgenheid die een belangnjk element vormt voor een juist begrip van de christelijke openbaring en verlossing Het is bovendien een minder beladen begrip dan het theïstische
godsbegrip of het statische zijnsbegnp Het wijst de theologie op de noodzaak om de ervaring van
de immanentie van het goddelijke tn haar scheppingstheologie zodanig te waarderen en eventueel
opnieuw te confronteren met het oude emanatiedenken of het moderne procesdenken, dat de
verlossing opnieuw op de verborgen aanwezigheid van God in de wereld, op de eenheid van natuur
en genade, kan voortgaan " "
3.2.1.2.

Elementen van de theologische voorstelling van Christus als imago Dei

Op de vraag naar de theologische relevantie van de aanduiding van Christus als archetype geeft С G JUNG zelf reeds gedeeltelijk het antwoord Het is hem vooral in Aion (1951) duidelijk
geworden dat tuj met de voorstelling van het archetype aanknoopt bij de lang verwaarloosde oud
christelijke traditie rond het imago Dei, het evenbeeld Gods dat de mens in zijn geschapenheid is
meegegeven (Gn 1 27) Als beeld van de onzichtbare God (Kol 1 15-17, Rom 8 29) is Christus de
basis voor de herschepping van de mens naar datzelfde beeld (1 Kor 15 49, 2 Kor 3 18) 'Die the
ologische Parallele dazu ist die Idee der Gottebenbildlichkeit. Es gibt nur eine imago Dei, die zum
Seinsgrund aller gehört. Ich kann nicht von 'meiner' imago Dei reden, sondern nur von der imago.
Sie ist das Prinzip der Menschengestaltung, eines und dasselbe, unveränderlich und ewig '^*3*
Dit imago, in de middeleeuwse mystiek ook aangeduid als gods- of geestvonk in de mens, bij de
gnostici het logos spermatikos ( = geestelijk zaad), bij de alchemisten het lumen naturae 1 = natuurlijk licht) genoemd, en verder op talloze manieren gesymboliseerd, wijst op het aanknopingspunt van de mens met het goddeh|ke, op de onmiddellijke aanwezigheid van God voor de mens, als
de plaats waar de ontmoeting met Christus zich voltrekt "Die der Seele f... I eingeprägte imago
Dei ist ein Bild des Bildes I...I Christus dagegen ist die wahre imago Dei, nach deren Ähnlichkeit

" » Z i e C G JUNG, Psychologie und Religion, in С G JUNG, Gesammehe Werke, Bd 11, ρ 64
m l

С G JUNG, Bnefvoml311948anGFrei,

m С G JUNG, Bnefi, Bd Π, ρ 108

«в Ρ TILLICH. Die Idee der Offenbarung, in Ρ TILLICH. Mam Works/Hauptwerke, Vol 6, ρ 103, eveneens in Ρ TILUCH, Gesammelte Werke, Bd VIII, ρ 34 Vgl CG JUNG, Psychologie und Alenane, in С G JUNG, Gesammelte
Wert«, Bd 12, ρ 25, η 4
1TO

G WEHR, С G Jung und das Christentum, ρ 33, ziet daarin een correctie ten opzichte van de traditionele theologie 'An
gesichts des Umbruchs und der Entleerungserschetnungcn un seeUsch geisng-rcbgiöscn Leben, von denen wir sprachen
stellt steh hier die schwierige, noch kaum erkannte Aufgabe, dem heutigen Menschen Wege zu einer solchen ursprünglichen
Glaubenserfahrung zu weisen' ' Zie verder W KERN - G MUSCHALEK, Die Schöpfung als bleibender Ursprung des
Heils, ш J FEINER - M LÖHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd Π, ρ 546-557 Schöpfung und Bund als Natur-Gnade
Problem.

" " C G JUNG, Brief vom 8 Π 1946 an M Fnschknecht, ш С G JUNG, Briefe, Bd II, ρ 14 Zie ook E BENZ, Der Mensch
ais Imago Dei, m E BENZ, Urbild und Abbild, ρ 475 548, die als theoloog zowel vertrouwd is met de jungiaanse psycho
logic als met de mystische theologie waarin dit symbool een belangrijke rol speelt Zie over de beeldtheologie
L SCHEFFCZYK, (Hrsg ), Der Mensch als Bild Goaes, I ESCRIBANO-ALBERCA, Glaube und Gotteserkenntnis m der
Schnfl und der Patnsttk, in M SCHMAUS - A GRILLMEIER L SCHEFFCZYK (Hrsg ), Handbuch der Dogmenge
schichte, Bd I/2a, ρ 107 125, over het in de christelijke antropologie centrale begrip van de Gottebenbildlichkeit en de
universele bestemming van elke mens, W SEIBEL, Der Mensch als Gottes übernatürliches Ebenbild und der Urständ des
Menschen, in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd II, ρ 805-840, I U DALFERTH - E JUNGEL,
Person und Gonebenbildüchkeit, in F BÖCKLE u a (Hrsg ), Christlicher Glaube m modemer Gesellschaß, Bd 24, ρ 60-
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unser innerer Mensch (...) geschaffen ist. "1,3S Het is de immanentie van God zoals HIJ in zijn
openbaring in de schepping en vooral in de mens als ultieme verlossings- en vnjheidsmogelijkheid
bereikbaar is. Vanuit dit in de schepping aan de mens meegegeven aanrakingspunt voor het godde
lijke is de gods- en Chnstuskennis mogelijk Als psycholoog toont С G JUNG van dit beeld vooral
de empirische verankering in de menselijke psyche aan en benadrukt dat het niet alleen gaat om
een transcendentale idee, maar ook om een voor de individuele mens ervaarbare psychische reali
teit Vooreerst beschouwt hij dit als het collectief vermogen om zich een beeld te vormen van een
verlosserfiguur ongeacht de culturele achtergrond waartegen deze optreedt Dat blijkt psycholo
gisch eveneens uit de universaliteit van de verlosserverwachting Maar dat maakt ook dat de erva
ring van Christus en die van het onbewuste voor С G JUNG samenvallen — Anima natura/iter
Christiana — zoals hij graag TERTULLIANUS citeert " " Deze ervaring biedt het voordeel dat zij
niet verkeerdelijk geconcretiseerd wordt door de exclusieve verbinding met een historische per
soonlijkheid tot de verengde opvatting dat de goddelijke incarnatie beperkt is tot de historische
verschijning van de man uit Nazareth С G JUNG geeft daarom de voorkeur aan de meer algemene
symbolen die ook op Jezus Chnstus zijn toegepast Mensenzoon, innerlijke mens, Adam Kaarnon,
Purusha, Anthropos, enz Zonder dit verbindingsstuk van het archetype van de Godmens 'hätte me
ein menschlicher Geist das Licht in Christo erblicken und es mit Inbrunst erfassen können'.™37
Oat die symboolvorming niet alleen in het christendom voorkomt, is trouwens ook Ρ TILLICH niet
onbekend en dat is ook de reden waarom hij spreekt van een universele openbanngsgeschiedenis ' a 3 s BIJ С G JUNG bevat dit archetype als het imago Dei voorts de blauwdruk van de psychi
sche heelwording zoals de mens ze zelf moet verwerkelijken Dit imago is de interne mogelijkheid
voor zelfrealisatie, voor de godskennis en de Christusverwerkelijking Zijn betekenis valt dan ook
samen met wat in de klassieke neoplatonische filosofie ook wel microkosmos of monade wordt ge
noemd, 'eme Monade .., die alles in sich enthält' , β 3 β BIJ Ρ TILLICH is de mens een microkos
mos omdat alle niveaus van de realiteit in hem aanwezig zijn, maar hij benadrukt tevens dat het
eigen is aan de mens dat hij met de wereld is, maar de wereld heeft (Joh 17 16) 'This structural
centeredness gives man his greatness, dignity, and being, the 'image of God' It indicates his abili-

" " С G JUNG, Axon, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 47-48 Er is hierover wel recent belangrijk onderzoek
gedaan Zie J JERVELL, Imago Da Gen 126fm
Spatjudentum m der Gnosis und ut den pauhnischen Briefen HIJ
komt er op grond van de toepassing van de Genesislàkst in Kol 3 9-11 en Ef 4 22 24 toe om in het evenbeeld Gods een
centraal christologisch begrip te zien Zie ook Ρ SCHWANZ, Imago Dei als chnsiologisch-anihropologisches Problem in
der Geschichte der Alten Kirche von Paulus bis Clemens von Alexandnen, ρ 9, 169, die zowel bij Paulus als bij CLE
MENS in dit begnp de aanzet ziet tot een ontologisch gefundeerde christelijke antropologie, "wie sie hinsichtlich einer
Neufassung der im Zentrum evangelisch-lutherischer Theologie stehenden bisher allerdings noch überwiegend rein forensisch gefaßten Rechtferngungslehre unumgänglich wird" Ρ SCHWANZ komt tot de slotconclusie "Die Grundlage der
Anthropologie ist die GoaähnUchkeii, die eigentliche Gottebenbtldlichkeit des Menschen"
"» TERTULLIANUS, Apologéticas Х П, geciteerd uu С G JUNG, Psychologie und Alchemie, ω С G JUNG, Gesammelte
Werke, Bd 12, ρ 26 V WHITE. Soul and Psyche, ρ 14, erkent dat С G JUNG op een bijzondere wijze gestalte heeft
gegeven aan TERTULLIANUS' uitdrukking van het anima naturaUier Christiana Volgens H UNTERSTE, Theologische
Aspekte der Tiefenpsychologie von С G Jung, ρ 34, liggen hier voor de theologie grote kansen "Könnte dieses Wissen um
das wirkkräftige Bild Jesu Christi m der Seele nicht eine echte Chance für die Theologie bedeuten, würde sie sich ernsthaft
nut dem tiefenpsychologischen Aspekt der Gestalt Chnsn beschäftigen " Vg] R A MULLER, Dictionary of Latin and Greek
Theological Terms, ρ 36, waar de gebruikte terminologie "indicates the natural inclination of the rational soul toward the
truth of God as known to Chnsaamiy", К RAHNER (Hrsg ), Herders Theologischer TaschenUacon, Bd 1, ρ 115 116
Zie verder G QU1SPEL, Anima naturaluer Christiana, in Éranos Jahrbücher, Bd Х Ш/1950, ρ 173 182
" " С GJUNG, Αιοη, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/11, ρ 195 Zie ook boven. Π 7 3 1, ρ 180 In heel wat latere
brieven vergelijkt hij Chnstus nog steeds met het archetype van de Anthropos Bv m С G JUNG, Brief vom 30 TV I960 an
J Rudin, ш С G JUNG, Briefe, Bd ΙΠ, ρ 295 296, m С G JUNG, Bnef vomivi 1956 an H Kiener, in С G JUNG,
Briefe, Bd ΠΙ, ρ 30, corrigeert С G JUNG de opvatting dat Chnstus zelf een archetype zou zijn omdat de figuur een
personificatie is van een onaanschouwelijk archetype, afgeleid van de idee van de Anthropos In С G JUNG, Bnef vom
SO VI 1956 an E Kolschmg, m С G JUNG, Briefe Bd III, ρ 42, verwijst hij naar de naamgeving van Chnstus als de
Mensenzoon, reeds gangbaar bij Ezechia (Ez 1 16 ff ) en Daniël (Dan 7 13 ff ), en m het boek Henoch, en is HIJ verwant
met de figuur van de Leraar der Gerechtigheid in de Qumran-rollen Zie meer N FUGLISTER, Alttestamentliche Grundlagen der neutestamenthchen Christologie, in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluns, Bd III/l.p 105 224
'*" Zie boven. UI 2 3 1 1 2, ρ 338-399 Vgl Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol I, ρ 139, vertaald m Ρ TILLICH,
Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 166 Vgl ook Η FRIES, Mythos und Offenbarung m theologischer Sicht, m F BOCKLE
u a (Hrsg ), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Bd 2, ρ 37 38
'

m

С GJUNG, Mysterium Ctmunctionis I, in CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/1, ρ 45 Over de verhouding tussen bet
collectief onbewuste en de voorstelling van de microkosmos, zie E BENZ, Der Mensch und dse Sympathie aller Dmge om
Ende der Zeilen, ш E BENZ, Urbild und Abbild. Der Mensch und die Mythische Welt, ρ 131 195, hier ρ 176, die de
betekenis van het begrip microkosmos zeer dicht benadert als hij zegt 'Der Mensch ist allen Schichten seines Wesens nach
die Quintessenz des Geschaffenen Universums und steht zu allen seinen Schichten und Stufen in einer unmittelbaren wesen
haften Beziehung '
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ty to transcend both himself and his world, to look at both, and to see himself in perspective as
the center in which all parts of his world converge. ',tA0
Het ¡s er C.G.JUNG nooit om te doen de mogelijke extrapsychische oorsprong van het
imago Dei aan te tonen, al gaat het om een bovenpersoonlijke factor die hij juist om die reden 'goddelijk' noemt.1**1 Een enkele keer durft hij daarover wel 'transzendent spekulieren bzw. 'dichten': Gott hat allerdings, ohne Mithilfe des Menschen, ein unbegreiflich herrliches und zugleich unheimlich widerspruchsvolles Bild von sich selber gemacht und es dem Menschen als einen Archetypus, ein dpxCTimov φως ins Unbewußte gelegt, nicht damit die Theologen aller Zeiten und Zonen
sich darüber in die Haare geraten, sondern damit der nichtanmaßliche Mensch in der Stille seiner
Seele auf ein ihm verwandtes, aus seiner eigenen seelischen Substanz erbautes Bild blicken mag,
welches alles in sich hat, was er sich je über seine Götter oder über seinen Seelengrund ausdenken
wird.'1**2 Als deze voorstelling van het Urbild van Christus in P.TILLICHs essentieel-ontologische analyse eveneens een centrale plaats bekleedt, is die theologische bekommernis er natuurlijk
wel. Daarbovenop verklaart P.TILLICH dat het zeker niet gaat om een inbeelding (en mogelijk dus
een waanbeeld), maar dat de mens in zijn wezen aan dit beeld ook daadwerkelijk deelheeft. Volgens hem gaat die verwachting niet alleen terug op een Urbild in het bewustzijn van de mens, zoals hij dat zelf van F.D.E.SCHLEIERMACHER (1768-1834) kent, maar op een reële God-menseenheid die voor elke mens potentieel is hoewel nog niet geactualiseerd.1МЭ In zijn theologische
verklaring verwijst dit kernbegrip naar de essentiële verbondenheid van de mens met God, de Godmenseenheid, voorafgebeeld door de intratrinitaire homo-ousioseenheid tussen Vader en Zoon in
God zelf.1*44 Dit komt volgens P.TILLICH nog sterker tot uiting in de term similitude, "the special divine gift, the 'donum superadditum', which gave Adam the power of adhering to God. (...)
Man in his pure nature is not only the image of God; he has also the power of communion with
God. (...I With the fall this power has been lost.'"'s Hij doet dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld K.BARTH die van dit imago een meer persoonlijk-relationeel begrip heeft en het zeker geen
kwaliteit in de mens zou noemen.1*46 Bij P.TILLICH is het een zijnskwaliteit die tot het wezen
van de mens behoort, analoog met de goddelijke Logos. 'Man is the image of God because his
'logos' is analogous to the divine 'logos', so that the divine 'logos' can appear as man without
destroying the humanity of man. * 1 *" Het imago Dei is daarom in P.TILLICHs theologie wezenlijk
christocentrisch. Meer dan dat deze opvatting thuishoort binnen een natuurlijke theologie, houdt zij
verband met de incarnatie Gods. Ook gaat dit ingeschapen beeld aan de concrete existentialiteit
van de mens vooraf. Dat is trouwens de betekenis van de pre-existentie van Christus, waar zowel
C.G.JUNG als P.TILLICH naar verwijzen. Dat is de Christus die kan zeggen 'vóór Abraham werd,
ben ik' (Joh 8:58), zoals Hij volgens Joh 1:1-5 als universele Logos, reeds vóór de schepping, nog
bij en in God was.1*4* De bijzondere bijdrage van C.G.JUNG is dat hij dit begrip uit zijn abstracte
verklaringshorizon haalt en de trend wil keren waardoor 'das Urbild (...) sich zum flatus vocis ver-

,w

P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 49, vertaald ¡η: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. D, p. 57.

" " Zie C.G.JUNG, Aton. in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9Ш, p. 193. Zie ook C.G.JUNG, Brief vom 8.П.1946 απ
M.Frischknecht, in: C.G.JUNG, Briefe. Bd. Π, p. IS. H.-L.BACH, Heilung und Heil, Heilung und Erlösung, p. 256, ziet
op grond hiervan 'die tiefe Divergenz Jungs zum jüdisch-christlichen Verständnis der imago Dei". Zij vindt de wortels van
C.G.JUNGs opvatting meer in een gnostische dan een joods-christelijkeomgeving.
,M2

C.GJUNG, Antwort on Martin Buber, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 661-662.

'·° Zie boven, ГЛ.2.3.1.1.5, p. 341. Vgl. P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 150, vertaald in: P.TILLICH,
Systematische Theologie, Bd. Π, p. 162. Zie over F.D.E.SCHLEIERMACHER boven, III. 1.6, p. 288-293.
'*" Zie P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 254-261, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 297301.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 258, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 29S.
" " Vgl. G.HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, p. 218-228; 492-545, roet verwijzing naar
K.BARTH, Kirchliche Dogmatik, Bd. ΙΠ, p. 220-225.
IM7

P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 258, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 299.

' Over de verhouding van het menselijke imago Dei tot Christus als beeld van God, zie ook E.F.EDINGER, Ego and Arche
type. Individuation and the Religious Function of ate Psyche, p. 154-156: Man as the Image of God, hier p. 156, die hier
voor verwijst naar de oplossing van ORÍGENES, en daar een psychologische interpretatie van geeft: "If ve formulate this
idea psychologically, is means that the real ego relates to the Self only via an ideal ego as paradigmatic model (Christi)
which bridges the two worlds of consciousness and the archetypical psyche by combining both personal and archetypical
factors. * I.v.m. de pre-existentie en bet eeuwig Zoonschap van Christus, zie D. WIEDERKEHR, Entwurf einer systematischen Christologie, in: J. FEIN ER - M.LÖHRER (Hrsg.), Mysterium Salutis, Bd. III/1, p. 550-583: Der ewige Sohnschaft
in der menschlichen Geschichte Jesu.
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flüchtigt' heeft.1"** Het Christusgeloof kan volgens hem niet buiten het zelfverstaan om, want
als Christus het diepste wezen van de mens verduidelijkt, moet dit als psychische werkelijkheid
ervaarbaar zijn. Voor de theologie betekent dit dat de spanning tussen het bovennatuurlijke en
natuurlijke evenbeeld Gods in de mens niet verloren mag gaan, dat er geen absoluut onderscheid
mag bestaan tussen Christus als imago Dei en de mens. Tegenover het theologisch-metafysische
denken, dat enkel met 'substanzlosen Wörtern ' werkt, wil C.G.JUNG een denken stellen dat substantieel is en op ervaring berust.
3.2.1.3.

Collectief onbewuste reactie als fase in de interpretatie van de Christusvoorstelling

Als de band met God voor dit imago Dei essentieel is, dan is dat ook de reden waarom
die niet verloren is gegaan bij de overgang naar de existentie. Zo geeft C.G.JUNG in een psychologische context een aanknopingspunt voor de erfzondeleer: 'Durch den Sündenfall wurde das Gottesbild im Menschen nicht zerstört, sondern nur beschädigt und verdorben (deformiert), und durch
die göttliche Gnade wird es wieder gestellt. " e 6 ° Hij toont door zijn hypothese van het onbewuste archetype dat die ontologische eenheid in de mens, die de theoloog in theorie stelt, aanvankelijk nog onbewust is, geen volledig bewuste psychische werkelijkheid is en in het instinctleven
enkel verborgen werkzaam. Men kan het archetype niet realiseren voordat er sprake is van een
zelfstandig bewust geworden 'ik', dat zich moreel onderscheidt van de tegenstellingen, van de ambivalentie van het onbewuste. Van die onbewuste tegenstrijdigheid vindt C.G.JUNG in Antwort auf
Hiob (1952) in Jobs lagere, immorele God een getrouwe afbeelding. Het is de God die zoals het
onbewuste de mens nodig heeft om bewust te worden. "Nach all diesen Überlegungen bin ich zum
Schluß gekommen, daß die Ebenbildlichkeit nicht nur für den Menschen gilt, sondern auch für den
Schöpfer: er ist dem Menschen ähnlich oder gleich, d.h.u.a. so unbewußt wie er oder noch unbewußter, da er entsprechend dem Mythus der incarnatío sich sogar veranlaßt fühlt, Mensch zu werden und sich den Menschen zum Opfer anzubieten. ' , M ' Omdat de werking van de archetypen
op psychologisch niveau te vergelijken is met wat bij P.TILLICH op ontologisch vlak de zijnsmachten zijn, is de ambivalentie van diezelfde archetypen verklaarbaar vanuit het feit dat de ontologische elementen enerzijds van de goddelijke eenheid uitgaan, maar daarvan anderzijds ook gescheiden zijn.1962 Daarom kan de spanning tussen de ontologische elementen volgens P.TILLICH het
voorwerp zijn van zowel dieptepsychologisch als dieptesociologisch onderzoek, want 'the tension
between finite individualization and finite participation is the basis of many psychological and sociological problems... " . " " Dat betekent omgekeerd dat de mens de conflicten die de ambivalentie van het onbewuste en zijn archetypen in zijn bewustzijn teweegbrengen, niet alleen subjectief
ervaart, maar dat het om ontologische zijnsconflicten gaat. Dat in het onbewuste de tegenstellingen nauwelijks te onderscheiden zijn, krijgt bij P.TILLICH de ontologische verklaring dat in het
leven de dimensies van het essentiële en het existentiële, van het goddelijke en het demonische
met elkaar vermengd zijn."64 C.G.JUNG heeft in dat opzicht gelijk dat het pas ontstane bewustzijn tegen het onbewuste beschermd moet worden omdat het zo paradoxaal en bedreigend is,
terwijl het door zijn indirecte verwijzing naar het goddelijke, naar de goddelijke grond en afgrond,
zijn aantrekkingskracht uitoefent. Zo is tevens het archetype en uiteraard ook het Christusarchety-

C. G.JUNG, Die psychologischen Aspekte des Mutterarchetypus, іл: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/1, p. 92.
C.G.JUNG, Aim, io: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/11, p. 49. Vgl. P.SCHOONENBERG. Der Mensch In der
Sande, in: J.FEINER - M.LÖHRER (Hrsg.), Mysterium Solutis, Bd. П, p. 845-938.
C.G.JUNG, Brief vom 10.111.1959 ort E.Neumann, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. ІП, p. 240-241.
Die conclusie kan getrokken worden uit de volgende uitspraak van P.TILLICH, The Theological Significance of Existentia
lism and Psychoanalysis, in: P.TILLICH, Theology of Culture, p. 112, vertaald in: Р.ТІШСН, Gesammelte Werke, Bd.
ІП, p. 313: "And even Jung, who knows so much about the depths of the human soul and about religious symbols, thinks
that there are essential structures in the human soul and that it is possible (and one may be successful) to search for perso
nality. " Het is trouwens niet uitgesloten dat P.TILLICH voor zijn beschrijving van de ontologische begrippenparen een
beroep heeft gedaan op C.G.JUNGs psychologische begripsvorming.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 199, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 233.
A.JAFFÉ, Der Mythos vom Sinn im Werk von C.G.Jung, p. 119, ziet in Ρ.ΤΠ-LICHs opvattingvan het heilige terecht een
gelijkaardige vermenging van het goddelijke en demonische en due een gelijkenis met C.G.JUNGs ambivalentie van bet
godsbeeld. "Vom psychologischen Gesichtspunkt aus entspricht nur ein solches Goaesbild dem echten Monotheismus,
wahrend die Identifikation des Göttlichen mit dem Guten eine Seite der numinosen Wirklichkeit, das Böse (TILLICH spricht
vom 'Dämonischen '), unberücksichtigt ¡aßt. " Zij vermeldt echter ook dat P.TILLICH naast die werkelijkheid nog een God
above God aanvaardt, waarvoor de symbolische ambivalentie ontoereikend is.
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pe, hoewel afgeleid van een niet-psychische psychoïde structuur die in wezen kan samenvallen
met de grond van het Zijn, in zijn psychische hoedanigheid werkzaam in zowel de lagere instincten
als in het hogere geestesleven. In zijn onbewuste toestand is het archetype nog niet naar zijn geestelijke essentie te begrijpen en te realiseren en is zijn werking daarom voornamelijk van demonische
aard. In Aion (19511 vindt C.G.JUNG de slangen- en vissensymboliek 'in Hinsicht der natürlichen,
instinktiven Deutung der Gestalt Christi von unschätzbarem Wert".™** En wanneer Christus als
imago Dei het antwoord is op die demonische werking, mag men volgens P.TILLICH niet vergeten
dat dit zelf vermengd is met demonische bijwerkingen en in de mens ook tegenwerkende en destructieve krachten kan opwekken. Bij C.G.JUNG is een rechtstreekse confrontatie met het onbewuste voor de mens in dit stadium onmogelijk en het Christusarchetype daarom nog verdoken in
de identificatie met natuurlijke objecten en verhoudingen, zoals de wedergeboorte in Christus nog
verward wordt met de ¡ncestsymboliek.,Ke Voor de theologie, zeker de protestantse, is de
rechtstreekse gods- en Christuskennis voor de gevallen mens onbereikbaar. Ook psychologisch bestaat volgens C.G.JUNG in het onbewuste ontwikkelingsstadium geen onderscheid tussen de veelheid van archetypen en hun particuliere werking, waardoor men godsdiensthistorisch kan spreken
van een polytheistische of polydemonische fase van bewustzijnsontwikkeling. Die dubbelzinnigheid
maakt ook dat Christus als symbool voor bewustwording aanwijsbaar is tot in de instinctief-biologische gedragspatronen, maar tevens de overwinning op de instinctief-archetypische aanleg van het
onbewuste verbeeldt. Volgens P.TILLICH zijn de corresponderende zijnsmachten in relatie tot
Christus gesymboliseerd als aan Christus onderworpen engelen. "In our terminology we could say
that the angels are concrete-poetic symbols of the structures or powers of being. (...) They are
subjected to the Christ. They must serve him, though they often revolt against him. (...) Their
rediscovery from the psychological side as archetypes of the collective unconscious and the new
interpretation of the demonic in theology and literature have contributed to the understanding of
these powers of being, which are not beings, but structures. " ' " Omdat in het beginstadium
van het bewustzijn het verschil tussen de interpretatieniveaus vanwege de overheersing van het
uiterlijk biologische aspect van het archetype moeilijk te maken is, wordt het pas later als archetype van het 'zelf' onderscheiden als de bepalende en eenmakende factor voor de psyche 'bis ihn
ein durch Konversion erleuchtetes Bewußtsein in der Gestalt Christi wiedererkennt. Mit dieser
'Anamnesis' wird ein ursprünglicher Zustand der Verbundenheit mit dem Gottesbild wiederhergestellt. Sie bedeutet eine Integration und Überbrückung der Persönlichkeitsspaltung, welche den
nach verschiedenen und einander widersprechenden Richtungen strebenden Trieben ihr Dasein
verdankt. Sie tritt nur da nicht ein, wo der Mensch seines Triebwesens noch legitimerweise unbewußt wie ein Tier ist. Sie erweist sich aber dort als unmöglich, beziehungsweise schädigend, wo
eine künstliche Unbewußtheit, das heißt eine Verdrängung, den Trieb nicht mehr reflektiert. Die
ursprüngliche christliche Anschauung der imago Dei, verkörpert in Christus, bedeutet zweifellos
eine allumfassende Ganzheit, welche sogar die animalische Seite des Menschen (pecus!) in sich
begreift. " , w a Dat bij C.G.JUNG in tegenstelling tot de meer spiritualistische opvatting, het evenbeeld Gods of het archetype van het 'zelf' de heelheid van de mens, en dus ook zijn lagere, instinctieve natuur omvat, betekent eveneens dat niet de verdringing maar de bewustwording van deze
energie de enige weg is tot de verwerkelijking van dit godsbeeld in de mens.
De bewustwording wordt echter verhinderd door de onbewuste identificatie tussen het
'ik' en het archetype. Die waarschuwing neemt ook P.TILLICH ter harte als hij zich kant tegen elke
vorm van oorsprongsmysticisme, waarin men de kloof tussen existentie en essentie ontkent en de
werkelijkheid van de existentie wil ontvluchten.,9S* Men kan volgens hem immers niet terugvallen op de natuurlijke eenheid tussen God en de mens. Alleen de ontologische realiteit, de abstracte
voorstelling van het imago Dei in de mens, is niet voldoende voor de bevestiging ervan in en door
het leven. Iets van deze theologische kritiek klinkt ook door in de dieptepsychologische afwijzing

m

C.G.JUNG, Aion. in: C.GJUNG, Gesammelte Werte. Bd. 9/П, p. 199.

'*" Zie C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, io: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 5, p. 263; Zie boven,
П.З.З.З.р. 71-74.
ют p.TnjJCH, Systematic Theology, Ы. 1, p. 260, veruald in: P.TILLICH. Systematische Theologie, Bd. 1, p. 300. Zie
meer bij M.SEEMANN - D.ZAHRINGER, Die Welt der Engel und Dämonen als heilsgcschichiUche Uil- und Umwell des
Menschen, in: J.FEINER - M.LÖHRER (Hrsg.), Mysterium Salmis, Bd. П, p. 943-1017.
'<• C.G.JUNG, Aion, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/П, p. 51.
'"* Zie boven, ІП.2.3.1.1.3, p. 340.
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van religie als regressieverschijnsel.1,βο Ook C.G.JUNG ziet trouwens geen heil in de teruggang
in de tijd of een terugkeer naar de natuur.1*81 De mens zal zich eerst van de onbewuste moeder
bodem moeten losmaken, zich als existentieel wezen afkeren van zijn ontologische wezen om die
eenheid ook daadwerkelijk te voltrekken. Het is een weg die ook wel te vergelijken is met de weg
die Jezus als individu is voorgegaan, de psychische verwerkelijking van het principium individuation/s.1**2 Ook in dit verband voldoet de theologische realiteit van de incarnatie als antwoord op de
zondeval en als verlengstuk van de binnengoddelijke scheiding tussen Vader en Zoon, aan een
psychologische noodzaak.
Conclusies: (a) C.G.JUNGs hypothese van het verband tussen Christus en de archetypi
sche inhouden van het onbewuste betekent voor de theologie een belangrijke opdracht
om haar christologische en soteriologische opvattingen te verbinden met de psychische
aanlegbasis in het onbewuste van de mens. De dieptepsychologie kan op dat punt bij
dragen tot een betere aansluiting van de christelijke verlossing op een voorchristelijke
binnenwereldse heilsverwachting waarop zij haar formulering van het christelijk heil in
Christus kan enten. Wat betreft de aansluiting van de Christusvoorstelling bij de arche
typen van het onbewuste, komt zowel de individueel psychisch ervaarbare als de collec
tief overerfbare structuur naar voor, eigen aan groepen, volkeren en zelfs aan de hele
mensheid. Dit wijst er zelfs op dat de archetypische onderbouw van de Christusvoor
stelling in haar metapsychologische essentie even universeel is als door de theologie
van P.TILLICH gepostuleerd is aangaande de godmenselijke essentie. Waar C.G.JUNG
vooral veel bewijsmateriaal heeft aangedragen om de psychische realiteit van het arche
type empirisch aan te tonen, herkent P.TILLICH deze als een substantieel-ontologische,
wat ingaat tegen een eventueel reductionistische psychologiserende interpretatie van
C.G.JUNGs bijdrage, (b) De theologie omschrijft de scheppings- en verlossingsverhou
ding tussen God en de mens met het beeld van het imago Dei of de similitude naar Gn
1:27.'*" De schepping en de verlossing zijn hierdoor wezenlijk antropologisch gefor
muleerd. Dit beeld is een uitdrukking van Gods immanentie in de schepping en van zijn
incarnatie in de wereld. De hierin voorgestelde band tussen natuur en bovennatuur
vormt zowel de basis voor godskennis als voor zelfkennis, die noodzakelijk ook christocentrisch is. (c) Het is deze ontologische en archetypische band die met de zondeval
verstoord is en waardoor het natuurlijk evenwicht zoek is. Dat er bij C.G.JUNG sprake is
van een psychische structuur, gekenmerkt door een ambivalentie die het gevolg is van
het onbewuste karakter van het archetype, wijt P.TILLICH aan de existentiële zondeval.
Vanwege die val is voor de realisatie van deze ingeschapen logos de openbaring nodig
door de goddelijke Logos. Tot zolang is het imago Dei eerder een bron van demonische
zelfverheffing. Dat betekent dat er op zich een natuurlijke werking van uitgaat die de
eigenlijke verlossing niet alleen kan bevorderen maar ook tegenwerken, wanneer het
archetype niet individueel begrepen wordt en alleen collectief en instinctief beleefd.
Voor C.G.JUNG is dat de eigenlijke reden om het archetype op een verlosser te projec-

1

Zie C.G.JUNG, Psychologische Typen, in: C.C.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 6, p. 141, waar hij spreekt van het gevaar
van 'eine völlige Loslösimg von der Realität und der Untergang in der dem Unbewußten entströmenden Phantasie ('Schwärmen'!). " Die kritiek wordt bijgetreden door P.TILLICH. Systematic Theology, Vol. Ill, p. 253, vertaald in: P.TILLICH,
Systematische Theologie, Bd. Ul, p. 290, voorzover het de pogingen van de mystiek betreft om aan de subject-objecnegenscdling te ontkomen, vermoedelijk geïnspireerd door S.FREUD: "Psychology has become aware of this problem; the unconscious desire to return to the mother's womb or to the devouring womb of nature or to the protective womb of contemporary
society is an expression of me will to dissolve one's subjectivity into something transsubjective... '
Vgl. C.G.JUNG, Ober die Energetik der Seele, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 8, p. 61, waar hij waarschuwt
voor een terugkeer naar de onbewuste aanvangstoestand: 'Die Reduktion auf den natürlichen Zustand ist für den Menschen
weder ein Idealzustand noch ein Allheilmittel. * Р.ТІШСН, Systematic Theology, Vol. [I, p. 34, vertaald in: P.TILLICH,
Systematische Theologie, Bd. Π, p. 41, waarschuwt ervoor het verleden van bv. de kindertijd te idealiseren als een toestand
van zondeloosbeid. Niet helemaal terecht vindt P.TILLICH, A Memorial Meeting in Address to C.G.Jung, vertaald in:
P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. ΧΠ, p. 318. dat bij C.G.JUNGs archetypen en oerbeelden het onderscheid 'zwischen
einer frühen Vergangenheit und ewiger Vergangenheit' onvoldoende duidelijk is. Hij vergeet daarbij dat C.G.JUNG in zijn
omschrijving van de archetypen niet enkel de instinctieve structuur, maar ook de geestelijke oorsprong aan bod laat komen.
Zie C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: CG JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 5, ρ 510, η. 14. Zie boven,
Π.3.3.4,ρ. Tl.

l«B

Zìe R.A.MULLER, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, p. 143-146.
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teren Voor Ρ TILLICH is het daarom noodzakelijk dat een goddelijke openbaring dit
imago beantwoordt.

3.2.2.

De dogmatische Christus als ¿ofosopenbaring en het collectief bewuste van de mens

CG JUNGs visie op de dogmatische Christus is ontstaan vanuit de relatie tussen de
Chnstusvoorstelling en het collectief bewustzijn die deze voorstelling draagt en voorhoudt Als
Jezus Christus in de jungiaanse interpretatie meer is dan een persoonlijke historische manifestatie,
voorbereid en voortgezet in een collectieve en individuele bewustzijnsontwikkeling, dan is dat
volgens С G JUNG vooral omdat zijn verschijning aansluit op een psychische dispositie, een ver
wachtingspatroon dat het individu overstijgt en eigen is aan het collectieve erfgoed van de mens
heid.'" 4
3.2.2.1.

Collectief bewuste basis voor сев herinterpretatie van de Christusvoorstelling

De historische verschijning van Jezus Christus relateert С G JUNG in eerste instantie
aan een universeel intrapsychisch energieverloop en baseert hij op het archetypische thema van
leven, dood en wedergeboorte Deze in het begin nog reductionistisch gekleurde verbinding maakt
hij reeds in Wandlungen und Symbole der Libido (1911/1912), maar blijft hij ook later aanhouden
De universaliteit van dit verwachtingspatroon verklaart volgens hem ook waarom Christus nog
altijd 'der noch lebendige Mythus unserer Kultur' is, een collectieve figuur die volledig vermengd is
met metafysische voorstellingen 'Er ist unser Kulturheros, der, unbeschadet semer historischen
Existenz, den Mythus des göttlichen Urmenschen, des mystischen Adams, verkörpert "™"6 In
dat opzicht kan de 'empinsche' kennis die С G JUNG omtrent de heldensymboliek verzameld heeft,
van onschatbare waarde zijn voor een theologie die voor haar soteriologe en christologie een brede
culturele, psychologische en symboolhistorische vergelijkingsbasis zoekt om de universele heils
betekenis van Christus aan te duiden Ρ TILLICH zegt over de symboolhistorische basis van de
ultieme openbaring "Only on the wide basis of universal revelation could the final revelation occur
and be received. Without the symbols created by universal revelation the final revelation would not
be understandable.'im HIJ bevestigt daarmee dat in de universele heilsgeschiedenis, ook buiten
de verschijning van Jezus om, en ook al is dat nog zo onvolkomen, natuurlijke openbarings- en
verlossingskrachten aan het werk zijn 1 M 7 De mogelijke openbaring in Christus mag men niet los
zien van deze heilswerkzaamheid Verder vermijdt de archetypische en mythologische fundering
dat de chnstelijke verlossing beperkt blijft tot of eigendom wordt van hen die in de gelegenheid zijn
de historische Jezus te leren kennen, in hem geloven of aanhanger van een christelijke kerk zijn
'Was wir 'Jesus Christus' nennen, ist, wie ich annehmen möchte, viel weniger ein biographisches
als ein soziales, d.h. kollektives Phänomen, das im Zusammenprall einer kaum umnssenen, ¡edoch
außerordentlichen Persönlichkeit mit einem sehr besonderen 'Zeitgeist' und dessen ebenso bemerkenswerter Psychologie entstand. " 1 И В Die bekommernis deelt Ρ TILLICH met С G JUNG Vanuit
zijn hoek wil hij in zijn theologische opvattingen beletten dat het chnstelijk heil de exclusieve eigen
dom van particuliere groepen wordt en daarmee heeft hij zijn aandeel in de Deabsolutierung van de
christologie.1"*

'*" Zie С С JUNG, Aim, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9ЛІ, ρ 194-195
" " C G JUNG, Αιοη. in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/II, ρ 46 Vgl С G JUNG, Zur Psychologie der Tnmtatsidee,
ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd Π, ρ 167 170, vgl С G JUNG, Symbole der Wandlung, in С G JUNG, Gesam
mette Werke, Bd 5, ρ 288 'Jesu Worte haben aber darum so große Suggcsavkrqfi, weil sie symbobsche Wahrheiten, die
m der psychischen Struktur des Menschen begründet sind, aussprechen '
"** Ρ TILUCH. Systematic Theology, Vol Ι, ρ 139, vertaald ш Ρ TTLUCH, Systematische Theologie, Bd 1, ρ 166 Zie
meer in E CORNÉLIS. Sotenologie und nichichnsUiche ErlBsungsreligionen. in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Solans, ЪЛ 111/2. ρ 604-636
, ш

Vgl D WIEDERKEHR. Entwurf einer systematischen Christologie, in J FErNER - M LÖHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd Ш/1, ρ 506, die in du verband »reckt van een indirekte Christologie, en daarbij opmerkt "Es ist nicht notwendig
und nicht einmal richtig, nur die Person Chnsn selber zum Gegenstand der Christologie zu machen. '

" C O JUNG, Brief vom 3 XI19S2 an U Sbiettar, in С G JUNG, Briefe, Bd Π, ρ 305
" " Vgl
zum
zich
teit

R BERNHARDT. Deabsotutterung der Christologie, m M VON BRÜCK - J WERBICK (Hrsg ), Der einzige Weg
Hell Die Herausforderung des chnstbchen Absoluthcltsanspruchsdurch pluralistischen Religionsäieologen, ρ 145. die
afvraagt of de kern van de Chnstusboodschap wel samenvalt met de aanspraak op exclusiviteit, uniciteit en definitivi'Gehört zum Bekenntnis der Heilsmutíerschafi Chrua auch die Einztgkeits-, EiklusmiOts und FbiabMUsbehaupiimg,
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De dialectische verhouding die bij С G JUNG bestaat tussen collectief bewustzijn en
onbewuste, tussen dogmatisch symbool en onbewust archetype, is weerspiegeld in Ρ TILLICHs
opvatting dat de openbaringsinhoud 'logisch' en 'redelijk' verantwoord moet zijn en tegemoetko
men aan de subjectieve menselijke ervaring In tegenstelling tot het supernaturahsme van К BARTH
horen openbaring en religie bij hem samen en is de openbaring van het goddelijke Zijn niet los te
denken van de wijze waarop de mens deze verstaat In de h|n van de universele openbaring toont
С G JUNG het archetypisch-psychische substraat van alle religieuze en dogmatische voorstellingen
als een vorm van objectiviteit, waarin de objectieve psyche geformuleerd wordt Het dogma is niet
enkel een theologische verklaring of een uitvinding van het bewustzijn, maar berust op reële psychische verhoudingen. P.TILLICH vindt dat tussen openbanngs- en ervaringskennis geen tegenspraak mag bestaan en dat vooral de samenwerking met de dieptepsychologie daann haar plaats
moet krijgen Omdat de openbaring van de Logos, de zelfmanifestatie van het goddelijke, volgens
hem echter met alleen afleidbaar is uit de ervanng en deze slechts het medium van de openbaringsinhoud is, distantieert Ρ TILLICH zich eveneens van de ervaringstheologie 'The event on which
Christianity is based (...) is not derived from experience; it is given in history Experience is not the
source from which the contents of systematic theology are taken but the medium through which
they are existentiell·/ received " 1 " c Daarom maakt hij het klassiek theologische onderscheid tus
sen de natuurlijke en de bovennatuurlijke openbaring, zoals dat ook bestaat tussen mythos en
Logos Mythologie is volgens deze opvatting een natuurlijke, onrechtstreekse openbaring waarin de
waarheid nog verhuld is in beelden 1β7 ' Dit onderscheid tussen de natuurlijke en de bovenna
tuurlijke openbaring bestaat voor С G JUNG niet omdat het op basis van empirische gegevens
vanzelfsprekend niet te maken is 'Das Wort geschieht uns, wir erleiden es, denn wir sind einer tie
fen Unsicherheit ausgeliefert· bei Gott als einer complexio oppositorum sind 'alle Dinge möglich' m
dieses Wortes vollster Bedeutung, nämlich Wahrheit und Täuschung, Gutes und Böses. Der Mythus ist oder kann zweideutig sein wie das Orakel von Delphi oder ein Traum " (Mt 19 26, Mc
10 27, Le 18 27) " , 2 Toch ziet hij een groot verschil tussen het geloof in de mythologische
voorstellingen of de bewuste realisatie ervan Ook Ρ TILLICH is daarom nog niet gewonnen voor
een volledige oppositie tussen de natuurlijke en bovennatuurlijke openbanng 'Jede Offenbarung ist
übernatürlich, sofern sie Erscheinung des Unbedingt-Transzendenten ist, und jede Offenbarung
geschieht im natürlichen Zusammenhang des Seienden, den sie zwar erschüttert und umwendet,
aber nicht zerbricht " 1 ° " Dat betekent dat er geen absolute breuk mag bestaan tussen de openbaringskennis en de ervaring van het onbewuste, maar tevens dat niet alle openbaring van het
verborgene als werkelijk bovennatuurlijk te beschouwen is 'Nicht das Okkulte — ein relativ Verborgenes —, sondern das unbedingt Verborgene wird offenbar ' l e ' 4 Dat hoeft daarom nog geen
totale afwijzing te zijn van С G JUNGs opvatting over de psychologische achtergrond van de reli
gieuze en dogmatische voorstellingen Ook С G JUNG laat immers de mogelijkheid open voor een
Archetype an sich dat zich weliswaar in het psychisch-archetypische substraat uitdrukt, maar zelf
absoluut verborgen en onbewust blijft
С G JUNG wil zich met zijn dieptepsychologie niet beperken tot de stelling dat dogmati
sche symboliek afleidbaar is uit de subjectieve ervaringspool Het is juist zijn verdienste daar de ob-

аііап іл ihm sei göttliche Heils-Wahrheit em-filr-allemal und endgültig prisent7" Zijn onderneming om het Christusgeloof
te de-absoluteren culmineert in een interessante gecstchnstologie, die vergelijkbaar is met het adoptianisme waarvoor Ρ TIL
LICH pieu Zie verder В STOECKLE, Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und Vorauswirken der Erlösung, in J FEINER
- M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd II, ρ 1049-1073 Die außeroiblische Menschheit und du Wettreugitmen
Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 42, vertaald in Ρ TTLLICH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 53 Vgl
V WHITE, Cod and the Unconscious, ρ 107 139 Revelation and the Unconscious
Vgl Η FRIES, Mythos und Offenbarung in theologischer Sicht, ш F BÖCKLE u a (Hrsg ), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Bd 2, ρ 30-40 Zie over natuurlijke godskcnnis, natuurlijke theologie en theologie van het bovennatuurlij
ke, Η BOUILLARD, Transzendenz und Gott des Glaubens, in F BOCKLE u a (Hrsg ), Christlicher Glaubt in modemer
Gesellschaft, Bd 1, ρ 108 129, Η FRIES, the Offenbarung, ш J FEINER M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd
Ι. ρ 163 Natürliche Offenbarung
A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Traume, Gedanken von С G Jung, ρ Э43
Ρ TILUCH, Die Idee der Offenbarung, m Ρ ТІШСН, Мат Works/Hauptwerke, Vol 4, ρ 240, eveneens ui Ρ TIL·
UCH, Gesammelte Werke. Bd Vili, ρ 43
Ρ TILUCH, Die Idee der Offenbarung, m Ρ TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol 6, ρ 102, eveneens m Ρ TTL
LICH, Gesammelte Werke, Bd VIII, ρ 34 Vgl de Scilinguarne ш G HUMMEL, Theologische Anthropologie und die
Wirklichkeit der Psyche, ρ 324 "Wider ein kompensatorisches Mißverständnis zur Rechten welches mystifizierend Offenbarung und Unbewußtes allzu eng verschwistert und wider ein diastolisches Mißverständnis zur Unken, welches ranonaltsterend nur Offenbarung und Bewußtsein verknüpft haben wir die komplementäre Mitte zu wahren '
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jectief-psychische basis van bloot te leggen. Die objectief-psychische realiteit is bij hem alleen niet
dezelfde als die in P.TILLICHs theologie. Zij slaat op de psychische realiteit van het collectief onbewuste, die C.G.JUNG hoger schat dan de metafysische realiteit die door het collectief bewustzijn
is geprojecteerd. Deze krijgt maar realiteitsgehalte omdat zij geen bewuste uitvinding is, maar tot
de mens komt vanuit het onbewuste. Zijn scepsis moet de theoloog waakzaam maken voor een te
gemakkelijk en letterlijk hanteren van geloofswoorden alsof men daarmee automatisch ook de
openbaringsinhoud kan dekken, terwijl zij er hoogstens een symbool voor zijn. Zijn kritiek betreft
hier de naïeve theologische opvatting dat de particuliere woorden en voorstellingen samenvallen
met een transcendente realiteit terwijl het hoogstens om de uiterlijke verbeelding ervan gaat. P.TILLICH deelt deze kritiek met C.G.JUNG, vermits het onvoorwaardelijke en oneindige door die eindige
voorstellingen wel is aangeduid, maar er in wezen tegengesteld aan is. Zijn voorstelling van zaken
maakt C.GJUNGs psychologische inzichten ook theologisch hard: 'They are representations, for
the unconditioned transcendent surpasses every possible conception of a being, including even the
conception of a Supreme Being. ' le7C De dogmata zijn volgens C.G.JUNG collectieve symbolen
die in een spanningsverhouding staan tot de onbewuste inhouden. Die relatie bezorgt hen een
vitaliteit die echter niet blijvend is. 'Obschon das Dogma, wie die Mythologie im allgemeinen, die
Essenz der inneren Erfahrung ausspricht und damit die operativen Prinzipien der objektiven Psyche,
das heißt des kollektiven Unbewußten formuliert, so tut es dies in einer Sprache und Anschauungsweise, welche der heutigen geistigen Orientierung fremd geworden sind.'*'1* P.TILLICH bevestigt dit alleen maar, want volgens hem staan de dogmatische symbolen in een spanningsverhouding tussen de goddelijke openbaring en de menselijke receptie, tussen het absolute en het
concrete. 'A religious symbol possesses some truth if it adequately expresses the correlation of
revelation in which some person stands. A religious symbol can die only if the situation changes
and former symbols become obsolete. " " " P.TILLICHs symboolopvatting loopt daarin opvallend
parallel met die van C.G.JUNG. Bij de interpretatie van enkele centrale verlossingssymbolen erkent
hij trouwens dat het niet aan de theologie is om uit te maken of dogmatische symbolen nog levensvatbaar zijn: 'Therefore, symbols cannot be replaced at will; they must be interpreted as long
as they are alive. They may die, and some of the symbols interpreted in the preceding chapters
may already be dead. For a long time they have been under justifiable and unjustifiable attacks.
The theologian cannot give a judgment concerning the life or death of the symbols he interprets.
This judgment occurs in the consciousness of the living church and has deep roots in the collective
unconscious. " ,,7e
3.2.2.2.

Elementen van de theologische voorstelling van Christus als Logos-Mediator

Het analytisch-psychologische denkmodel van C.G.JUNG vult daarin het theologische
aan door de openbaring van de grond van het Zijn in de concrete gestalte van Jezus als de Christus te laten gebeuren via symbolen die hun grote kracht halen uit de transparantie voor het collectief onbewuste. De methode van symboolverklaring is niet nieuw, want ze bestond reeds in de
oudchristelijke kerk. Uit de /oo/oschristologie put het vroege christendom zijn universalisme door
het heil in Christus te verkondigen in de taal van de /ogosleer, wat het volgens P.TILLICH in staat
heeft gesteld onder andere de inwijdingssymboliek over te nemen van de mysteriegodsdiensten.
'The Church Fathers emphasized the universal presence of the Logos, the Word, the principle of
divine self-manifestation, in all religions and cultures. The Logos is present everywhere, like the
seed on the land, and this presence is a preparation for the central appearance of the Logos in a
historical person, the Christ. ' 197> Daardoor is de Christusfiguur onder één noemer te brengen
met bijvoorbeeld de mythologische voorchristelijke voorstellingen over de Perzische Zoon Gods, de

P.TILUCH, The Religio/u Symbol, 'm: P.TTLUCH, Htm Worts/Hauptwerke, Vol. 4, p. 264, vertaald in: P.TILUCH, Gesammelle Werke, Bd. V, p. 207.
C.G.JUNG, Axon, in: C.G.JVNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/II, p. 187.
P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. I, p. 240, vertaald ¡η: P.TILLICH, Systematisehe Theologie, Bd. I. p. 278.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 165, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Il, p. 178.
P.TILUCH, Christianity and the Encounter of the World Religions, in: P.TILLICH, Main Works/Hauprwerke, Vol. 5, p.
ЭОЗ, vctuald in: P.TILUCH, Gesammelte Werke, Bd. V, p. 67.
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Mensenzoon enz 1ββ0 С G JUNG legt deze Alexandnjnse methode psychologisch uit als de ver
vulling van een archetype en onderbouwt deze met zijn njk gestoffeerde symboolfenomenologie.
Volgens hem heeft Jezus dat zelf ook gedaan en 'als Erneurer seiner Zeit hat er dem griechisch
römischen Götterreich und der philosophischen Spekulation die Gestalt des Menschen entgegengestellt, nicht als Widerspruch, sondern als Erfüllung eines schon längst vor ihm vorhandenen Mythologems, nämlich der Anthroposidee mit ihrem komplexen ägyptisch-persisch-hellenistischen Hintergrund' "B< Het is zijn bijzondere verdienste dat hij het algemeen psychologische belang van deze symboliek, ook buiten het christendom, onderstreept
Hier is het eveneens mogelijk een verbinding te maken met de overeenkomstige theologische begrippen, en dat is zoals reeds gezien, dat van de Logos als de goddelijke openbaarder en
Middelaar ' * " Het /ooosdenken is ontwikkeld in de Griekse en Joodse wijsheidsleer, met name
vooral bij HERAKLEITOS (ca 535-465 ν С ) en PHILO (ca 25 v.C -50 η С), en heeft in het chris
tendom zijn intrede gedaan langs Joh 1·1 en de Christushymne in Kol 1 16-17 " в э Het wezen
van de christologie van de Logos-soter, van Jezus Christus als vleesgeworden Woord, is dat de
verborgenheid van God in zijn Zoon universeel openbaar is geworden, dat God zich in zijn onbereik
baarheid in zijn Zoon aan de mens toont 'Wie MIJ ziet, ziet de Vader' (Joh 14 9) Tegelijk wordt de
mens zich door de verschijning van de Zoon bewust van zijn eigen wezen en doel dat op de Chnstus-Logos gericht is Het universalisme van dit /offosdenken mag blijken uit de volgende bedenking
van JUSTINUS MARTYR (ca 100-165) 'Wir sind gelehrt worden und haben es oft ausgesprochen,
daß Christus der logos ist, an dem das ganze Menschengeschlecht Anteil hat Und die, welche mit
dem Logos gelebt haben, sind Christen, auch wenn sie für Gottlose angesehen wurden, wie unter
den Griechen Sokrates und Heraklit und viele ihresgleichen * 1 , M С G JUNG heeft deze leer voor
al aangegrepen om te wijzen op de psychische identificatiemogelijkheid tussen de innerlijke mens
en de verschijning van Christus Psychologisch is het zo dat de mens zijn eigen onbewuste logosof zelfnatuur op Jezus Christus projecteert, waardoor hij deze gedeeltelijk uit de onbewustheid kan
halen Denken wij hiervoor terug aan zijn bespreking van de Gnostische Symbole des Selbst in
Aion (1951) waann hij de christelijke verlossing onder meer verbeeld vindt in de symboliek van de
magneet en het ijzervijlsel, met Jezus Christus als aantrekkingspool voor de verzameling van de
vaderlijke kentekens '**6 De psychologische verklaring daarvoor was dat de inhoud van het col
lectief bewustzijn aansluit op een archetype in het onbewuste, maar het bewustzijn tegelijk kan
verlossen van de instinctmatige onvrijheid die aan datzelfde onbewuste eigen is Het collectief be
wustzijn van С G.JUNG openbaart met zijn mythische en dogmatische symbolen de dieptestructu
ren die in het onbewuste voorgevormd zijn, een interactie die vergelijkbaar is met wat Ρ TILLICH de
openbaring noemt. De openbaring manifesteert zich aan de menselijke rede zoals zich bij
С G JUNG het onbewuste in het collectief bewustzijn even sterk toont als het zich verbergt. "The
word 'revelation' ('removing the veil') has been used traditionally to mean the manifestation of so
mething hidden which cannot be approached through ordinary ways of gaining knowledge. " , , 6

l —

Zie Ρ TILIJCH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 260-261, vertaald in Ρ ТІШСН, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 300301 Zie boven, Ut 2 3 1 1 4, ρ 340 Zie ook Η FRIES Η G GADAMER, Mythos und Wissenschaft, in F BOCKLE и а
(Hrsg ), Chnsüicher Glaube m moderner Gesellschaft Bd 2, ρ 37-3B Die Frage der Rezeption und Transformation, over
de toepassing van de mythische beeiden op de Chnstusbelijdenis Zie verder N FUGLISTER, Alttestamenitische Grundtagen
der neuustamenihchen Christologie, in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd Hl/1, ρ 185-195 Der
Menschensohn der spät und nachalaesiamentlichen Apokatyptik

'*> с G JUNG, Mysterium Coniunctionis Π, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/Π. ρ 132 Zie over de Alexandnjnse
hermeneuse, bij G SÖHNGEN Die Weisheit der Theologie durch den Weg der Wissenschaft, in J FEINER - M LOHRER
(Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd Ι, ρ 917 921 AUegorese pneumatisches Schnftversiändrus
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Zie M SECKLER, Literarische und religióse Sprache, in F BOCKLE u a. (Hrsg ), Christlicher Glaube m moderner Gesellschaft, Bd 2, ρ 75 95, waar het Woord Gods duidelijk van de horizontale mensentaal onderscheiden ie, theologisch en
•otenologisch te begrijpen is en niet linguïstisch en intellectueel Vgl F ULRICH, Der Mensch und das Wort, in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Solum, Bd II, ρ 657 704

"° Een goed beeld daarvan krijgen wij in W KELBER, Die Logos-Lehre Von Heraklit bis Orígenes, ρ 8-9, waar de band met
de tweede persoon van de goddelijke triniteit, de epifanie in Christus en de menselijke zelfkennis reeds van bij de aanvang
vooropstaat Voor een korte betekenisverklaring, zie R A MULLER, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, ρ
179-180 Zie verder ook W KERN V CONGAR. Geist und HeUiger Gast, in F BOCKLE u a (Hrsg ), Christlicher
Glaube m modemer Gesellschaft, Bd 22, ρ 63-68 Vom Logos der Antike Zie over de /ogonheologie verder by I ESCRIBANO-ALBERCA, Glaube und Gotteserkenntnis In der Schnß und Patnsnk, in M SCHMAUS - A GRILLMEIER L SCHEFFCZYK (Hrsg ), Handbuch der Dogmengeschichte, Bd I/2a, ρ 29-31
" " JUSTINUS MARTYR, Apologie, I 46, geciteerd uit W KELBER, Die Logos-Lehre Von Heraklit bu Orígenes, ρ 147
" " C G JUNG, Лит, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/П, ρ 199
'"* Ρ TUJJCH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 108, vertaald in Ρ TILIJCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 131
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De openbaringskennis is daarom niet rationeel, doch uitsluitend analogisch of symbolisch te formuleren omdat de goddelijke diepte per definitie onkenbaar is. Als P.TILLICH in zijn epistemologie stelt
dat zij uitgaat van de analogia entis tussen de eindigheid en het oneindige en 'without such an
analogy nothing could be said about God', dan geldt voor de dieptepsychologie op gelijkaardige
wijze dat het onbewuste zich eveneens alleen maar in symbolen laat weergeven en het de kracht
van de dogmatische symbolen is dat zij dit onbewuste kunnen uitdrukken, zoals dat op geen andere manier kan.'8*7 Ook bij P.TILLICH ¡s de universaliteit van de Christusvoorstelling slechts verklaarbaar omdat zij uitdrukking geeft aan de voorgegeven structuurelementen van de natuurlijke
rede. Maar volgens P.TILLICH is er voor de dogmatische verbeelding niet alleen een uitleg vanuit
een verborgen psychisch-archetypisch patroon, maar is zij theologisch te begrijpen als een openbaringsgebeuren vanuit de transcendente God, als de zelfmededeling van God aan de mens. Dat is de
basisgedachte voor zijn /oooschristologie."88 Dit spreekt ook uit de zes verschillende betekenissen die hij aan de term 'Woord van God' toekent en die tot één grondbetekenis te herleiden zijn:
'The many different meanings of the term 'Word' are all united in one meaning, namely 'God manifest' — manifest in himself, in creation, in the history of revelation, in the final revelation, in the
Bible, in the words of the church and her members. 'God manifest' — the mystery of the divine
abyss expressing itself through the divine Logos — this is the meaning of the symbol, the 'Word of
God'."*"
3.2.2.3.

Collectief bewuste reactie ab fase in de interpretatie van de Chrístusvoorstelling

De functie van het collectief symbool als bemiddeling tussen het onbewuste en het bewustzijn is op zijn best verbeeld door de collectieve voorstelling van Jezus Christus. C.G.JUNG
heeft van de voorstelling van de openbaring van het onbewuste in de collectieve middelaarsgestalte vooral het cultuurpsychologisch belang van de cultuurheid gezien, hoewel dat op lange termijn
voor de individuele zelfverwerkelijking onvoldoende is. Hij geeft bovendien toe dat de projectie van
de onbewuste inhouden op de figuur van Jezus voor het eerst zo volledig is geweest dat deze particuliere figuur er helemaal in is opgegaan en zo is opgeklommen tot de status van Godmens. 'Es
wäre aber ein schweres Mißverständnis; wollte man es als bloßen 'Zufall' ansehen, daß Jesus, der
Zimmermannssohn, das Evangelium verkündet hat und zum salvator mundi, гит Erlöser der Welt,
geworden ist. Er muß eine Persönlichkeit von begnadetem Ausmaß gewesen sein, daß er imstande
war, die allgemeine wenn auch unbewußte Erwartung seiner Zeit so vollkommen auszudrucken
und darzustellen. Niemand anderer hätte der Träger einer solchen Botschaft sein können als eben
dieser Mensch Jesus. " i n o Door de voorstelling van de plaatsvervangende verlosser voor te houden is men in staat geweest het bewustzijn te beschermen tegen de dreiging van een directe ontmoeting met het onbewuste en een plaatsvervanging te bieden voor de zelfervaring. Deze figuur
functioneert als een schutsbeeld tegen de archetypische machten. Op die nood heeft de kerk volgens C.G.JUNG ingespeeld en is daarom teruggedeinsd voor de voorstelling van de 'Christus in
ons', die in een vroegtijdig ontwikkelingsstadium tot inflatie kan leiden. "Christus erweist sich in
doppelter Hinsicht als Mittler: er hilft dem Menschen gegenüber Gott und beschwichtigt die Angst,
die man vor diesem Wesen empfindet. Er nimmt eine wichtige Mittelstellung zwischen den zwei
schwer zu vereinbarenden Extremen Gott und Mensch ein. Sichtlich verschiebt sich der Focus des
göttlichen Dramas auf den vermittelnden 'Gottmenschen'. " 1 · " Dat bedoelt C.G.JUNG ook als
hij zegt dat Christus verlost: als uiterlijke gestalte bevrijdt hij de mens van een mogelijke inflatie
met het archetype dat hij vertegenwoordigt. En het is omdat de dogmatische voorstelling van deze
Christusfiguur tijdelijk het onbewuste van het individu uitdrukt, dat men hem niet enkel als goed
mens maar vooral als God vereert. De identificatie met deze figuur kan niet persoonlijk zijn, want

' m Р.ТТШСН, Systematic Theology, Vol. I, p. 131, vertaald m: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. 1, p. 157. Over de
verhouding tussen dogmatische symbolen en ervaring, zie H.M.M.FORTMANN, AL· ziende de Onzienlijke, dl. I, p. 77-83;
V.WHITE, Soid and Psyche, p. 65-94. Zie meer over de analogia entis, bij G.SÒHNGEN, Die Weisheil der Theologie
durch den Weg der Wissenschaft, in: J.FEINER - M.LÖHRER (Hrsg.), Mysterium Salais, Bd. I, p. 926-939: Die Sprache
des Mysteriums — ein Mysterium der Sprache. Die Sprache der Analogie.
" • Zie boven, Ш.2.3.1.2.5, p. 348-350.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 159, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. 1, p. 189.
"• A.JAFFÉ, Erinnerungen, Traume, Gedanken von C.GJung, p. 215.
"" C.G.IUNG. Antwort ом/Kob, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 461.
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de afstand van deze Godmens ten opzichte van de eigen menselijke mogelijkheden is te groot.
C.G.JUNG beschouwt de uiterlijke middelaar uiteindelijk als een figuur tussen God en de mens in.
Dit proces hoort voor C.G.JUNG bij een belangrijk doch achterhaald stadium in de bewustzijnsontwikkeling, het is het symbool dat men in die fase nodig had. De identificatie met de 'vleesgeworden Logos' in een bovenaardse Verlosser en Mediator is vooral van belang geweest voor het
groepsbewustzijn, maar daardoor zijn volgens hem na verloop van tijd de individuele mogelijkheden
verdrongen."*2 Doordat de mens zich overgeeft aan de uiterlijke voorstelling, vindt tegelijk een
verwijdering plaats ten opzichte van het eigen onbewuste. Hierin ziet C.G.JUNG in zijn inleiding op
Psychologie und Alchemie (1944) een vlucht voor het eigen psychologische conflict.1"3 Dit
treedt op wanneer Christus 'vom oberflächlichen und гиг mechanischen Fotmelhaftigkeit neigen
den Gläubigen zu einem außenstehenden Kultobjekt gemacht, welches gerade durch die Verehrung
daran verhindert wird, in die Tiefe der Seele einzugreifen und letztere zu ¡ener dem Vorbild entsprechenden Ganzheit umzuschaffen. Damit steht der göttliche Mittler als ein Bild draußen, der Mensch
aber bleibt Fragment und in seiner tiefsten Natur unberührt'.™** Het eigen lijden wordt overgedragen aan het kruis van Christus, waardoor er niet echt een oplossing komt voor het conflict tussen de tegenstellingen. 'Daß wir unser Oben und Unten zusammensetzen, davon ist gar keine
Rede. Im Gegenteil: Christus und sein Kreuz erlösen uns von unserem Konflikt, den wir einfach
stehenlassen. * , m Deze opvatting bevestigt P.TILLICH in zijn theologische kritiek op een voorstelling van de Mediator of het medium die niet strookt met de correcte theologische betekenis.
Wanneer de Mediator als een afgodengestalte naast God als het enige eigenlijke subject van de
bemiddeling en openbaring staat, kan deze niet meer transparant zijn voor de goddelijke openbaring. 19 " Volgens C.G.JUNG komt dit doordat de mythe helemaal is verwijderd van haar wortels
in de onbewuste psyche, waardoor 'allzuviele unfähig sind, einen Zusammenhang zwischen den
heiligen Figuren und ihrer eigenen Seele herzustellen ".1M7 Door het geloof in de halfbewuste
projectie van een uiterlijke middelaar keert de mens zich af van de compensatie die van het eigen
onbewuste uitgaat. Christus komt los van elke band met de mens en de incarnatie wordt zo een
uniek bovennatuurlijk ingrijpen van buitenaf, voorbijgaand aan de menselijke ontwikkeling en medewerking. Deze psychologische wetmatigheid vormt een belangrijke richtingwijzer voor de formulering van de theologische en soteriologische opvattingen, wil men daarmee aan dit psychologisch
neurotiserende mechanisme ontkomen. Tevens moet men precies dit mechanisme omzeilen met
een theologisch juiste omschrijving van de symboliek van de Mediator?*** Een ander punt van
psychologische kritiek van C.G.JUNG is dat de collectieve voorstelling zich in de loop van de bewustzijnsontwikkeling steeds verder verwijdert van de onbewuste voedingsbodem, gerationaliseerd
en gescleroseerd is en tenslotte nog slechts een beperkt potentieel van de psyche aanspreekt.
Voor de mens, bij wie het voorkritische geloof niet meer werkt, wordt het een lege gerationaliseerde formule, die hij alleen maar gelooft en niet begrijpt. De dogmatische middelaarsvoorstelling
drukt het collectief onbewuste niet meer uit en is in deze rationalistische tijd niet meer verstaanbaar. In dat geval valt de symbolische bemiddeling met het onbewuste weg en vormt het verlossende dogma zelfs een belemmering voor de bewustzijnsontwikkeling. C.G.JUNG zegt over die
toestand: 'Die Brücke, die vom Dogma zum inneren Erlebnis des Einzelnen führt, fehlt. Statt des-

"* Zie C.G.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, io: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 5, p. 96-97. Zie boven,
II.3.2.2, p. 6S-67; C.G.JUNG, Psychologische Typen, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. б, p. 80-81. Zie boven,
П.4.8.|.2,р. 91-93.
' " Zie C.G.JUNO, Psychologic und Alchemie, in: C.G.JUNG, GesammeUe Werke, Bd. 12, p. 22-23.
" " C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, GesammeUe Werke, Bd. 12, p. 21.
" " C.G.JUNG. Brief vom 3.VII.19S2 an D.Hoch, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. II, p. 290. Vgl. p. 291, waar de consequente
levenshouding van de herder Jezus in scherp contrast staat met de gedweeë navolging van de schapen. 'Man will aber nur
von Christi Kreta reden, und wie herrlich sein Kreuzestod uns den Weg geebnet und unseren Konflikt gelöst hat. Man könnte u.a. auch entdecken, daß das Christusleben in jedem Zuge ein Vorbild der Individuation und deshalb unnachahmlich ist:
man kann nur im gleichen Sinn sein eigenes Leben total leben mit allen Konsequenzen. '
"" Zie P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. II, p. 93-94, vertaald in: P.TTLLICH, Systematisehe Theologie, Bd. D, p. 103.
Voor de klassieke betekenis van het begrip Mediator, zie RA.MULLER, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms,
p. 188.
"" C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, GesammeUe Werke, Bd. 12, p. 27.
"" Zie meer bij B.STUDER · B.DAILEY, Soteriologie. In der Schliß und Patristik, in: M SCHMAUS - A.GRILLMEIER L.SCHEFFCZYK - M.SEYBOLD (Hrsg.), Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. ПІ/2а, p. 61-63: MUtierschaß Christi; p.
65-73: Der Triumph des himmlischen Erlösers; J.ALFARO, Die Heiisßtnktionen Christi als Offenbarer, Herr und Priester,
in: J.FEINER - M.LOHRER (Hrsg.). Mysterium Solans, Bd. III/1, p. 649-708.
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sen wird das Dogma geglaubt, es ist hypostasiert. ' , n t Ρ TILLICH stelt van zijn kant 'A mecha
nized administration of religious rites can exclude any revelatory presence of the holy reality which
it claims to mediate "200° WIJ weten dat dit volgens Ρ TILLICH het geval is als het dogma met
meer openbarend is voor de goddelijke Ziinsgrond Het dogmatistische geloof in de Christus-Verlos
ser werkt daardoor tenslotte vervreemdend ten opzichte van het echte leven Zo heeft het chris
tendom volgens С G JUNG in zijn traditie wel de mythe van de volledige innerlijke mens bewaard,
maar ze te weinig binnen het bereik van het individu gebracht ^001 Zijn bovennatuurlijke over
winning op het kwaad heeft geleid tot de verdringing van de natuur en de heelwording verhinderd
die daann juist beoogd werd P.TILLICH is voldoende vertrouwd met de dieptepsychologie om te
weten dat het geloof in Christus kan verworden tot een rationele, intellectuele of emotionele func
tie Het geloof dat met alle functies van de mens kan integreren, is volgens hem niet meer heelmakend. 'These dynamics have been desenbed in many ways, especially in the recent developments
of analytic psychology. I..J The first and decisive polarity in analytic psychology is that between
the so-called unconscious and the conscious. Faith as an act of the total personality is not imagi
nable without the participation of the unconscious elements in the personality structure 'm2 De
psychologische eigenschap van de eenzijdige, leerstellige, rituele en wetsgetrouwe godsdienstig
heid, van het uiterlijke geloof in de Verlosser, is de beoefening ervan zonder het persoonscentrum
te raken of zonder, in termen van С G JUNG, het 'zelf' te verwerkelijken In het aanspreken van
het onbewuste gaat het meestal slechts om een deel van de persoonlijkheid, soms het intellectue
le, soms het emotionele, vaak zelfs alleen het handelingsleven Door het uiterlijke geloof in de
dogmatische Christus is volgens С G JUNG de gespletenheid tussen de spirituele en vitale sferen in
de hand gewerkt Hierdoor boekt hij slechts tijdelijk een relatieve psychologische vooruitgang die
echter later verloren gaat en in zijn tegendeel vervalt Voor een echte verlossing en heelwording is
volgens hem meer nodig, namelijk de psychologische zelfverwerkelijking van de inhoud van de
christelijke dogmata zoals hij in een brief uit 1955 schnitt 'Wir sind aus diesem 'sündhaften' Zustand der mythologischen Aussagen nicht dadurch befreit, daß wir sagen, durch die Offenbarung
Gottes in Christo seien wir 'errettet' oder 'erlöst', denn das ist einfach ein weiteres Mythologem,
dem allerdings eine psychologische Wahrheit innewohnt. Hieraus können wir das 'Erlösungsgefühl', das mit diesem Mythologem verbunden ist, begreifen, aber mit der Aussage Offenbarung in
XPo' ist nur gesagt, daß ein derartiger Mythus existiert, der evidenterweise in den Umkreis der
Selbstsymbohk gehört.-νκ3
Deze Christusopvattingen hebben altijd gefunctioneerd in het kader van de collectieve
geïnstitutionaliseerde godsdienstigheid die С G JUNG Konfession noemt го°* Die komt overeen
met de godsdienstigheid die Ρ TILLICH, niet enkel op puur theologische, maar ook op sociologische
en psychologische gronden, als heteronoom bestempelt Ook bij hem zijn de bedenkingen geïnspireerd op het model van de rooms-katholieke kerk 'The penods of suppression of the autonomous
mind, culturally and religiously, in the name of doctrinal formulations of a special faith, are remembered by the following generations The life-and-death struggle of rebellious autonomy with the powers of religious suppression has left a deep scar in the 'collective unconscious' т2тъ Het is de
heteronome geloofsgemeenschap die haar eenheid tegen de bedreiging van ketteni beschermt door

" " C G JUNG, Aim, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 9/11, ρ 191
""

Ρ ТІШСН, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 121, vertaald in Ρ ТЛШСН, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 146

" " Zie С G JUNG, Gegenwart md Zukunft, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 10, ρ ЗЭб
ж

Ρ TILLICH, Dynamics of Faith, in Ρ TILLICH. Mam Worin/Hauptwerke, Vol S, ρ 233, vertaald m Ρ TOUCH, Ge
sammelte Werke, Ъа Vin, ρ 114

"• С GJtING, Brief vom 13 VI 1955 an W Berne!, in С GJUNG, Bnefe, Bd Π, ρ 501
" C O JUNG, Psychologie und Religion, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 11, ρ S Volgens H WAHL, daube und
symbolische Erfahrung, ρ 493, "legt die aus Jung extrapolierte Ableitung der neuen Religiosität implizit den Finger m die
offene Wunde einer hrchenamtlichen Theologie die bis heute die Herausforderung der Aufklärung im positiven Sinn (auch
Bonhoeffers1) nicht aufgenommen und verarbeitet hat" HÍJ denkt met name aan het onvermogen om ι ν m het Fall Drewermann de uitdaging ernstig te nemen en zijn voorstellen kritisch te bestuderen De opvattingen van deze 'controversiële'
theoloog zijn vooral op een niet altijd even grondige Jungstudie gesteund Zie voor een kritische evaluatie A VERGOTE,
Kan religie genezing brengen'', m Collanones, 25 4 (1995), ρ 361 386, hier ρ 371 372, die concludeert 'Drewermann
suit de kerken voor een uitdaging die heel krachtig de modernistische crias doet herleven, ( ) Uil onze pogingen om Drewermanns werk te situeren in zijn culturele context, blijkt dat zijn succes ambigu is Maar dat succes laat ook zien hoe
nodig het is de christelijke boodschap ie bevrijden uit bepaalde letterlijke interpretaties waarin ze nog altijd Ie zeer gevan
gen zit "
" " Ρ TOUCH, Dynamics of Fm A, in Ρ TOUCH, Man Works/Hauptwerke, Vol 5, ρ 242, vertaald in Ρ TILLICH, Ge
sammelte Werke, Bd VIII, ρ 127
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haar religieuze systeem te vrijwaren van alle verderfelijke individuele invloeden Daarom onderdrukt
ZIJ de geestelijke autonomie met Christus als de uiterlijke eenmakende factor en met zijn kerk als de
vanzelfsprekende instantie van heilsbemiddeling. De collectieve godsdienstigheid begnjpt Ρ TILLICH
in de context van het voorwaardelijke vertrouwen in de autonteit* 'We believe the authorities, we
trust their judgment, though never unconditionally, but we do not have faith in them "**" Daar
om is het begrijpelijk dat С G.JUNG en Ρ TILLICH overeenstemmen in hun ambivalente houding ten
opzichte van de uitwassen van de collectieve of geïnstitutionaliseerde godsdienstigheid, van het
sacramentalisme, fundamentalisme en legalisme. De groepsstructuur is volgens Ρ TILLICH dan ook
onvoldoende als basis voor openbaring De geschiedenis van Israël toont trouwens aan dat "no
group can be the bearer of the final revelation, that it cannot perform a complete sacrifice The
breakthrough and the perfect self-surrender must happen m a personal life, or it cannot happen at
all'.1007 In Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten (1928) ziet С G JUNG
daarvan vooral het psychologische aspect waardoor het individu met zijn schijngedrag, door de
vorming van de persona, van het eigen onbewuste vervreemdt Zo kan de uiterlijke naleving van de
christelijke verlossingswetten enkel omwille van de zelfhandhaving van de groep hoogstens een ze
kere zelfdiscipline bewerkstelligen, een verdienste die C.G JUNG zowel in de individuele als de cultuurpsychologie illustreert.3008 Meestal loopt deze legalistische en moralistische wetsgetrouw
heid en leerstelligheid uit op een soort fanzeTsme, waann de verlossing ten opzichte van anderen
slechts een rol is — vergelijkbaar met С G.JUNGs personagedrag —, misbruikt omwille van de
machtsverhouding binnen de groepsstructuur, 'und rühmt sich dann vor Gott, vor sich, vor den
Menschen seines weiß und unbefleckt gebliebenen Kleides, das er in Wahrheit seiner Feigheit,
seiner Regression, seinem Angelismus und Perfektionismus verdankt Und statt sich zu schämen,
steht er vom im Tempel und sagt: 'Ich danke dir, daß ich nicht bin, wie diese da .'.' (Lc
18 11).*°°· Zowel C.G JUNG als Ρ TILLICH verbinden deze grondhouding met de rituele effici
ëntie van de sacramenten als opus operatum.*"0 Psychologisch is deze te omschrijven als een
dwangneurotische, magische houding, de aanpassing aan normen en voorschriften Door de uiterlijke verlossingsleer en -praktijk waant de christengelovige zich verlost door het mediumschap van
de Christus die hij vereert, zonder dat dit met de werkelijkheid overeenkomt P.TILLICH erkent dat
de mens hiervan onbewust een invloed ondergaat, maar volgens hem gaat ware verlossing alleen
via persoonlijke inbreng van de individuele mens een inzicht dat ook bestaat in de analytische psychologie
С G JUNG bekritiseert vanuit zijn ervaring met de invloeden, die collectieve voorstellin
gen op de individuele psyche teweegbrengen, de ambivalentie van de mythisch-dogmatische Chris
tusvoorstelling Met die psychologische ervaring correspondeert echter ook een bepaalde theologi
sche interpretatie.2011 Het is een traditionalistische voorstelling die ook voor Ρ TILLICH op theo-

~* РТ1ШСН, Dynamics of Fauh, ш PTILUCH, Mam Worts/Hauptwerke. Vol 5, ρ 24«, vertaald m PTTLUCH, Ge
sammelte Werke, Bd VIII. ρ 133
m

Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 143, vertaald, ui Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 171 Zie
meer bij M SECKLER, Tradition und Fortschritt, in F BÖCKLE и a (Hrsg ), Christlicher Glaube m moderner Gesell
schaß, Bd 23, ρ 6-22 Tradition

"• PTILUCH, Dynamics of Fmth, in PTILUCH, Mam Worts/Hauptwerke, Vol S, ρ 242-245, vertaald ui PTILUCH,
Gesammelte Werke, Bd Ш, ρ 127-132, laat zich ontvallen dat het dogma meer een sociologische dan persoonlijke achter
grond heeft Volgens H M M FORTMANN, Als ztende de Onzienlijke, dl Π, ρ 103, laat С G JUNG daarentegen te wei
nig plaats voor de gehoorzaamheid op gezag, en daarmee voor "de meest essentiële trek van het geloof
ш

С G JUNG, Gm und Böse m der analytischen Psychologie, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 10, ρ SOI

* " Vgl Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol III, ρ 121-122, vertaald m Ρ TTLUCH, Systematische Theologie. Bd ІЛ, ρ
144, die de magische techniek van sacramenten laakt omdat zij op het onbewuste inwerken zonder medewerking van het
bewustzijn, Vgl С G JUNG, Psychologie und Religion, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 4 Zie voor het
onderscheid tussen ex opere operantis en a opere operato, R A MULLER, Dictionary of Latin and Greek Theological
Terms, ρ IOS, R SCHULTE, Die Eiraelsakramente als Aufgliederung des Wurzelsakraments, in J FEINER M LÖHRER
(Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd IV/2, ρ 145-150 Een zeer goede symboolüieoretischc visie op deze theologische controverse vinden wij bij Η WAHL, Glaube und Symbolische Erfahrung, ρ 474-484 Theologische Folgen der Symbol-Asthenk
Jungs für Pnesterfigur Kirche, Taufe, Dogma, die zowel het magische misbruik in een sacramenteel objectivisme hekelt als
net eigenmachtige misbruik m een sacramenteel subjectivisme, zie ook bij D ZADRA A SCHILSON, Symbol und Sakrament, m F BÖCKLE и a (Hrsg ), Christlicher Glaube in modemer Gesellschaft, Bd 28. ρ 88-121
3011

Zie Η UNTERSTE, Theologische Aspekte der Tiefenpsychologie von С G Jung, ρ 186-188, die deze kruidt alleen gerecht
vaardigd vindt als С G JUNG 'das mehr statisch neue Dogmaversländnu' in het dogmatische fuusroe sinds de Nieuwe Tijd
bedoelt С G JUNG heeft volgens hem te weinig oog voor het feit dat het dogma lot m de Middeleeuwen veel functioneler
en dynamischer is Vgl W KASPER, Geschichtlichkeit der Dogmen, m Sommen der Zal, 170 6 (1969), ρ 401-416,
W KASPER. Glaube und Geschichte, ρ 201-207, К RAHNER, Zar Frage der Dogmenentmcklung, m К RAHNER,
Schriften zur Theologie, Bd Ι, ρ 11-50
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logische gronden niet langer houdbaar is, wanneer zij aanleiding is tot de beeldvorming van een
monarchische en supernaturalistische Christus. Deze heeft als verzelfstandigde bovennatuurlijke
Verlosser nog weinig gemeen met de te verlossen natuurlijke mens. In elke objectieve offertheologie is de menselijke medewerking dan ook beperkt tot de subjectieve toeèigening.2012 Volgens
P.TILLICH leidt deze verlossingsleer tot bijgeloof en uiterlijke gehoorzaamheid als zij door een vermenging van 'the symbolic and the literal language' letterlijk en niet symbolisch wordt verstaan.20'3 Zoals C.G.JUNG het bewust symbolische steeds beschouwt als uitdrukking van het
onbewust archetypische, mogen volgens P.TILLICH in de Christusvoorstelling het voorwaardelijke
en particuliere niet losstaan van de openbaring van het universele en onvoorwaardelijke. Jezus is
enkel te geloven als de Christus, anders functioneert de gemythologiseerde Christus als een demonische figuur, waarin het onderscheid tussen het menselijke en het goddelijke is weggevallen. Dat
is een Christus die volgens C.G.JUNG als personificatie overladen is met archetypische projecties.
Volgens P.TILLICH wordt de historische figuur in een exclusief christocentrisme gemythologiseerd
en met de Logos geïdentificeerd.2014 De figuur van Jezus Christus mist in die opvatting elke affiniteit met de menselijke natuur en stelt als voorwerp van idolatrie een voorbeeld dat moeilijk navolgbaar is vanwege de 'denial of the Jesus-Character' en de 'diminuation of the human nature'.10" Volgens C.G.JUNG is deze Christus niet helemaal mens geworden, en is de incarnatie
slechts doorgedrongen tot in het collectief bewustzijn. Daarom is hij goddelijk, niet geboren onder
de macula peccati ( = smet van de zonde), volmaakt en bijgevolg ook het tegenbeeld van de menselijke heelwording. In zijn psychologische visie is deze Christus een eenzijdige, collectieve projectie van de menselijke heelheid zonder de verbinding met de individuele en onbewuste mogelijkheden van de mens zelf.
Met zijn protestantse beginsel stelt P.TILLICH in deze Christusopvatting de demonische
institutionalisering van het oneindige in vraag omdat dit daardoor buiten bereik van de ervaring
blijft, ook al steunt het op de ultimate revelation van ditzelfde oneindige: "The Protestant principle
of the infinite distance between the divine and the human undercuts the absolute claim of any
doctrinal expression of the New Being.m20ie Ondanks het overduidelijk theologische fundament
van zijn visie op de geïnstitutionaliseerde demonie en de ambivalentie van de institutionalisering
van het geloof is P.TILLICHs opvatting eveneens op psychologische en sociologische inzichten gebaseerd. Dit blijkt onder meer als hij deze in opvallend jungiaanse termen omschrijft als 'sociale demonie': "Gegenstand der dämonischen Zerstörung ist die im sozialen Zusammenhang stehende
Persönlichkeit und der von ihr getragene soziale Zusammenhang selbst. Es handelt sich hier also
nicht um die Zerspaltung des Persönlichen von der eigenen psychischen Tiefe her, sondern um die
Zerbrechung des Persönlichen durch die übergreifende soziale Einheit. ' 20 ' 7 Daar mag altijd sprake van zijn wanneer de religie het eindige niet transcendeert, doch in haar vormaspecten deel
wordt van de eindige werkelijkheid.20" Deze verwarring tussen oneindigheid en eindigheid is de
theologische invalshoek om te beschrijven wat bij C.G.JUNG de projectie van het onbewuste in de
voorstellingswereld van het collectief bewustzijn is. Ook hij zoekt achter deze 'wereldse' vormgeving de universele essentie van het geloof. 'Was nun die einzelnen Konfessionen anbetrifft, so
handelt es sich heutzutage nicht mehr um das Recht der einzelnen Konfession, sondern um die

"" D.WIEDERKEHR, Glaube als Erlösung, p. 69, wijst op dezelfde kloof: 'Allerdings filhn die gleiche Selenologie auch eine
folgenschwere Diastase zwischen der sogenannten 'objektiven ' Erlösimgstat Christi und der sogenannten 'subjektiven ' Aneignung der Erlösung durch den Menschen ein: Christus bleibt letztlich auf der Seite der von ihm verdienten Gnade stehen,
ohne konstitutiv in das Gottesverhdltnis des glaubenden und erlösten Menschen einzutreten. '
·"' Р.ТГШСН, Existential Analyses and Religious Symbols, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 6, p. 392, verUñid in: Р.ТГШСН, Gesammelte Werke, Bd. V, p. 231.
" * Zie Р.ТІШСН, Christologie und Geschichtsdeutung, in: Р.ТГШСН, Main Works/Hauptwerke, Vol. 6, p. 205, eveneens
in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. VI, p. 96, waar hij opweipt dat christologie iets anden is dan de toepassing van
mythische categorìcèn op een historische persoonlijkheid.
"" Р.ТГШСН. Systematic Theology, Vol. II, p. 142, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. П. p. 154. Vgl.
de kritiek van P.SMULDERS, Dogmengeschichtliche und lehramtliche Entfaltung der Christologie, in: J.FEINER M.LÖHRER (Hrsg.), Mysterium Saluas, Bd. HI/1, p. 468: 'Die überwiegend statische Sicht auf die Beschaffenheit des
Gottmenschen. wie sie vom Konzil von Chalcedon ausgesprochen wurde, trug auch die Gefahr in sich, daß die Echtheit
seines menschlichen Handelns in Vergessenheit geriet. '
m

' P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΠΙ, p. 177, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. ΠΙ, p. 207.

*"' P.TILLICH, Dos Demonische, in: P.TTLUCH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 5, p. 107, eveneens in: P.TILLICH. Ge
sammelte Werke, Bd. VI, p. 51-52.
* " Zie P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Ш, p. 99, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Ш, p. 121.
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Existenz der religiösen Idee überhaupt, weshalb ich auf die Unterschiede zwischen den einzelnen
Konfessionen nicht zuviel Gewicht legen möchte. Ich bin zwar der Meinung, daß der Katholizismus,
in seiner kirchlichen Organisation zum mindestens eine absolute Verweltlichung des Christentums
ist, die mit der Intention des Stifters der christlichen Religion gewiß nicht das geringste zu tun hat.
Es ist eine Religion für sich, wie der Buddhismus, der Konfunanismus, der Taoismus usw. " 20,e
In het collectief bewustzijn, in de particuliere religies, is in de uitleg van P.TILLICH dat wat ons
onvoorwaardelijk aangaat, geprojecteerd op iets voorlopigs en zo een deel geworden van de eindige werkelijkheid, van de wereld en de menselijke cultuur. De daarmee verbonden gods- of Christusvoorstelling is die van de monarchische God, de supernaturalistische God, die naast en buiten
de werkelijkheid staat en hier van bovenaf op ingrijpt. P.TILLICH voelt zich ondersteund door de
menswetenschappen om dit monarchische en antropomorfe godsbeeld onder vuur te nemen. "The
criticism by psychology and sociology of personalistic symbols for man's relation to God must be
taken seriously by theologians.'2020 Daarom wijzen P.TILLICH en C.G.JUNG beiden de idee af
van het plaatsvervangend lijden, voorzover men dit beschouwt als een objectief en geïsoleerd
gebeuren. De motieven van C.G.JUNG zijn bekend en betreffen de psychische attitude die daarmee
annex is en de zelfverwerkelijking in de weg staat. Als theoloog deelt P.TILLICH de kritiek van
C.G.JUNG omdat de subjectieve betrokkenheid te weinig aan bod komt wanneer men verlossing
verklaart in legalistische en kwantitatieve termen.2021 Daarom ook valt de definitieve openbaring
van Jezus als de Christus volgens P.TILLICH niet automatisch samen met de intellectuele overdracht en overname van de christelijke leer van de manifeste kerk. Zij is uitsluitend definitief als zij
niet opgaat in het medium van de openbaring en in de mate men gelooft in Jezus als de Christus.
"He who believes in me does not believe in 'me', says Jesus in the Fourth Gospel, destroying any
heteronomous interpretation of his divine authority.m2022 Deze theologische stelling bevestigt
C.G.JUNG vanuit de analytische psychologie, met als enige verschil dat de dogmatische Christus
bij P.TILLICH niet enkel een verwijzing is naar de fundamenten van het onbewuste, maar ook die
van het onvoorwaardelijke en absolute.2023 Vanuit die verwijzing neemt de macht van de autoriteit van het eindige 'zijn' af evenredig met het psychologische verval van de verstarde dogmatische voorstellingen binnen het collectief bewustzijn.
Conclusies: (a) De verbinding van de Christusvoorstelling met de collectieve symboolwereld geeft bij C.G.JUNG een richting aan waarlangs de theologie het particularisme
en personalisme van haar soteriologie kan overstijgen. C.G.JUNG onderstreept het cultuurhistorische belang van de dogmatische Christusvoorstelling als een concretisering
en eerste incarnatie van de Logos in het collectief bewustzijn. De verschijning van Christus beantwoordt aan een collectief verwachtingspatroon en de mythologische beelden
daarrond zijn onverbreekbaar met de collectieve psyche van de mensheid verbonden.
P.TILLICH gaat daar in mee en beweert dat de goddelijke, ultieme openbaring nooit de
natuurlijke rede kan weerspreken en daarop moet verderbouwen, al zal hij toch een
duidelijkere scheidingslijn trekken tussen de natuurlijke openbaring via het onbewuste
van de mens en de bovennatuurlijke van de zich mededelende Godheid. Maar samen
verzetten zij zich tegen een reductie van de verlossingsboodschap tot haar kennisaspecten en hebben vooral oog voor de symbolische en mythologische taal waarin de
openbaring verwoord is. Ib) Het geloof in Jezus Christus als de Logos plaatst de verschijning van de Christusfiguur in het omvattende theologische perspectief van de Logos als openbaring van God in zijn Zoon, zoals in de Johannesproloog. Deze voor- en
oudchristelijke theologie is vanwege haar speculatief karakter misschien terecht in orv

" C.G.JUNG, Brief vom 16X11.1933 απ H.OberhâmU, in: C.G.JUNG. Briefe, Bd. I, p. 176.
"> P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 288, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 331.
" Zie P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. II, p. 171-173, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. II, p.
184-18«.
° P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 148, niet vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie.
0

Vgl. W.B.CUFT, Jung and Christianity, p. 91, die het psychologische en theologische onderscheid combineert: "First,
there is the local character in all myths and rituals: it is 'our' ancestor, etc. The image binds the individual to his or her
family's system of historically conditioned sentiments, activities, values, and beliefs. Here the symbol functions as part of a
sociological organism. Secondly, there is the quality of leading the individual beyond. Time and space are overcome. The
individual is disengaged from the local, historical, particular conditions and is led into some kind of ineffable experience. "
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bruik geraakt, vooral door de identificatie van de Logos met de intellectuele geloofsoverdracht in de bijbel als Gods Woord en de kerkelijke leer. C.G.JUNG en P.TILLICH vestigen er met dit begrip opnieuw de aandacht op dat de incarnatie in Jezus Christus een
momentopname is van een proces van bewustzijnsontwikkeling en heilsgeschiedenis.
De ontologische en psychologische achtergrond van deze dogmatische formulering
brengt de theologie opnieuw in contact met haar symbolische rijkdom, op voorwaarde
dat ze geen absurde beschrijving is van bovennatuurlijke verhoudingen die niets met het
leven van de gelovige zelf te maken hebben. P.TILLICH waakt erover dat de mens langs
die weg niet overgaat tot een remythologisering van het geloof in de Verlosser, (c) Anderzijds toont C.G.JUNG aan hoe een bepaalde dogmatische Christusopvatting van de
goddelijke Mediator het product is van een hardnekkig volksgeloof en een achterhaald
stadium van de collectieve bewustzijnsontwikkeling. Ook P.TILLICH ziet daar de gevaren van: de Logos-Mediator kan een heidense figuur worden en een demonische werking uitoefenen wanneer deze als medium tussen God en de mens een aparte plaats inneemt. P.TILLICH benadrukt de transparantie van de ¿ooos-M¡ddelaar voor het absolute
zoals bij C.G.JUNG de band met de levende realiteit van het onbewuste bepalend is.
C.G.JUNG duidt voor de psyche de negatieve effecten aan, P.TILLICH op zijn beurt de
theologische onjuistheid, maar beiden wijzen op de gevaren van een collectief en demonisch Christusgeloof waarin de persoonskern en de onbewuste lagen van de persoon
niet betrokken zijn, en op de ontoereikendheid van de dogmatische formuleringen om
geloof op te wekken, wanneer de verbinding van de onbewuste of ontologische voedingsbodem is weggevallen. De heteronome en collectieve geloofssystemen rond de
Christus-Meoïaror staan volgens hen de bewustwording en de autonomie van de mens
in de weg.

33.

C G Jungs Christusbenadering vergeleken met de historische en existentiële dimensie in de theologie van P.Tillich

In dit tweede luik kunnen wij de wijze waarop C.G.JUNG zijn Christusbenadering situeert binnen de verhouding tussen het ik-bewustzijn en het persoonlijk onbewuste, vergelijken met
en evalueren vanuit P.TILLICHs beschrijving van de existentiële situatie, gekenmerkt door autonomie ten opzichte van de heteronome gezagsvoering en door vervreemding van de goddelijke grond
van het Zijn. Op deze situatie is volgens P.TILLICH de menswording van Jezus als de Christus, als
het midden van de geschiedenis, het definitieve antwoord. Hoe past daarin C.G.JUNGs visie op de
incarnatie en op de historische Jezus als model voor de vorming van het persoonlijk ik-bewustzijn?
Wat kan de theologie leren van de onvermijdelijke psychologische schaduw die door het verschijnen van Jezus Christus in het persoonlijk onbewuste ontstaat? Deze vragen beantwoorden wij in
de volgende paragrafen en belichten wij vanuit de theologische categorieën van de incarnatie van
Jezus Christus, zijn geboorte en leven, en de rol van zijn kruisdood in de verzoening van God met
de zondige mens.

3.3.1.

De incarnatie van Christus en het persoonlijk bewuste van de mens

C.G.JUNGs opvatting over de incarnatie is helemaal gevormd vanuit zijn psychologie
over de ontwikkeling van het persoonlijk bewuste. Het ik-bewustzijn stelt hij zowel als voorwaarde
om de voorstelling van de incarnatie te ontwikkelen, maar hij geeft ook aan dat dit door het feit
van de incarnatie versterkt is. Zijn kritiek op de theologische betekenis van de incarnatie is gesteund op de ambivalentie van dat bewuste als een winst of mogelijk verlies ten opzichte van het
collectief onbewuste.

3.3.1.1.

Persoonlijk bewuste basis voor de herinterpretatie van de ChristusvoorsteDing

Zowel voor C.G.JUNG als voor P.TILLICH is een collectieve of heteronome cultuur een
onvoldoende basis voor een juist begrip van de incarnatie en is de vorming van een persoonlijk ikbewustzijn of een autonome instelling daarvoor een conditio sine qua non. Ten overstaan van de
onbewuste natuurwereld en de collectieve cultuurwereld betekent de vestiging van de ¡k-positie
407

een enorme vooruitgang in zoverre zij een regressieve terugval in het onbewuste tegengaat en
deze voor hem synoniem is met het theologische begrip van de zonde — " ... es hängt an der freien, das heißt bewußten Entscheidung des Menschen, ob nicht auch das Gute sich noch ins Satanische verkehren soll. Seine schlimmste Sünde is das Unbewußtsein...'.201* Het uitbouwen van
een goed afgebakende persoonlijkheidsstructuur is een belangrijke stap in de individuatie-opdracht,
en C.G.JUNG vindt de collectieve godsdienstbeleving daarin zeer hinderlijk. Het belang daarvan
onderstreept ook P.TILLICH, en hij ziet de onderscheiding van 'zelf' en wereld, van subject en
object, de uitbouw van een gecentreerde persoonlijkheid als belangrijke voorwaarde voor deelname
aan de werkelijkheid van het Nieuwe Zijn.2026 De moderne wetenschap heeft volgens P.TILLICH
een grote rol gespeeld in het opruimen van het bijgeloof dat maar kan bestaan door de grensvervaging tussen subject en object, tussen natuur en bovennatuur en hij doelt daarmee vast ел zeker
ook op de bijdrage van de psychologie. Zijn pleidooi voor een autonome en seculiere cultuur loopt
gelijk met C.G.JUNGs therapeutische advies voor een opgave van de persona, voor de onderschei
ding van het 'ik' ten opzichte van het collectieve. Meer algemeen vinden wij dit terug in
C.G.JUNGs neutrale en objectieve wetenschapsopvatting. Voor P.TILLICH is het zeer belangrijk
door middel van de wetenschap af te rekenen met de absurditeiten van het bijgeloof en met de
remythologisering van het christelijk geloof. ^ 2 " P.TILLICH en C.G.JUNG zien de waarde van de
profanisering en secularisering van de cultuur en van de extraversie en horizontalisatie van het ikbewustzijn omdat daardoor de macht van het demonische of het onbewuste gedeeltelijk gebroken
wordt, ook al gebeurt dat ten koste van een verdringing van het onbewuste of verwijdering van
het goddelijke.2027 Hun stellingname roept de christelijke theologie op om in de formulering van
het heil in Jezus de Christus niet voorbij te gaan aan de verworvenheden van een zelfstandig ik-bewustzijn en een daarmee samenhangende autonome cultuur.
In de ontwikkeling van dit persoonlijk bewustzijn, van die culturele autonomie heeft het
christendom met zijn denkbeelden rond de menswording van Christus volgens beide denkers een
cruciale rol gespeeld. De voorstelling van de menselijkheid, de individualiteit van de Jezusfiguur is
daar zeer belangrijk voor geweest. Zo heeft C.G.JUNG van de projectie van het 'zelf' op een his
torische mens het grote symboolhistorische belang onderstreept voor de 'democratisering van het
bewustzijn'.202' Wij laten het hem in deze zin nog eens herhalen: 'Daß die christologische Projektion am 'historischen' Menschen Jesus haften blieb, ist von größter symbolgeschichtlicher Bedeutung, wie mir scheint. "202e En ook P.TILLICH brengt het emancipatieproces in verband met

"" CG.JUNG, Zur Psychologie des Geistes, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte. Bd. 971, p. 269. Vgl. C.GJUNG. Brief vom
13.1.1948 an G.Frei, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. II. p. 108, waar hij 'das erstickende Dunkel der Unbewußtheit" met de
boeddhisten het fundamentele kwaad, "die Sunde und das malum каг' ¿ςοχιίν" noemt.
" " Zie Р.ТЛШСН, Systematic Theology, Vol. ΠΙ, p. 92, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. ПК. p. 113,
waaruit ook blijkt dal hij daarvoor geïnspireerd is door de dieptepsychologie. Zie verder T.LUCKMANN - H.DORING P.M.ZULEHNER, Anonymitat und persönliche Identität, in: F.BÖCKLE u.a. (Hrsg.), Christlicher Glaube in modemer
Gesellschaft, Bd. 25, p. 6-37.
"* Zie P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 113, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. II, p. 123.
Zie meer bij M.SECKLER, Aufklärung und Offenbarung, in: F.BÖCKLE u.a. (Hrsg.), Christlicher Glaube in modemer
Gesellschaft, Bd. 21, p. 6-74; M.SECKLER, Tradition und Fonschritt, in: F.BÖCKLE u.a. (Hrsg.), Christlicher Glaube in
modemer Gesellschaft, Bd. 23, p. 23-43: Fortschritt; R.SCHAEFFLER, Kritik und Anerkennung, in: F.BÖCKLE u.a.
(Hrsg.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Bd. 21, p. 108-137.
m

Zìe P.TILLICH, Das Dämonische, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 3, p. IIS, eveneens in: P.TILLICH,
Gesammelte Werke, Bd. VT, p. 62, waar hij de profanisatic als een overwinning op het demonische beschouwt waarbij het
losgerukt wordt van het goddelijke. Vgl. CG.JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, in: C.GJUNG, Gesammelte
Werke, Bd. 5, p. 97, waar bij de hedendaagse cultuurmens opvalt dat hij te ver afstaat van de verdringing van de dierlijke
driften. Zie boven, U.3.2.2, p. 65-67. Zie meer in W.MÜLLER, Bürgertum und Christentum, in: F.BÖCKLE u.a. (Hrsg.),
Christlicher Glaube In modemer Gesellschaft, Bd. 18, p. 8-58; U.KUH, Säkularisierung, in: F.BÖCKLE u.a. (Hrsg.),
Christlicher GUtube in modemer Gesellschaft, Bd. 18, p. 62-100; W.KERN - C.UNK, Autonomie und Geschopßchkeil, in:
F.BÖCKLE u.a. (Hrsg.), Christlicher Glaube in modemer Gesellschaft, Bd. 18, p. 104-148.

** Zie C.G.JUNG, Vom Werden der Persönlichkeit, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 17, p. 204. Zie boven, П.5.4, p.
112-113.
"

C.G.JUNG. Brief vom 17Ж1951 an Dr. H.. in: C.GJUNG, Briefe, Bd. Π, p. 210. Ook voor de theoloog blijft deze
vraag van belang: zie bv. W.PANNENBERG, Christentum und Mythus. Spathorizonte des Mythos in biblischer und christli
cher Oberlieferung, p. 66; 69, die beschrijft hoc de geschiedenis van Jezus reeds in het vroege christendom geduid is in zijn
archetypische en mythische betekenis, maar aantoont dat bet omgekeerde even opmerkelijk is: "Der Inkamationsgeaanke
hingegen hat die Substanz der Mythus, das Wesen der Gottheit selbst, gebunden an ein historisches Geschehen, an eine
historische Person. Man hat mit Recht immer wieder betont, daß darin nicht nur eine beliebige Variation mythischer Grundvorstellungen liege, sondern etwas der Natur des Mythos selbst Konträres, sofern das historisch Einmalige dem das Archetypische, Jederzeit Gültige aussprechenden Mythos so entgegengesetzt wie möglich ist. " Waar het historische volgens W.PANNENBERG reeds snel onder het mythologische is verdwenen en hij pleit voor een juiste prioriteit, reageert CG.JUNG,
overigens wel terecht, veel meer tegen de recente tegenbeweging waarbij de geschiedenis van de man van Nazareth ontdaan
Ь van alle mythische symboolwaarde.
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de verkondiging van het heil voor elke mens 'The uniqueness of every person was not established
until the Christian Church acknowledged the universality of salvation and the potentiality of every
human being to participate in it. " W 3 C Het is maar doordat de werkelijkheid van het goddelijke op
een mens geprojecteerd is, en met meer op een natuurobject of een mythische held, maar op een
eenmalige historische figuur, dat de mens zich volgens С G JUNG van zijn eigen waarde als indivi
du bewust is geworden W 3 1 Dat Jezus zich als een onafhankelijke persoonlijkheid losgescheurd
heeft van de collectieve wetsreligie maakt hem voor С G JUNG tot voorbeeld voor de overgang
van een collectieve naar een individuele godsdienstigheid, 'indem er seiner Stimme und Bestim
mung folgte bis zum bitteren Ende' *°32
Hoewel С G JUNG als psycholoog meer de inwerking van het projectiebeeld op de psy
che van het individu beklemtoont, ontkent hij vanaf de metapsychologische periode niet meer de
historische rol van de incarnatie in de Jezusfiguur en noemt hi| het docetisme in deze zelfs een
terugval X33 Ofschoon hij deze figuur vaak niet hoger aanslaat dan andere godsdienststichters
zoals Boeddha of Lau Tze, kan men toch wel zeggen dat hij vanaf diezelfde periode voor de be
wustwording van de mens het belang van de incarnatie van het godsbeeld in de historische mens
Jezus duidelijk inziet 2 0 M Eén enkele keer, in een brief aan de protestantse theoloog U SINCLAIR, laat hij zich zelfs positief uit over de resultaten van de liberale historiserende studies 'Die
liberale Theologie und infolgedessen auch Ihre 'laudabilis intentio' haben entschieden ihren Platz,
an dem sie ihren Sinn erfüllen. Für mich ist die menschliche Erzählung der unvermeidliche point de
départ, die selbstverständliche Basis des historischen Chnstentums" "œ Ook Ρ TILLICH geeft
het belang aan van de historische incarnatie, maar hoewel hij andere mogelijkheden van goddelijke
zeifmanifestatie niet uitsluit benadrukt hij sterker dan С G JUNG de historische fundering van de
wereldverlossing in Jezus als de Christus Deze verbeeldt daarvan niet alleen het principe maar is
er ook de dragende kracht van ^03* Omdat de abstracte formuleringen rond de incarnatie vol
gens Ρ TILLICH ontoereikend zijn, is het voor het christelijk geloof ook fundamenteel dat de incar
natie concreet werkelijk is geworden en niet alleen in de psychologische verandering van de gelo
vigen plaatsvindt Bij hem is de emancipatie van het bewustzijn daarom sterker verbonden met de
historische context en de historische facticiteit van Jezus Christus als individu.3037 Wat voor
С G.JUNG het centrale punt lijkt in de geschiedenis van het bewustzijn, waarin een collectieve
ontwikkeling tot het gebied van de vrije wilsbeslissing omgebogen is, beschouwt Ρ TILLICH ook
werkelijk als het midden van de geschiedenis Beide denkers zijn overigens merkwaardig eensge-

P TTLLICH, Systematic Theology, Vol 1, ρ 176, vertaald m Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 207
Zie С С JUNG, Psychologie laut Alchemie, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 354 Zie boven. Π б 2 1, ρ
134
С G JUNG, Bnefvom 1311949 an J Fien, in С G JUNG. Bnefe, Bd Π, ρ 147 Η WOLFF, Jesus der Mann, tekent het
profiel von Jezus als iemand met een geïndividueerd ego, als iemand die 'bewust' heeft geleefd en zich van zijn vader en
moederbinding heeft losgemaakt ZIJ past de jungiaanse inzichten als psychologe heel correct toe op Jezus als een menselijke, mannelijke persoonlijkheid op gevaar af de nieuwtestamentische gegevens al te zeer te psychologiseren Corrigeert zij
daardoor het beeld van de eenzijdige dogmatische christologie, dan heeft zij wel de richting afgebroken die С G JUNG is
ingeslagen Volgens hem blijft de menselijke figuur immers met de archetypisch-mythologischc projecties verweven Zij
concludeert op ρ 174 'Jesus hingegen war ein wahrer Mann, ein Mann von hochentwickelter Anima, von exzeptioneller
Integration oder Individuation. Er war ein Mann mt schöpferischem gälnge Werte setzendem Gefühl Er stellt alle inflatonsche Scheinmännlichkeit durch sein bloßes Sclbstsein bloß Er ist exemplarisch für alle Zeit der hommine Anruf zur nicht
destruktiven sondern schöpferischen Männlichkeit jeder Zukunft Warum versuchen die Männer es nicht einmal ernstlich nut
dieser Möglichkeit einer überlegenen Munnhchkeii7 Warum versuchen die Frauen ihr Leitbild von Männlichkeit nicht ernstlich an der großen, echten, schopfenschen Männlichkeit Jesu neu zu formen 7 '
Zie С G JUNG. Brief vom Π ΠΙ 19SÍ an И , in CG JUNG, Briefe, Bd II, ρ 210-212 Daarom is het voor Η UNTER
STE, Theologische Aspekte der Tiefenpsychologie van С G Jung, ρ 84, duidelijk 'Christus bedeutet für Jung mehr als eme
historische Persönlichkeit So bringt er dem Problem der Historizität Jesu auch nur mäßiges Interesse entgegen. '
Dat de persoonlijke ik bewustwording bij С G JUNG zdf als een soort incarnatie wordt gezien, kunnen wij ook opmaken
uit de interpretatie van E F EDINGER, Ego and Archetype Individuation and the Religious Funcaon of the Psyche, ρ 166
"7nc ego is an incarnation, an entity which participates m the vicissitudes of ome, space and causality '
С GJUNQ, Brief vom 711955 an V Sinclair, in С G JUNG, Briefe, Bd II, ρ 433
Zie Ρ ТЛШСН, Systematic Theology, Vol Π, ρ 98, vertaald m Ρ ТІШСН, Systematische Theologie, Bd Ι], ρ 108 Zie
boven, IH 2 3 2 2 5. ρ 360-362 Volgens E SCHILLEBEECKX, Jezus, het verhaal van een levende, ρ 483, gaat hij
daann echter niet ver genoeg, omdat hij de historische feitelijkheid niet genoeg koppelt aan de historische verifïeerbaarheid
"Het ts onjuist te beweren dal het christelijk geloof geen grond kan vinden m historische gegevens alleen al ter zake van het
fat dat een oordeel over een voorbij gebeuren, zelf histonsch is Onjuist is - om dezelfde redenen - de bewenng dat het
geloofsoordeel volkomen los moet staan van histonsche oordelen (zoals kerugma-theologen sinds R Bultmann, maar ook
Ρ Tilltch beweren) "
Zut Ρ ТЛШСН, Christologie und Geschichtsdeutung, in Ρ TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol 6, ρ 190-205, even
ecos in Ρ TOUCH, GesammtUe Werke, Bd VI, ρ 83-96
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zind in hun positie ten overstaan van de doelstellingen van de Leben-Jesu-Forschung Zijn ZIJ het
eens over het belang van de histonsche individualiteit, dan waarschuwen ZIJ er ook voor dat een
overbeklemtoning ervan met zonder gevolgen is voor de persoonlijke bewustwording en voor de
geloofshouding De fundering van het geloof op het histonsche fundament kan volgens Ρ TILLICH
niet echt verlossend zijn, volgens С G JUNG houdt het de mens gevangen in een verstarde ik-positie 'Das 'Corpus Chnstianum' erzählt die Geschichte eines Gottmenschen und verschiedene Möglichkeiten Sein Leben zu sehen und Seine Lehre zu verstehen. Wenn Jesus — wie Sie ihn darstellen
— der rational aufzufassende Lehrer einer hohen Sittlichkeit war, der in Frömmigkeit an einen guten Vatergott glaubte, warum sind die Evangelien voll von Wundergeschichten? und warum umgibt
man Ihn mit esotenschen und eschatologischen Behauptungen, die Ihn in der Rolle eines Gottessohnes und eines kosmologischen Heilands zeigen?'203* De christelijke bronnen spreken niet alleen van een persoonlijke Jezus, "eine sehr starke, kraftvolle Persönlichkeit', maar vooral van een
eschatologische, van de verheerlijkte, opgestane Christus- 'Jesus ist eine Inkarnation des Vatergottes. Als Gottmensch wandelte er auf Erden ... "^03· Ook al heeft P.TILLICH misschien meer
oog voor de historische kern in het leven van Jezus, dan nog blijft hij de historische feitelijkheid
sterk relativeren omdat de gelovige opname cruciaal is en de historische Jezus slechts betekenis
krijgt in verbinding met de Chnstus van het geloof ^*40 In de Zofingia-Vorträge [1896-18991
heeft С G.JUNG de bewuste herinnering aan de figuur van Jezus onvoldoende geacht om een
innerlijke transformatie tot een 'groot individu' op gang te brengen Zowel С G JUNG als Ρ TILLICH
keren, niettegenstaande ZIJ er de partiële waarde van hebben erkend, de liberale histonsche theologie, zoals ZIJ deze in hun jeugd hebben leren kennen, toch de rug toe Hun kntiek op de liberale
protestantse theologie, met A RITSCHL (1822-1889) als belangrijkste vertegenwoordiger, en op
haar christologische opvattingen, loopt grotendeels gelijk Volgens С G JUNG zijn de historische
gebeurtenissen maar verstaanbaar vanuit de verbinding met het archetypische HIJ vindt dat de
historische Jezus los van de archetypische projectie onmogelijk het onbewuste kan omvormen
Volgens Ρ TILLICH moet het factische samengaan met het symbolische 2C41 HIJ is van mening
dat het karakterbeeld van Jezus maar begrijpelijk is vanuit het geloof in Jezus als de drager van het
Nieuwe Zijn Deze relativering van de Leben-Jesu-Forschung leidt hem niet van de historiciteit weg
HIJ verdiept ze daarentegen door Jezus de Chnstus als het midden van de geschiedenis te beschou
wen, al wordt dat midden niet bereikt door om te zien naar het verleden omdat HIJ in het eeuwige
nu aanwezig is. "Christologie treiben heißt nicht, sich rückwärts wenden auf eine unbekannte
historische Vergangenheit oder sich mühen um die Anwendbarkeit fragwürdiger mythischer Kategonen auf eine historische Persönlichkeit, sondern Christologie treiben heißt, in Anschauung der
uns vorgegebenen Mitte der Geschichte um ihren Anspruch nngen, als Mitte für unsere Geschichte
zu gelten *2042 P.TILLICH weigert in een eng causalistische geschiedenisopvatting Jezus Christus te beschouwen als een godsdienststichter uit het verleden, wat niet ver afstaat van S KIERKEGAARDS Gleichzeitigkeit en С G.JUNGs synchronistische tijdsopvatting.
Elk vanuit hun eigen invalshoek hebben Ρ TILLICH en С G JUNG de bijbel en het Jezusverhaal met gelezen als puur historische documenten, maar hebben zij meer oog voor zijn symboli
sche waarde Met de Entmythotogisierung van R BULTMANN (1884-1976) zijn ZIJ het allebei niet
eens C.G JUNG doet hem daarbij wel wat onrecht aan als hij vindt dat hij het mythologische ka
rakter van de teksten als een rationalist volledig reduceert tot de morele boodschap van een profe-

" C G JUNG. Brief vom 3 XI1952 on U Sinclair, in С GJUNG, Bnefe, Bd Π. ρ 304 Vgl
U Sinclair, m С G JUNG, Briefe, Bd Π. ρ 310-312

Brief vom 24 XI1952 an

" " С GJUNG. Bnef van 3 XI1952 an U Smelar, m С G JUNG. Bnefe, Bd П. ρ 305
" " Zie Ρ TILLICH, Die christliche Gewißheu und der historische Jesus, in Ρ TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Ы 6, ρ
21-34 Deze tekst is de publicatie van een manuscript en typoscript uit 1911, bewaard ui het Paid TiUich-Archiv van Mar
burg Vgl G HUMMEL. Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, ρ 328. volgens wie de theologische
hermeneutiek daarin dan ook met buiten de horizon van het bewuste kennen reikt, terwijl toch duidelijk is dat men de waar
heidsvrsag niet zonder de geloofsbetrokkenheid kan stellen "Dos dargesieltie relational geschichtliche Glaubensverständnis
steht und fällt also imi der Nichiobjektivierbarkeit dieses Außerhalb des Sichgründens anders mit der enstenaaíen Interpretation der Person Jesu als Grund des Glaubens Objektivierung dieses Grundes würde hiernach Unglaube und Indifferenz
bedeuten, was letztlich dasselbe ist. '
*" Zie Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 135, vertaald in Ρ ТІШСН, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 167
"° Ρ TILLICH, Christologie und Geschichtsdeutung, ω Ρ TILLICH, Mam Works/Hauptwerke, Vol 6, ρ 205, eveneens m
Ρ TILLICH. Gesammelte Werke. Bd VI, ρ 96 Vgl Ρ TOUCH, Systematic Theology, Vol U, ρ IS7, vertaald in
Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 169 'In dus way die concrete individual life of the man Jesus of Nazareth
и raised above the transitonness into the eternal presence of God as Spint "Zie boven, ΙΠ 2 3 3 2 $, ρ 378-381
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tische figuur. "Entmythoíogisierung1' Was für eine Hybnsi (...) Christus war wohl ein Moralphilosoph, oder was bleibt von ihm, wenn er kein Mythologem /sf?" 200 Ρ TILLICH ziet slechts de
waarde van een ontmythologisering als men daarmee 'the literalistic distortion of symbols and
myths' bedoelt, ook al is hi) fel gekant tegen de volledige verbanning van het mythische en zijn
vervanging door morele en wetenschappelijke regels*** Volgens P.TILLICH gaat de symbo
lische betekenis van de bi|bel verloren als men die rationaliseert en intellectualiseert tot een zuivere
tekentaal. Die symbolische betekenis is juist ook wezenlijk voor С G.JUNGs Christusbenadenng
'Wenn Christus mir etwas bedeutet, dann nur als Symbol. *204S Die symbooltaal komt volgens
hem noch in een mythisch noch in een historisch concretismo volledig tot haar recht. En het histo
rische Jezusbeeld kan het onbewuste van de mens helemaal niet meer raken, wat bij de mythische
en dogmatische Christusvoorstelling wel nog enigszins het geval was, precies omdat het helemaal
niet meer verbonden is met zijn onbewuste oorsprong C.G JUNGs vaststelling dat de relativering
van het symbool met de inhouden van het archetypisch onbewuste in dit Jezusbeeld ontbreekt,
komt overeen met de waarschuwing van Ρ TILLICH voor het gevaar van een 'absolute Chnstusund Jesusreligion"20te En niet alleen van de omvattende realiteit van het Nieuwe Zijn staat dit
Jezusbeeld los, maar ook van de existentiële situatie van het individu en zijn eigen godservaring
Dat de archetypische band die tussen beide dimensies bestaat, niet automatisch ook betekent dat
hij niet echt werkelijk bestaan heeft, bewijzen de fenomenen, die gepaard gaan met het verschijnen
van het godmensarchetype in een historische figuur als Jezus 'Wo immer solche Identitäten ereignen, veten auch die charakteristischen archetypischen Effekte auf, nämlich 'Nummosität' und
'synchronistische Phänomene', weshalb die Wundererzählungen von der Gestalt Christi unabtrennbar sind. Ersterer Effekt erklärt die unwiderstehliche Suggestivkraft der Persönlichkeit, denn nur der
'Ergriffene' 'ergreift'; letztere ereignen sich vorzugsweise im Kraftfeld eines Archetypus und sind
vermöge ihres unräumlichen und unzeitlichen Charakters 'akausal', d.h. 'Wunder' m2a*7
3.3.1.2.

Elementen van de theologische voorstelling van de incarnatie van Christus

In de traditionele theologie is in de heilsgeschiedenis alle aandacht gericht op de menswording van God in Jezus Chnstus, als het centrale gegeven in de verlossing Dat daarin het menszijn van Jezus lange tijd is verwaarloosd, vormt zowel volgens С G.JUNG als Ρ TILLICH een grote
tekortkoming in de theologiegeschiedenis en heeft te maken met de traditionele opvatting van
incarnatie, die meer bij het Griekse filosofische denken aansluit dan bij het joods-christelijke 204S
Aan de andere kant is de opvatting ook versmald wanneer men de incarnatie als een eenmalige
goddelijke ingreep voorstelt omdat zij deel uitmaakt van een omvattend verlossingsproces ю"

" " С G JUNG, Brief vom 17 ΠΙ 1951 on Η, in С G JUNG, Brieft, Bd U ρ 212 Vgl С G JUNG, Antwort auf НюЬ in
С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 11, ρ 438 In С G JUNG, Bnef rem 12 II 1959 an Pfarrer Tanner, ш С G JUNG,
Bnefè, Bd ΙΠ, ρ 228, «eli С G JUNG pul en perk un R BULTMANNs ontmythologisering 'Wo diese haltmachen
sollten oder könnten, ist höchst fraglich Ζ a XP als 'Erlöser'ist ein Mythologem erster Ordnung ebenso der 'Gottessohn '
der 'Menschensohn der 'Jungfrauensohn' etc Der religionslose Glaube oder die konfessionslose Religion bedeutet
einfach eine Konsequenz, die Bultmann über den Kopf gewachsen ist " In С G JUNG, Bnef vom 11 XII1953 an W Brenn,
in Briefe, Bd II, ρ 361, brengt zijn kritiek op W BREMI, Der Weg des protestantischen Menschen von Luther bis Albert
Schweitzer, hem ertoe m b t de verregaande vermenselijking van Christus te stellen 'Ein relativierter Chnstus ist nicht
mehr derselbe Chnstus der Verkündigung "
"" Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol II, ρ 152. vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 164-165
" " C G JUNG. Bnef vom 20 ΠΙ 1951 an Λ Keller, in CG JUNG, Bnefe, Bd Π, ρ 214 Volgens Η -L BACH, Heilung und
Heil, Heilung und Erlösung, ρ 295-296, geeft С GJUNGs geschiedenisopvatting, opgebouwd uit de psychische menshcidservaringen, aan zijn Christusopvatting een docetische inslag Zij haalt deze opvalling echter helemaal uil de context van zijn
kntiek op de Leben-Jesu-Forschung
· " Ρ TILLICH, Kirche und Kultur, m Ρ TILLICH. Main Works/Hauptwerke, Vol 2, ρ III
" C O JUNG. Bnef vom 30 Vili 1951 an Η , in CG JUNG, Bnefe, Bd II, ρ 228
" • Zie R A MULLER, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, ρ 152-153, die de term incarnano omschrijft als
"the unition (umtio) or act of uniting, human nature with the Logos or word accomplished by the Word m his assumption
of a human nature in the womb of ine Virgin, into the unity of his person ' Zie voor de verschuiving van de incarnatieopvatting van een dynamische naar een meer statische opvatting van de God-mensverhouduig Ρ SMULDERS, Dogmengescnichthche und lehramttiche Entfaltung der Christologie, m J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysienum Saluti!, Bd
Ш/1,р 389-475, hier ρ 474, waar hij het probleem samenvat 'Die heUinisnsche undfrunbyzantische Welt, wo das chris
tologische Dogma seine Form erhalten hat, ist schon vor Jahrhunderten untergegangen, ihre Vorstellungen. Begnffe, Denk
voraussetzungen und Denkschemata sind der Menschheufremdgeworden. '
" " Vgl het klassieke werk van W J AALDERS, De incarnane, ρ 417-418, waarin hij reeds heel wat kntiek levert op de
subjectivistische denkbeelden uit het liberale protestantisme en eindigt met de woorden "De incarnatie is geen wortellooze
plant Zij wonelt m een bepaalden bodem. Zij onderstelt beide God en de schepping, als de befdedaad van God, waardoor
Hij deze gebonden schepping verlost Waar deze bodem ontbreekt, kan de incarnatie geen wortel schieten Wie God en
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Incarnatie brengt С G JUNG vooreerst in verband met de bewustwording via de projectie van be
paalde onbewuste inhouden "Mit der 'Inkarnation' ändert sieh das ganze Bild, denn sie bedeutet,
daß Gott manifest wird, er erscheint in Gestalt des Menschen, der bewußt und daher gezwungen
ist, zu urteilen "^60 Voor С G JUNG blijft de incarnavo Chnsti buiten de mogelijkheden van de
mens omdat zijn mens-zijn onvolledig is, volgens het symbolum geboren uit de Maagd Maria en
ontvangen van de H Geest Het moet gezegd dat zijn kritiek vooral gericht is tegen wat Ρ TILLICH
de high chnstology noemt, een manier van theologiseren die in deze eeuw bijna helemaal vervan
gen is door een low chnstology 20tì De incarnatie waarvan de rijkdom juist ligt in het bereikbaar
worden van de blijvende eeuwigheidsdimensie van de Logos, is volgens Ρ TILLICH maar al te vaak
letterlijk en mythologisch opgevat als een godsmetamorfose 2 0 5 2 Die misvatting heeft Ρ TILLICH
willen comgeren door het begrip 'incarnatie' aan te vullen met dat van de 'adoptie', waarin de
totale manifestatie van het goddelijke plaatsvindt in een persoonlijk leven met zijn eindige vnjheid
De waarde van de incarnatie ligt volgens hem minder in een godsverandering dan in het feit dat het
goddelijke zich vrijwillig onderworpen heeft aan de condities van de menselijke existentie 'When
Christianity uses the term 'Incarnation' it tries to express the paradox that he who transcends the
universe appears in it and under its conditions In this sense every Chnstology is an mcarnational
Chnstology. 'x" С G JUNG wil van zijn kant de incarnatie-idee vooral refereren aan de kenos/sleer (RI 2 6), zoals hij deze kent via de theoloog H RAHNER (1900-1969) •*** Daarover schrijft
hij met betrekking tot de verandering van de wrekende oudtestamentische God m een liefdevolle
God, 'bezwungen von der Liebe einer remen Jungfrau, in deren Schoß Er endlich Ruhe fand Das
ist wenigstens eine Art Antwort. Es ist sogar eme befe Antwort, denn sie zeigt die Bedeutung des
Menschen im göttlichen Drama der Inkarnation Offenbar begann das Drama, als Gott lim Gegensatz zu allen anderen Göttern) Persönlichkeit annahm, d h. Endlichkeit Das war der erste Akt der
Kenosis auf dem Wege zur Inkarnation. "2066 In de interpretatie die hij daarvan geeft, ontdoet Jezus Christus zich op deze manier van zijn goddelijkheid, van de onbewuste heelheid en neemt de
beperkingen van het ik-bewustzijn op zich С G JUNG stelt dat hij als 'ik' niet alles kon weten waar

wereld loot ineenvloeten of ze onherroepelijk scheids wie verlossing door ontwikkeling vervangt wie het heihg moeten als
taaisten hefboom laat gelden en m de Christus figuur de projectie ziet van s menschen behoefte aan hooger teven voor
dien heeft de incarnatie als realiteit en zonder deze is zij met geen zin of waarde ' Zie ook К RAHNER, Der dreifältige
Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte, in J FEINER M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd Π, ρ
329-336 Inkarnation als Fall eines umfassenderen Verhältnisses
"»CG

JUNG, Brief vom 24 XI1953 an V V/hite, in С G JUNG, Briefe, Bd Π, ρ 353

" " De verworvenheden van deze «troming heeft vooral E SCHILLEBEECKX in zijn christologie verwerkt Zie E SCHILLEBEECKX, De levensweg van Jezus beleden als de Christus, m M MESSING (red ), Religie als levende ervaring, ρ 139
"Bepaalde vormen van theologie hebben de menselijkheid van Jezus voorgesteld volgens het (wellicht Griekse) model van
volmaaktheid. Zo onttrok men de historische figuur van Jezus aan dé kwetsbare en broze traditie van concreet mens zijn*
HIJ wil cera en vooral aansluiten bij de christologie van de synoptici Vgl E SCHILLEBEECKX, Jezus het verhaal van
een levende, ρ 489, waar hij stelt 'Als Jezus Christus God de Zoon is dan weten wij dit slechts utt de wijze van zijn mens
zijn zelf dan moet dit uit zijn menselijk bestaan oplichten dan moet hij op een volkomen unieke wijze mens-zijn " Zie meer
m R SCHNACKENBURG, Christologie des Neuen Testamentes, in J FEINER M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluta,
Bd ΠΙ/1, ρ 256-264 Die Erhohungschnstologie , ρ 272-308 Die Christologie der Synoptiker im Spanmoigsfeld von
irdischer Jesus' und 'verherrlichter Christus'
" * Zie Ρ ТГШСН, Systematic Theology, Vol Π, ρ 94-95, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 104105 Zie boven, ΙΠ 2 3 1 2 5, ρ 350
" " Ρ ТЛШСН, Systematic Theology, Vol II, ρ 149, vertaald ш Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 161 Vgl
D WIEDERKEHR, Entwurf einer systematischen Christologie, in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas,
Bd HI/1, ρ 629-630 Inkamanon als Gehorsam, waar hij ш zijn incarnatie-opvatting de absteigende Richtung combineert
met de aufsteigende Richtung en de incarnatie in haar geheel beschouwt als een zelfovergave aan God
*" Zie A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 340 Zie voor de definitie R A MULIER,
Dicaonary ofLaan and Greek Theological Terms, ρ 169 "the self-emptying of'Chnst who was in the form of'God and took
on himself the form of a servant (forma servi) in the accomplishment of the mediatorial office, or munus triplex (q ν ) as
stated in Phd 2 S-1I ' Een gelijkaardige psychologische uitleg van incarnatie als een vorm van ontlediging staat in
С G JUNG, Brief vom 1 VI 1956 an И Kiener, m С G JUNG, Briefe, Bd III, ρ 30 'Die Inkarnation erfolgt dadurch,
daß Christus seiner 'Gottheit entleert' und die Gestalt des Sklaven annimmt " In dat verband verwijst A JAFFE naar een
studie aan het С G Jung instituut van S HURWTTZ, Die Gestalt des sterbenden Messtas, waarin Christus zich van zijn
godheid ontledigt Over de samenwerking met H RAHNER, zie С G JUNG, Brief vom 26.IX 1945 an V White, in
С G JUNG, Briefe, Bd Ι, ρ 471-472 Zie boven, II 7 7 l.p 209
" " C G JUNG, Brief vom 2 TV 1955 an V White, m С G JUNG, Briefe, Bd Π, ρ 474-475 Hij relativeert ui С G JUNG,
Brief vom 30 VI 1956 an E Kotschmg, in С G JUNG, Briefe, Bd III, ρ 40, zijn fel bekritiseerde leer van de godsverandermg, die een centrale plaats heeft ingenomen ш Antwort oufHiob (1952) 'Insofern Gott Seme Gute durch Sem Selbstopfer
beweist, ist Er inkamiert doch angesichts Seiner Unendlichkeit und in der Annahme verschiedener Stufen kosmischer Ent
Wicklung wissen wir nicht wieviel von Gott sich gewandelt hat - wenn das nicht ein allzumenschliches Argument ist ' Zie
meer over kenosis m H U VON BALTHASAR, Mysterium Paschale, in J FEINER M LOHRER (Hrsg ), Mysterium
Saluas, Bd m/2, ρ 143-154 Die Kenosis und das neue Goaesbtld, J GEWIES, Kenosis, in J HOFER - К RAHNER
(Hrsg), Lexicon für Theologie und Kirche, Bd 6, ρ 115 116
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hij als 'zelf' van op de hoogte was 2 0 6 β In Jezus Christus als symbool van de menswording
wordt de ongedifferentieerdheid van het onbewuste opgeheven, de antinomie van de oudtestamen
tische Jahwe verbroken en is het mogelijk tot de duidelijkheid van het ik-bewustzijn te komen door
zich af te zetten tegen het onbewuste. Met de woorden van de gnosticus heeft Jezus als offer
daarvoor de schaduw afgesneden waarmee hij geboren was. Dit legt C G JUNG uit als een gevolg
van de incarnatie omdat in Jezus Christus Gods goede zijde geïncarneerd is en hij onvermijdelijk de
schaduwzijde heeft geprojecteerd.**7 Dat ¡s nog een reden waarom С G JUNG vindt dat de in
carnatie met volledig is en God in Jezus Christus met helemaal mens is, gezien die volgens de tra
ditionele opvatting zondeloos is
Hoewel Ρ TILLICH het belang van de menswording niet onderschat, ziet hij aan de ande
re kant in de humanisatie van Christus het gevaar van een verabsolutering van zijn eindig wezen,
omdat zo het verschil tussen het menselijke en goddelijke wegvalt en 'Chnstus in die Sphäre des
Allgemein-Menschlichen oder Höchst-Menschlichen" belandt.26*8 Zonder het onderscheid tussen
de essentiële en existentiële natuur mist de incarnatie realiteit en is de goddelijkheid door de menselijkheid helemaal verdrukt Het eindige in het leven van de mens Jezus is in die humanisatie zelf
verabsoluteerd waardoor de verwijzing naar het goddelijke en echt absolute wegvalt In de dieptepsychologie van С G JUNG gaat de archetypische verwijzingskracht dermate in de bewuste voor
stelling op dat ZIJ nauwelijks nog de verbinding met het onbewuste kan verzekeren De menswor
ding van God wordt ten langen leste ook zijn psychologische dood 'Sobald ein Gott aufhört, em
überwältigender Faktor zu sein, wird er ein bloßer Name. Sein Wesentliches ist tot, und seine
Macht ist dahin. Warum haben die antiken Götter ihr Prestige und ihre Wirkung auf die menschlichen Seelen verloren' Es war, weil die olympischen Götter ihren Dienst getan hatten und ein neues
Mysterium begann Gott wurde Mensch. *206a Het Jezusbeeld raakt daarbij steeds meer een gepersonaliseerd en gepsychologiseerd moreel levensvoorbeeld Met name vooral de goedheid van
Jezus is zo eenzijdig burgerlijk goed opgevat dat ZIJ perfect past bij de kenmerken van het ik-bewustzijn, dat zich losgemaakt heeft van zijn als kwaad bestempelde onbewuste voedingsbodem
De verlossing is daarmee helemaal afhankelijk van de historische ontmoeting met de Jezusfiguur,
hij wordt de verkondiger van een morele leer en het model van een persoonlijke navolging of nabootsing.
3.3.1.3.

Persoonlijk bewuste reactie als fase in de interpretatie van de Christusvoorstelling

De psychologische keerzijde van de theologische humanisatie van de Christusvoorstelling is volgens C.G.JUNG dat Jezus met de eindige kenmerken van zijn persoonlijkheid het voorwerp wordt van een uiterlijke imitatie Jezus fungeert in het leven van de gelovige als louter menselijk persoonlijkheidsideaal enkel nog in het kader van een zedelijke opvoeding Het individu spiegelt zich aan dit voorbeeld dat hem stimuleert tot de heiligheid en perfectie van een krachtige beheerste persoonlijkheid. 'Was das moderne Bewußtsein anbelangt, so wandelte sich unter dem
Einfluß des evangelisch orientierten Protestantismus das dogmatische Chnstusbild in die Gestalt
des persönlichen Jesus Chnstus, der im liberalen Rationalismus, welcher alle 'Mystik' perhorreszierte, allmählich zum ethischen Vorbild verblaßte. " 2M0 Dit zorgt voor een verstarring van de ikposrtie van het bewustzijn die, volgens wat C.G.JUNG uit zijn praktijkervaring weet, steeds een tegenreactie van het onbewuste oproept. De kritiek van Ρ TILLICH op deze invulling van de imitatio
Christi gaat in dezelfde nchting, want ook hij wijst op de kwalijke gevolgen voor de menselijke
persoon- 'Imitatio Christi is often understood as the attempt to transform one's life into a copy of
the life of Jesus, including the concrete traits of the biblical picture. "20β1 Volgens Ρ TILLICH ver
geet men daarbij dat deze persoonlijkheidskenmerken alleen maar verwijzen naar het Nieuwe Zijn.

" " Zie С G JUNG, Brief vom 10IV1954 an V While, in С G JUNG. Bnefe, Bd Π, ρ 387 Vgl D WIEDERKEHR, Entwurf
einer systematischen Christologie, in J FEINER - M LOHRER (Hreg ), Mysterium Saluas, Bd III/1. ρ 563-566 Das
Wissen Chnstt im Vollzug seiner Sendung
" " Zie С G JUNG, Zur Psychologie der TnmOtsidee, га С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 193
"• Ρ TILLICH, Christologie und Geschichtsdeutung,raΡ TILUCH, Main Works/Hauptwerke, Vol 6, ρ 202, eveneens m
Ρ TILUCH, Gesammelte Werke, Bd VI, ρ 94
" " CGJUNG, Psychologie und Religion, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11,ρ 88
• C C JUNG, Mysterium Coruuncuoms Π, m С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd Ι4/Π, ρ 122
»

Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 122. vertaald in Ρ TDJJCH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 134
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Elk versmald beeld van Jezus als de Christus berust volgens Ρ TILLICH in wezen op een ontologi
sche goedheid en niet op een morele kwalificatie, overeenkomend met de relatieve eigenschappen
van zijn persoonlijkheid Die is ook Ρ TILLICH trouwens niet onbekend Naar aanleiding van de
moralistische navolging van Jezus zegt hij in The Impact of Psychotherapy on Theological Thought
(1960) dat uit de herleiding van de chnstelijke boodschap tot morele voorschnften een totaal ge
brek aan psychologisch doorzicht blijkt 'The theologian who speaks without qualification of the
'teachings of Jesus' shows that he has learned nothing from psychotherapy and the rediscovery of
the unconscious in the twentieth century 'г0>1
De moralistische receptie van de Chnstusvoorstelling is een uitvloeisel van een bepaalde
protestantse godsdienstigheid, die volgens С G JUNG en Ρ TILLICH in twee richtingen werkt ZIJ
erkennen weliswaar de historische verdienste van het protestantse protest en de volgens Ρ TIL
LICH heteronome en demonische onderwerping aan de valse openbanngsautonteiten, maar besef
fen ook dat die nu tot de profanisatie en secularisatie van de westerse cultuur heeft geleid 'Der
protestantische Protest hat zu Recht die magischen Elemente im katholischen Sakramentaltsmus
zerstört, aber er hat zu Unrecht die sakramentale Grundlage des Christentums bis an den Rand des
Verschwindens gebracht und damit die religiöse Grundlage des Pnnzips selber. 'твз Het uiterste
punt van die ontwikkeling is volgens Ρ TILLICH een volledig in zichzelf besloten burgerlijkheid, die
С G JUNG gelijkstelt met een bewustzijn zonder verbinding met het onbewuste De psychologische
gevolgen daarvan heeft hij voor pastores en theologen uitgebreid uiteengezet in zijn lezingen Psy
choanalyse und Seelsorge (1928/1929) en Ober die Beziehung der Psychotherapie zur Seelsorge
(1934) "*" Ρ TILLICH zit op dezelfde golflengte met zijn kritiek op de protestantse bewustzijnstheologie, die de religiositeit versmalt tot de sfeer van het bewustzijn, een theologie die 'm allen
seinen Formen die bewußte religiöse Persönlichkeit betont, ihre intellektuellen Fähigkeiten und ihre
moralischen Entscheidungen".*0** Vermeldenswaard is dat hij in dit opzicht zijn waardering niet
verbergt voor het onderzoek van С G JUNG 'C.G.Jung has called the history of Protestanbsm a
history of continuous 'iconoclasm' ('the destruction of pictures', that is, of religious symbols! and,
consequently, the separation of our consciousness from the universally human 'archetypes' that
are present in the subconscious of everybody. He is right ш20е> Het unieke aan С G JUNGs on
derzoek is dat hij achter de verstarring in de protestants-theologische Jezucentnsche denkbeelden
de kloof tussen de bewuste voorstellingswereld en de onbewust-archetypische wereld aangeeft
Die kloof is volgens hem de uiterste psychologische consequentie van de incarnatie, waardoor de
protestantse mens zich alleen voert zonder de steun van God Ook Ρ TILLICH zegt in Kairos
(1922) 'Solange die Theonomie mächtig ist, gibt es keine Alternative Wenn ihre Macht gebrochen ist, kann sie in ihre alten Formen nicht wiederhergestellt werden der autonome Weg muß bis
zum Ende gegangen werden, nämlich bis zu dem Zeitpunkt in dem eine neue Theonomie in einem
neuen Kairos erscheint '20°7 En zoals С G.JUNG vindt dat de analytische psychologie de protes
tant te hulp moet komen, acht Ρ TILLICH die hulp onontbeerlijk om de dreigende neurose te verzor
gen, 'that this ideal which Protestantism has is so high that it necessarily crushes man's conscien
ce, casting him into despair and resulting in neurosis. "^3™ De waarde die hij persoonlijk aan de
psychoanalyse hecht, herkent hij ook in het algemene tijdsbeeld 'Es ist kein Zufall, daß in den
protestantischen Ländern der Zusammenbruch der bewußten Persönlichkeit ein solches Ausmaß
angenommen hat, daß die Psychoanalyse mit ihrer Rückwendung zum Unbewußten eine soziale

"° Ρ TILLICH, The Impaci of Psychotherapy an Theological Thought, m Ρ TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol
313, vertaald in Ρ TILLICH, Gesammelte Werke, Bd VIII, ρ 331

2, ρ

* " Ρ TILLICH, Der Protestantismus ah Knasches und Gestaltendes Prinzip, ш Ρ TILLICH, Gesammelte Werke, Bd
П, ρ
23 Vgl Ρ TILLICH, Protestantische Gestaltung, in Ρ TILLICH, Gesammelte Werke, Bd
П, ρ 68-69 Der Gast des
Protestantismus und die autonome Kultur
ж

Zie boven, II S 2, ρ 108-109, Π 5 5, ρ 113-115

" " Ρ TILUCH, Protestantisches Ρηηζφ und Proleiansche Situation, m Ρ TILLICH, Gesammelte Werke, Bd VII, ρ 101
" " Ρ TILUCH. The Protestant Era, in Ρ TILUCH, Main Works/Hauptwerke, Vol 6, ρ 297, vertaald m Ρ TILUCH, Ge
sammelte Werke, Bd
П, ρ 23 Ρ TILUCH doelt ш dn coût op een uitspraak uit С G JUNG, Psychologie und Religion,
in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ SO, waarin С G JUNG spreekt over de teloorgang van de dogmatische
waarheden die volgens hem het proces van het onbewuste uitdrukken
^ " Ρ TILUCH, Kairos, in Ρ TILUCH, Gesammelle Werke, Bd VI, ρ 23, eveneens ш Ρ TILUCH, Main Works/Hauptwer
ke, Vol 4, ρ 66, waar de tekst een liebte wijziging heeft ondergaan
" " Ρ TILUCH, The Recovery of the Prophenc Tradition m the Reformation, m Ρ TILUCH, Mam Works/Hauptwerke, Vol 6,
ρ 340, vertaald in Ρ TILUCH, Gesammelte Werke, Bd VII. ρ 199
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Notwendigkeit wurde. Eine Religion, die sich nicht an das Unbewußte wendet, das allen Entscheidungen zugrunde liegt, ist auf die Dauer unhaltbar und kann niemals eine Religion für die Massen
werden. Die andere Konsequenz der Obertönung der 'religiösen Persönlichkeit' ist die Isolierung
des religiösen Einzelmenschen. "***
In de geschetste bewustzijnsontwikkeling kan de mens uiteindelijk vastlopen in een
totale oppositie tussen het 'ik' en het onbewuste, die С G JUNG Inflation noemt 'Der Mensch, der
die neue Erkenntnis usurpiert hat, erleidet aber eine Veränderung oder Erweiterung des Bewußtseins, wodurch dieses demjenigen seiner Mitmenschen unähnlich wird Er hat sich zwar über das
derzeit Menschliche erhoben ('ihr werdet sein wie Gott'l, aber steh damit auch vom Menschen entfernt Die Qual dieser Einsamkeit ist die Rache der Götter: er kann nicht mehr zu den Menschen zurück. "^70 De neiging van het ik-bewustzijn om alles te herleiden tot zíjn eigen niveau is in de
westerse cultuurgeschiedenis volgens hem zo ver doorgedreven dat men de categone van de geest
met het ik-bewustzijn laat samenvallen De goddelijke Logos wordt daardoor verward met het intellectuele vermogen van het bewustzijn zodat de irrationaliteit van het onbewuste helemaal in het
bewustzijn opgaat Wat bij С G JUNG Inflation is, namelijk de neiging van het 'ik' om zich met de
inhouden van het onbewuste te vereenzelvigen — vandaar dat hij ook wel spreekt van de "Hybris
des Ichbewußtseins" — komt theologisch overeen met wat Ρ TILLICH hybris noemt И 7 1 De
meest krasse uiting van die geestelijke hybris is de psychische vereenzelviging van het 'ik' met
Christus, de waan dat men met zijn ik-bewustzijn Christus is of Chnstusgelijk kan worden Daarom
heeft volgens С G JUNG de relativering van de Chnstusvoorstelling automatisch tot gevolg dat
men het ik-complex met een Christuscomplex verbindt, men zich Chnstus waant of zich schuldig
voelt wanneer dat niet lukt M 7 2 Theologisch bestempelt Ρ TILLICH dit als een misbruik van het
image of God. van het Ebenbild Gottes, op basis waarvan de mens zichzelf tot centrum maakt, als
in zichzelf gekeerde eindigheid M " HIJ verstaat de psychologische inflatie immers vooral als de
negatie van de kloof tussen existentie en essentie, de existentiële hybns waardoor de mens zijn essentiële wezen vergeet HIJ heeft zich in het centrum geplaatst, dient in plaats van Gods wil enkel
nog zijn eigen wil en probeert de hele wereld en ook God daaraan ondergeschikt te maken ^ 7 *
Dat is wat P.TILLICH ook vindt van de menselijke pogingen tot zelfverlossing en hij rangschikt
daaronder ook de psychotherapeutische verlosstngswegen HIJ trekt zo de psychologische kntiek
op de geestelijke hybris door op een theologisch denkvlak
Conclusies (a) De historiciteit van Jezus is volgens С G JUNG belangrijk geweest in de
bewustzijnsontwikkeling van de menselijke individualiteit die door deze voorstelling
gestimuleerd is De verkondiging mag ook met voorbijgaan aan de bewuste persoonlijk
heid, wil zij niet vervallen in een collectieve, onbewuste beïnvloeding, die niet meer
aangepast is aan het bewustzijnsstadium van de hedendaagse mens Ρ TILUCHs auto
nomie en existentie vormen geschikte sleutelbegrippen om С G JUNGs psychologische
leerstellingen in dat opzicht te verduidelijken Overeenkomstig diens onderzoek conclu
deert ook Ρ TILLICH dat een sotenologie die enkel gecentreerd is rond de historische
Jezusfiguur of de bijbels-histonsche gegevens rond die figuur, onvoldoende symbool
kracht vertoont. Wat С G JUNG bedoelt met de archetypische verruiming van de Jezus
figuur, komt overeen met Ρ TILUCHs verruiming van de persoonscategorie tot een onto-

™ Ρ TILUCH, Protestantisches Prinzip und Proletarische Situation, in Ρ ТІШСН, Gesammelte Werke, Bd
102

П, ρ 101-

" C O JUNG, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 7, ρ 172
" " Z i e C GJUNG, Mysterium Comuncaonis 11, m CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14Л1, ρ 324 Vgl С G JUNG, Brief
vom 28 ¡Π 1953 an J Amstutz, in С G JUNG, Briefe, Bd II, ρ 328 'Der sog Fortschritt ermöglicht eine ungeheure
Vermehrung der Menschen und führt zu einer Inflation und zu einer Unbewußtheit Gottes (genenvus aecusanvus') Der
Mensch verwechselt sich mit Gott, ist identisch nut dem Denuurgcn und beginnt neh kosmische Kräfte der Zerstörung anzu
eignen d-h eine moderne Sintflut zu arrangieren "
m

Zie bv boven, Π S 1 1, ρ 103-104 Vgl M -L VON FRANZ, 77K- Problem of the Puer Aetemus, ρ 14. waar zij spreekt
van "a saviour complex, or a Messiah complex, with the secret thought that one day one will be able to save the world, the
last word in philosophy, or religion, or pohncs. or arts, or something else, will be found"

" " Zie Ρ TOUCH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 49, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 57
" " Vgl Ρ TILLICH. The Church and àie Contemporary Culture, m Ρ TTLUCH, Mam Works)'Hauptwerke, Vol 2, ρ 283,
vertaald in Ρ TILUCH, Gesammelte Werke, Bd IX, ρ 103, waar sprake is van een antropocentrische verwisseling van
centrum 'Just as the universe replaces God and as man in the center of the universe replaces Christ, so the expectation of
peace and justice replaces the expectation of the Kingdom of God. "
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logisch theologische: Christus als symbool van het 'zelf' is vergelijkbaar met Jezus de
Christus als drager van het Nieuwe Zijn. (b) Het mysterie van de menswording van
Christus wordt traditioneel aangeduid als dat van de incarnavo, het aannemen van het
vlees of de menselijke natuur door de Godszoon in de eenheid van één persoon, die de
goddelijke en menselijke natuur in zich verenigt. Hoewel P.TILLICHs christologie steunt
op de idee van de incarnatie van de Logos, probeert hij zijn visie op de menselijkheid
van de Jezusfiguur niet te beschouwen als een aanhangsel maar als een volwaardige
basis uit te bouwen. Het grote verschil is dat volgens C.G.JUNG die incarnatie onvolledig is en niet geheel tot de menselijkheid doordringt, waardoor daarmee overeenkomstig
de ontwikkeling van de individualiteit vastloopt. P.TILLICH toont met zijn accent op de
low christology dat die eenzijdige psychische verwerking correspondeert met foutieve
theologische interpretaties zoals die in de westerse theologie in het verleden zijn gegeven, (c) In hun waardebepaling van de protestants-libérale receptie van de Christusvoorstelling komen P.TILLICH en C.G.JUNG ook in belangrijke mate overeen. Een bewustzijnstheologie is volgens P.TILLICH niet voldoende om de betekenis van de verlossing
door Jezus Christus te bepalen en C.G.JUNG toont daar de psychologische gevolgen
van aan. De doorgedreven nadruk op de menselijkheid brengt aan de andere kant een
versmalling van het bewustzijn mee. De herinnering aan de historische Jezus voldoet
volgens C.G.JUNG op de lange duur niet om het individuatieproces te stimuleren. De
navolging van Jezus als persoonlijkheidscultuur sluit alleen bij het bewustzijn aan en
botst op de weerbarstigheid van de onbewuste regionen in de psyche. De omschrijving
van de positie van de existentiële of ¡k-bewuste mens als hybris of inflatie geeft een
diepere dimensie aan de meer theologische opvattingen over ongeloof en zonde. Het
gaat hier om de verwisseling van wat C.G.JUNG 'ik' en 'zelf' noemt of P.TILLICHs
verwisseling van existentie en essentie.

3.3.2.

Kruisiging van Christus en het persoonlijk onbewuste van de mens

In de psychologie van C.G.JUNG is het enantiodromische mechanisme beschreven
waarmee het onbewuste reageert op de versmalde vergeestelijking van het bewustzijn. Die gaat
het eerst uit van het persoonlijk en rechtstreeks verdrongen onbewuste en vervolgens van het
daarachter gelegen collectief onbewuste. P.TILLICH ziet hierin het gegeven van de vervreemding
van de existentiële mens in zijn voor zichzelf niet te verzoenen ambiguïteit en het antwoord daarop
van de in Christus medelijdende God.

3.3.2.1.

Persoonlek onbewuste reactie als fase in de interpretatie van de Christusvoorstelling

C.G.JUNG heeft er herhaaldelijk op gewezen dat niet de invloed van de Christusvoorstelling op het bewustzijn determinerend is voor zijn bevrijdende werking, maar wat deze voorstelling in het onbewuste doet. De prediking van een goede en zondeloze Christusfiguur wekt volgens
hem in het onbewuste het tegendeel op in een schaduwfiguur, het antimimon pneuma. Dat is
meermaals aangetoond bij de Christusvervolging door Saulus (Hnd 9:1-19): "So sieht der nachchristliche Geist aus'.101* C.G.JUNG beschouwt die eenzijdige Christusvoorstelling dus als allesbehalve heilzaam en op de lange duur als de oorzaak van psychische verdeeldheid. De schaduw is
des te minder bewust naarmate men in zijn bewustzijn christelijker is en zich door Christus verlost
weet. Die uiterlijke voorstelling is in het onbewuste niet geassimileerd, kan daarom de persoon niet
veranderen, maar maakt dat bepaalde inhouden worden verdrongen. Ten gevolge daarvan projecteert men de schaduw voornamelijk op de niet-christen. Het onbewuste compenseert dit echter in
een heidense tegenpositie. Onder de christelijke eenheid neemt de innerlijke verdeeldheid toe en
ontwaken in het onbewuste destructieve krachten. Dat is in de cultuurgeschiedenis van het Westen in de Renaissance gebeurd.20"
Daarom verwijst C.G.JUNG ook graag naar het apocalyptische beeld van Christus als
het tweesnijdende zwaard, dat scheiding maakt tussen het bewustzijn en het onbewuste. 'Trotz

C.G.JUNG, Aicn, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 9/П, p. 45.
Zie C.G.JUNG, Symbol* Лет Wandlung, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. S, p. IOS. Zie boven, П.Э.2.2, p. 65-67.
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aller gegenteiligen Versicherung bedeutet Christus keinen einigenden Faktor, sondern ein
'Schwert', das den geistigen vom physischen scheidet. 'x77 Hij beschouwt de menselijke Jezusfiguur zelfs als iemand die zichzelf niet van zi|n schaduw bewust is en deze daarom projec
teert M " Ρ TILLICH heeft een heel andere christologische opvatting, maar geeft wel toe dat de
dieptepsychologie de keerzijde toont van een rigoureus moralisme en een eenzijdige spintualisenng,
van een te objectivistische verzoeningsleer, waaraan de subjectieve zijde ontbreekt 20™ Wat zijn
opvatting over neurosen en psychosen betreft, erkent Ρ TILLICH dat die volledig ingegeven is door
de leerstellingen van С G JUNG en diens opvatting over de gespletenheid van de psyche in een
bewuste en een onbewuste zijde г о ю Maar het psychische zelfverlies correspondeert volgens
hem met een zijnsconflict tussen de ontologische elementen, waarbij de dubbelzinnigheid van de
cognitieve act slechts één aspect vormt 2oa<
Aangezet door zijn kennis van de psychologie van het onbewuste heeft P.TILLICH zich
een nieuwe voorstelling van het kwaad gemaakt. 'It has given theology a new understanding of
the demonic-tragic structures of individual and social life ' ^ 8 2 De dieptepsychologie is er volgens hem samen met de existentialistische filosofie in geslaagd de mens bewust te maken van zijn
reële situatie, een toestand die door het christelijke idealisme niet verbeterd is Al waarschuwt hij
voor haar fysiologische reductionistische verklaringen die nog tot verdere depersonalisatie kunnen
leiden, toch is volgens hem in de herontdekking van de religieuze symboliek van het kwaad en de
zonde voor die psychologie een belangrijke rol weggelegd : ° " Volgens С G JUNG gaat het niet
alleen om het moreel onaanvaardbare kwaad, maar ook om de chtonisch-materiële componenten
die de chnsten veroordeelt omdat ZIJ in strijd zijn met de heersende waarden HIJ heeft dat kwaad
gerelativeerd tot zijn psychische essentie en beschouwt dit als een bijna positieve aanvulling van
het goede г о м Daarom wijst hij de metafysische leer over het kwaad als mè on ( = met-zijnde)
en als pnvatio boni ( = afwezigheid van het goede) af deze thomistische leer miskent volgens hem
de psychologische realiteit van het onbewuste. *"* Omgekeerd zal de mens, wanneer hij in zijn

" C G JUNG. Муяепшп Comimcnoms ƒ/, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/11, ρ 320 Vgl
Wandlungssymbol In der Messe in С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 11, ρ 234

CG JUNG, Das

" " Zie С G JUNG, Antwort auf Kob, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 438 Η WOLFF, Jesus der Mann, ρ
126-158, nuanceert deze kritiek en beschrijft Jezus aan de hand van goed gekozen bijbelcitaten als iemand die zich van de
collectieve schaduw van zijn volk en van de eigen persoonlijke schaduw sterk bewust is Jammer genoeg verzandt haar
betoog in een psychologische excursus over Jezus als introvert gevoclstype waardoor o a de extravene denk en gewaar
word ingsfunctics inferieur worden
m

Zie Ρ THJJCH, Systematic Theology, Vol
185-186

Π, ρ 172 173, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ

™* Zie Ρ TILLICH, Estrangement and Reconciliation in Modem Thought, in Ρ TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol б,
ρ 265 266, vertaald ш Ρ TIIXICH, Gesammelte Werke, Bd IV, ρ 195, waar hij rechtstreeks verwijst naar de lezing van
С G JUNG, Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd Π, ρ 355 376
Η ELSASSER, Paul Tillichs Lehre vom Menschen als Gespräch mit der Tiefenpsychologie, ρ 96, erkent deze afhankelijk
heid eveneens, maar is daarnaast ook van oordeel dat Ρ TILLICH erin geslaagd is de dieptcpsychologischc kennis te inte
greren in zijn ontologische analyse "Tiefenpsychologische Einsichten entsprechen also hier der theologisch-ontologischen
Erkenntnis der existentiellen Situation des Menschen " Voor de symboliek van de vervreemding heeft Ρ TTLLICH voorna
melijk een beroep gedaan op E FROMM, EscapefromFreedom, E FROMM, Psychoanalysis and Religion
*" Zie Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol II, ρ 61, vertaald in Ρ TTLLICH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 70
" ^ Ρ TTLLICH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 49, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 61 Zie voor
een poging tot theologische verwerking van het zondebewustzijn, met meer nadruk op de sociaal politieke structuren van het
kwaad, Η VORGRIMLER, Der Kampf des Christen mit der Sunde, in J FEINER M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Solu
as, Bd ν , ρ 349-457, hier ρ 381, die zich ovengene ook de vraag stek "Verkündet die Kirche ment einen honigsüßen
Christus (Thomas Müntzer) m dem alles Leiden und Kämpfen für the Verwirklichung des Heils schon ausgerichtet voll
bracht sei eine 'billige' Gnade (Dietrich Bonhoeffer) so daß dieses fertig zubereitete Heil nur noch an Glauben angenommen zu werden braucht7"
^

Zie Ρ TTLLICH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 27, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 33 Vgl
Ρ TILLICH, Existential Analyses and Religious Symbols, m Ρ TTLLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol 6, ρ 394, ver
taald ш Ρ TILUCH, Gesammelte Werke, Bd V, ρ 233 Zie verder Ρ TILLICH. The Theological Significance of Existerai
alism and Psychoanalysis, m Ρ TTLLICH, Theology of Culture, ρ 123, vertaald in Ρ TILLICH, Gesammelte Werke, Bd
ПІ, ρ 313

m4

Zie meer hierover by L FREY-ROHN, Das Böse in psychologischer Sicht, I BECK, Das Problem des Bösen und seiner
Bewältigung Eine Auseinandersetzung nut der Tiefenpsychologie von С G Jung vom Standpunkt der Theologie und Rehgi
onspädagogik, M BATTKE, Das Böse bei Sigmund Freud und С G Jung, ρ 233, die deze vergelijking afrondt met de
conclusie 'daß für Freud der Ur Bruch, der Ursprung des Bösen leatlich eme metapsychologische Tatsache ist, die mcht
weiter aufzuhellen, sondern hinzunehmen ist Jung dagegen versucht das Böse auch wo er es nicht im einzelnen verstehen
oder erklären kann, m einen teleologischen Zusammenhang einzuordnen *

ж

Zie К HEMMERLE - J SPLETT, Das Böse, in К RAHNER (Hrsg ) Herders Theologisches Taschentexicon, Bd Ι, ρ
339-345, R A MULLER Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, ρ 182 183, onder malum en ρ 186-187, onder
me on Zie meer in G CONDREAU F BOCKLE, Schuld und Sünde in F BOCKLE u a (Hrsg ), Christlicher Glaube m
modemer Gesellschaft, Va 12, ρ 94-133
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bewustzijn een positieve houding aanneemt, het onbewuste kwaad transformeren in een psychische drijfveer tot heelwording. Ook P.TILLICH vindt het belangrijk deze keerzijde niet verder te
verdringen en in die zin maakt de erkenning van het persoonlijke kwaad een noodzakelijke opening
voor verlossing. De bewustwording van het kwaad is volgens P.TILLICH het begin van de subjectieve zijde van de verlossing, die hij met de zelfkennis van de existentiële mens verbindt en waarin
hij het heil niet meer opvat als een algemene waarheid maar als een particuliere die het leven aangaat en verlost. 'For the negative can be experienced and spoken of only in union with the positive. '**' Die subjectieve zijde komt volgens C.G.JUNG minder bij de priester aan bod, en omdat
zieken in hun persoonlijk lijden niet vanop de preekstoel te genezen zijn — 'er muß Rücksicht nehmen auf individuelle Dispositionen ' — doen zij meer een beroep op de psycholoog, want bij hem
'ist die cura animarum eine individuelle Angelegenheit, die sich nicht von der Kanzel aus erledigen
läßt'.3*"
Volgens P.TILLICH zijn met de aanwezigheid van het kwaad in het leven — in allusie op
de terminologie van C.G.JUNG — ook bovenindividuele, collectieve structuren gemoeid. Hij volgt
daarbij de jungiaanse leer in het verschil tussen de persoonlijke en collectieve schaduw: 'The social
dimension of unconscious strivings must be considered. The questionable term 'collective unconscious' points to a reality of this dimension. The centered self is dependent not only on the influences of its social surroundings which are consciously given and received but also on those which
are effective in a society without being apprehended and formulated. "*"" Hij voert dit kwaad
echter niet alleen terug op zijn tegenstelling met het bewustzijn, maar verklaart het door de vervreemding van de existentie van de grond van het Zijn. Bij hem is dit conflict tevens een uiting van
het universele lot van de mensheid, die onderworpen is aan de tragische gevolgen van de val 'as a
symbol for the human situation universally'.20" Voor hem deelt het onbewuste in de structuur
van het kwaad die vanaf de zondeval de algehele existentie beheerst: de mens is radicaal vervreemd en gevallen. Daarvan is de psychische gespletenheid, zoals die volgens C.G.JUNG merkbaar is in de bevinding van Paulus dat hij zich met zijn goede wil niet zomaar van de onbewuste
gebondenheid kan ontdoen (Rom 7:19), het onvermijdelijke gevolg.20*0 P.TILLICH plaatst deze
vervreemding in het centrum van zijn theologische belangstelling omdat men daaraan in een
spreekwoordelijk christelijk optimisme te veel voorbijgaat. Hij wijst op de rol die de psychoanalyse
aan het onbewuste toekent in de bewuste wil en begeerte: 'The conscious will to gain power over
men is rooted in the unconscious desire to affirm one's power of being.'10" De dieptepsychologie heeft volgens hem aan het licht gebracht hoe de eigenlijke vervreemding en het zondebewustzijn van de mens door de beeldvorming rond de geïdealiseerde Jezusfiguur en later door het humanistische vooruitgangsgeloof verdrongen zijn, en opnieuw is het liberale protestantisme de grote
boosdoener. 'The breakdown of this moralism under the influence of depth psychology should be
the first step toward a re-evaluation of the Catholic insights into the infinite complexities of man's
spiritual life and toward the necessity of dealing with the relative, as well as the absolute, elements in sin and grace. ' M ' 2 C.G.JUNG let meer op de psychologische tegenreactie en is ervan
overtuigd dat het protestantisme door het verlies van de collectieve standaarden van het geïnstitutionaliseerde geloof aan de schaduw overgeleverd is: 'Die logische Folge davon ist, daß hier bloß
ein elendes, minderwertiges, untaugliches und sündenbeladenes Häuflein Mensch zurückbleibt. 'x'3 P.TILLICHs standpunt over deze herwaardering van het katholieke zonde- en genadebewustzijn staat daarom dicht bij C.G.JUNGs suggestie dat de analytische psychologie deze leem-

"" P.TILLICH, Systematic Theology. Vol. II, p. 78, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. П. p. 87.
™ C.G.JUNG, Brief vom 11.ΧΠ.1953αη W.Bremi, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. П. p. 363.
* " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. II, p. 42, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. SO.
ш

'

P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. II, p. 29, veruald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 35. Vgl.
L.OEING-HANHOFF - W.KASPER, NegattvitOl und Böses, in: F.BÖCKLE u.a. (Hrsg.), Omsüicher Glaube in modemer
Gesellschaß. Bd. 9, p. 150-196; P.SCHOONENBERG, Der Mensch in der Sande, in: J.FEINER - M.LÖHRER (Hrsg.),
Mysterium Salutis, Bd. II, p. 886-898: Die Sünde der Welt.

™" H.-L.BACH, Heilung itnd Heil, Heilung und Erlösung, p. 206, vindt in de jungiaanse psychologie van bet onbewuste een
bevestiging van de paulinische zoodelcer: 'In der Beurteilung der Schattenproblematik als pathogener Faktor realisiert auch
Jung ate игchristliche, genauer paulinische Verknüpfung von Sinde, Krankheit und Tod. '
"" P.TILLICH. Systematic Theology, Vol. Π, p. SS, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Ba. Π p. 64.
" " P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 58, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 67.
" " C.G.JUNG. Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 7, p. 258.
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te bit de protestantse mens opvult 'Aber dadurch hat der Protestant die einzigartige Chance, sich
die Sünde bis zu einem Grade bewußt zu machen, der für die katholische Mentalität kaum erreichbar ist, da Beichte und Absolution immer bereit sind, allzu viel Spannung auszugleichen. "20e*
Ρ TILLICH verschilt van С G JUNG alleen in dat opzicht dat hij de heilzame compensatie door het
onbewuste met als een antichristelijke reactie op de christelijke rede beschouwt Maar evenals
С G JUNG beseft hij wel dat alleen het inzicht in de donkere zijde van de existentie een doorgang
biedt naar de ervaring van de rechtvaardiging en verzoening 'One can refer here to depth psycho
logy, with its practice of making the patient go through the torment of existential insight into his
being (...) before promising any healing ^ " Dit accordeert met C G JUNGs analytisch-psycho
logische motto 'nicht hinaus sondern hindurch ', waarbij enkel de confrontatie met het onbewuste
tot bewustzijn voert en enkel de verwerking van de schaduw tot meer licht 'wie wenn auf dem
Höhepunkt der Krankheit das Zerstörende sich in das Heilende umkehrt (.. ) Der religiöse Mensch
würde sagen Gott hat die Führung übernommen'.30**
Omdat С G.JUNG het versmalde beeld van Christus lange tijd geassocieerd heeft met
het 'verlichte' ik-bewustzijn, is het vanzelfsprekend dat in zijn psychologie de compensatonsche
reactie van het onbewuste dit beeld bestrijdt Het is de schaduw die volgens hem door de imitavo
Chnsti opgeroepen wordt In die gespletenheid verkeert een christendom dat aan het kwaad geen
juiste plaats kan geven door de vereenzelviging met een onmenselijk goede en lichte verlosserfi
guur In het hoger genoemde artikel Estrangement and Reconciliation in Modern Thought (1944)
ziet Ρ TILLICH in moderne opvattingen over de vervreemding en verzoening zoals die van
С G.JUNG, een alternatieve ontwikkeling van de christelijke grondgedachte HIJ bespeurt hierin de
werkzaamheid van een verborgen christologie omdat de daarin verwerkte strijd en lijden de voor
boden kunnen zijn van de christelijke verzoening In die zin is С G JUNGs leer van de integratie van
de schaduw volgens hem te begrijpen "as bone of her bone and flesh of her flesh, as self-estranged theology, estranged by that mixture of grace and guilt on both sides which charactenzes life
universal, bound for reconciliation and not for mutual destruction '. ^0*1 Aan de andere kant vol
doet de psychotherapeutische opheffing van verdringing en/of integratie van de schaduw volgens
hem niet voor de uiteindelijke heling van de mens De confrontatie met en de integratie van het
persoonlijk onbewuste is slechts het psychologische aspect van de ontologische afgrondervaring
Om die reden maakt hij ook het onderscheid tussen de pathologische en essentiële angst De algemeen menselijke angst, de angst voor het met-Zijn, die voortkomt uit de vervreemding van de
oorsprong van het Zijn, is volgens hem niet te overwinnen door een psychologische therapie, ook
al legt ZIJ vaak de twijfel bloot die onder de zekerheid van het geloof in de verlossing in Christus
verborgen ligt Hij vindt de kennis van de dieptepsychologie slechts bruikbaar zolang men beseft
daarmee enkel psychologische en ethische problemen op te lossen De verlossing vereist echter
nog de overschrijding van een andere grens, "it is the boundary line beyond which man cannot go.
I. .) The problem of salvation transcends the temporal level, and the experience of despair itself
points to this truth".20** Daarom is Ρ TILLICH van oordeel dat men in de existentialistische en
dieptepsychologische analyse wel de heilsvragen kan stellen, maar het antwoord zelf schuldig
moet blijven. Zeker niet als die kadert in atheïstische emancipatietheorieën waarin geen plaats is
voor het goddelijke heilshandelen Waagt men zich vanuit de filosofìe en psychologie daar toch
aan, dan gaat het altijd om een antwoord dat afgeleid is uit een religieuze of quasi-religieuze traditie * " In plaats van zoals С G JUNG het 'zijn' te herleiden tot de relatieve tegenstelling tus
sen het bewustzijn en het onbewuste, het 'ik' en de schaduw, en de verlossing te beschouwen als
de compensatonsche genezing van het bewustzijn door het onbewuste, vat Ρ TILLICH de gehele

" " C G JUNG, Psychologie und Religion, ш С G JUNG. Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 52
" " Ρ ТПХІСН, Systematic Theology, Vol Π, ρ 172, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 185
" " С G JUNG, Psychothérapie und Seelsorge, ш CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 373
" " Ρ TILLICH, Estrangement and Reconciliation іл Modem Thought, in Ρ TILLICH. Mam Works/Hauptwerke, Vol б, ρ
267, veruuUd ш Ρ TILLICH, Gesammelte Werke, Bd IV. ρ 198
" " Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 75 76, vertaald ш Ρ Til I ТРИ Systematische Theologie, Bd Π, ρ 84-85
*** Ζκ Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol II, ρ 26, vertaald ш Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd II, ρ 31
Hoewel de dieptepsychologie de theologie in dat verband met haar profane materiaal heel wat diensten kan bewijzen, waar
schuwt Ρ TILUCH voor de vorming van een quasi-religie Vgl Ρ TILLICH, Christianity and the Encounter of the World
Religions, m ? TILLICH, Mam Works/Hauptwerke, Vol 5, ρ 291-292, vertaald in Ρ TILLICH, Gesammelte Werke, Bd
V, ρ 51 52
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existentie op als bepaald door de tegenstelling van Zijn en met-Zijn, de gehele existentiële natuur
als vervreemd van de essentiële natuur en daarom slechts te helen door het Nieuwe Zijn "°°
3.3.2.2.

Elementen van de theologische voorstelling van de kruisiging van Christus

С G JUNG heeft zijn psychologische leer van de schaduw geformuleerd als een antwoord op de
onvolkomenheden binnen de theologische leer van de satisfactie en de verlossing door het kruis
van Christus In de traditionele scholastieke opvatting is Christus het onschuldige zoenoffer waar
door de rechtvaardige God zich opnieuw met de schuldige mens heeft verzoend 21°' С G JUNG
weigert de schuld alleen bij de mens te leggen en verwacht van de mens meer dan een passief
geloof in de objectieve leerstellingen van de kerk. De verlossende werking van het kruis ligt niet
daarin dat de mens alleen maar door de genade aan het kwaad kan ontsnappen Tegen de ortho
dox-protestantse opvatting van het sola fide en sola graba ( = alleen door het geloof, alleen door
de genade) in vindt hij enkel de werken, en daarmee bedoelt hij de psychische ervaring, effectief
zaligmakend. "Glaube' kann Ersatz für mangelnde Erfahrung sein.'"02 Het kruis is volgens hem
minder het symbool voor de verlossing van de mens dan voor de bewustwording van de gespletenheid van God, en voor de verlossing van God uit een onbewuste toestand С G JUNG wil niet
geloven in een reddende, alleen goede en liefdevolle God omdat hij vindt dat het boze nu eenmaal
tot Gods wezen behoort In zijn psychotheologiserende denkmodel komt het in de incarnatie tot
een splitsing van Gods antinomische wezen in een liefdevolle God en in de duivel als zijn tegen
stander God is zich door de menswording in zijn Zoon van zijn lichte zijde bewust geworden met
de incarnatie van zijn andere Zoon Satan als gevolg Christus en de Antichrist vormen volgens
С G JUNG geen absolute tegenstellingen, maar zijn eikaars noodzakelijke aanvulling, naar Lc
10 18 'Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen' Op dezelfde manier als hij een
adventus diaboli ( = komst van de duivel) als tegenzet beschouwt m antwoord op de menswording
van de goede zijde van God, vindt hij dat het heidens instinctieve van het onbewuste de pneumati
sche instelling van het bewustzijn moet aflossen Maar als de duivel volgens hem een verlossings
factor is, ziet С G JUNG deze opvatting natuurlijk helemaal als de relativering van het bewustzijn
en het onbewuste, en verbeeldt de kruisiging ook de hereniging ervan, de verbinding tussen goed
en kwaad "03
Hoewel Ρ TILLICH deze onorthodoxe opvattingen van С G JUNG niet kan bijtreden,
strijdt hij in zijn theologie de psychologische feitelijkheid daarvan zeker niet af Ook hij wijst een
verlossingsleer af waarin het verlossingswerk van Christus fungeert als zoenoffer om Gods toorn te
bekoelen Waar C.G JUNG de boze zijde van God achter de compenserende destructiviteit van het
onbewuste zoekt, is het ook God die in de theologie van Ρ TILLICH de menselijke hybris van ant
woord dient "777e divine answer to man's cultural 'hubns' cornes m the désintégration and decay
of every culture in the course of history'"0* In Love's 'Strange Work' (1942) ziet hij achter de
scheppende en vernietigende natuurkrachten, achter de natuurlijke op- en neergang, de werkzaamheid van een toornige God HIJ noemt dit het vreemde werk van een verborgen God, die ook in zijn
toornige liefde actief kan zijn "777e experience of the wrath of God is the awareness of the self-

Zie Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 20, vertaald in Ρ TILUCH, Sysumaascht Theologie, Bd D, ρ 25
Zie R A MULLER, Dictionary of Loan and Greek Theological Terms, ρ 271-273, bier ρ 271, onder saasfacao vicarìa
'Christ's work ofpropitiation and expiation considered as payment for an made for the sake of believers and in their place ' In de protestantse scholastiek is het objectieve karakter van die verlossing nog versterkt door de imputano satisfactions
Chnsn, ρ 149-150, hier ρ 149, die slaat op de 'objective basis of justification by grace ihroughfaiih. Chnsi spaymentfor
sin is imputed to óu faithful, who could not of themselves make payment, the unrighteous are counted righteous on the
grounds of their faith" Zie meer in О H PESCH, Gottes Gnadenhandeln als Rechtfertigung des Menschen, in J FEINER L LÖHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd Г /2, ρ 846-851 Rechtfertigung als Geschehen am Menschen.
С G JUNG, Psychologie und Alchemie, о С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 47 Vgl de traditionele omschrij
ving ш R A MULLER, Dictionary of Laan and Greek Theological Terms, onder jusuficaao, ρ 162 163, hier ρ 162 "jus
tìficaaon, a counting or reckoning righteous specifically, that actuality or act of grace (actus gratiae) in which God forgi
ves sinful individuals, counts them as righteous on the basis of ihar faith m Chnst, and accepts them as his own reconciled
children, apart from all human mem and solely because of the superabundant meni of Chnst s work of saasfacaon. ' Zie
ook О H PESCH, Gottes Gnadenhandeln als Rechtfertigung des Menschen, in J FEINER - L.LÖHRER (Hrsg ), Myslenum
Saluas, Bd Г /2, ρ 851-877 Rechtfertigung als Geschehen im Menschen.
Vgl de sotcnologische betekenis van het kruis bij Η U VON BALTHASAR, Myslenum Paschale, in J FEINER - M LÖHRER (Hrsg ), Myslenum Saluas, Bd ΠΙ/2, ρ 221-222 Mitgekreuzigt
Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 51, vertaald m Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 59
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destructive nature of evil. *210C Maar terwijl God bij C.G.JUNG die scheppende en vernietigende
kracht zelf is, lijdt Hij volgens P.TILLICH mee waar de mens tekortschiet of laat Hij zijn toornzijde
zien om als een rechtvaardige God aan die tekorten grenzen te stellen. Het kruis dat bij C.G.JUNG
wijst op het conflict tussen de tegenstellingen, is bij P.TILLICH symbool en bewijs van Gods participatie aan het lijden.2'0* In de voorstellingswereld van C.G.JUNG komt de aanwezigheid van de
medelijdende God niet voor, maar staat Hij voor het onbewuste dat zelf aan de tegengesteldheid
onderworpen is. 210 ' Bovendien speelt de mens in het verlossingswerk een hoofdrol omdat hij
het is die de onbewuste God verlost, ook al wordt dit tevens zijn eigen verlossing. C.G.JUNGs
opvatting leunt in dit opzicht nauwer aan bij de gnostische en alchemistische verlossingsleer dan
bij de orthodox-christelijke. Toch gaat het hem niet om een zelfverlossing, want enigszins in tegenspraak met wat hierboven is gezegd, kan de mens met zijn bewustzijn alleen meewerken aan een
verlossing die uitgaat van het onbewuste, van het 'zelf' dat zich in de schaduw manifesteert. Dat
is niet onverenigbaar met de opvatting van P.TILLICH bij wie verlossing altijd uitgaat van het Nieuwe Zijn dat de existentie op ondubbelzinnige wijze overwint.2108
C.G.JUNGs opvatting over de psychische realiteit van het kwaad, spreekt P.TILLICH
niet zo radicaal tegen als dat binnen de neothomistische traditie, met name door V.WHITE (19021960) met de voorstelling van de privatio boni, het geval is. 'The mystery of nonbeing cannot be
solved by transforming it into a type of logical Judgment. The ontologica! attempt to avoid the
mystery of nonbeing follows the strategy of trying to deprive it of its dialectical character. If being
and nothingness are placed in absolute contrast, nonbeing is excluded from being in every respect;
everything is excluded except being-itself (i.e. the whole world is excluded). "210S Ook voor
P.TILLICH is dit kwaad een niet te omzeilen existentiële realiteit, die men eerst moet aanvaarden.
En zoals het bewustzijn nooit de onbewustheid opheft, betekent Gods deelname aan het lijden van
de vervreemding niet dat het ophoudt te bestaan. De tegenstelling tussen Zijn en niet-Zijn is in zijn
dynamische levens- en godsopvatting nooit helemaal op te heffen. Voor wat de pastorale omgang
met die realiteit betreft, toont de dieptepsychologie de theoloog de weg naar een nieuwe interpretatie van een christelijke ethiek waarvan de aanvaarding van het boze de basis vormt.21'0 P.TILLICHs visie op de verlossing en de verzoening staat daarom niet zo haaks op de analytisch-psychologische als de traditionele scholastische.2'" Niet in de condemnation of verdringing maar in de
acceptance vindt P.TILLICH de sleutel om de existentiële breuk te helen. Voor het theologische gebruik van de term heeft hij zich zeker laten inspireren door het psychotherapeutische. Dat blijkt uit
een bespreking van de jungiaanse methode in Estrangement and Reconciliation in Modem Thought
(1944), waarin hij onder andere C.G.JUNGs voorstelling van vervreemding en verzoening behandelt. 'How can the self-estranged personality be reconciled, how can he regain his freedom? Jung,
in his chapter 'Psychotherapists or the Clergy' (in 'Modern Man in Search of a Soul'), answers that
it is impossible to heal anybody else without accepting him entirely. 'Yet the patient does not feel
himself accepted unless the very worst in him is accepted too'. Condemnation, even if not outspoken would estrange him. But we can accept the other one at his worst only if we accept ourselves
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P.TILLICH, Systematic Theology. Vol. I, p. 284, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 326. Zie ook
P.TILUCH. Love's 'Strange Work', vertaald in: P.TILUCH, Gesammelte Werke, Bd. VII), p. 199-204. Zie meer bij
J.PFAMMATTER. Eigenschaften und Verhaltensweisen Gottes im Neuen Testament, in: J.FEINER - M.LÖHRER (Hrsg.),
Mysterium Saluas, Bd. II, p. 281-282: Der zürnende Gott.

"" Zie P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. U. p. 158-159. vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. II, p.
171.
"" Zie C.G.JUNG. Zur Psychologie der Triniídisidee, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 195, waar hij over God
die mens wil worden, zegt: 'so leidet er die furchtbare Qual, die Welt in ihrer Realität tragen zu müssen. Es ist eine Crux,
ja er ist sich selber ein Kreuz '.
a

" Zie P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 160, vertaald ¡η: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 172.

" " P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. I, p. 187, vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 220. Vgl.
V.WHITE, Soul and Psyche, p. 141-165, hier p. 156, waaruit blijkt dat diens bezwaren niet enkel van filosofische aard
zijn, maar sterk moreel geladen: 'Jungian phrases tike 'integrating evil' or 'accepting the shadow' are apt to sound to
Christian ears something like an approval of sin, or as least a compromise with wickedness. "
a w

Een goede poging tot dialoog is nog altijd E.NEUMANN, Tiefenpsychologie und neue Ethik, dat een alternatief wil zijn
voor de oude ethiek van de ontkenning van het kwaad door het brengen van een allesomvattende totale ethiek op basis van
de kennis der dieptepsychologie.

"" Vgl. G.HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, p. 525, die in de analytische psychologie
een juiste aanvulling vindt voor de rechtvaardigingsleer: 'Von hier aus suiti sich uns die Frage nach dem Verhältnis von
verfremdetem und heilem Sein im umgreifenden, rechtfertigenden Ereignis der Selbst-Werdung, anders ausgedrücb: nach
dem Verstehen dessen, was Luther in der klassischen Formel 'simul peccator et tustus' ausgedrückt hat. "
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at our worst. We must acknowledge the reality of our own neurosis, our unreconciled stage, and
not try to rob ourselves of it.'2"2 De rijkdom van dit psychotherapeutische begrip en zijn mogelijke toepassingen in de pastorale praxis liggen volgens hem daarin dat men op die manier de eigen
onvolmaaktheid leert aanvaarden.2"' Als theoloog laat P.TILLICH het echter niet bij deze zelfaanvaarding, maar verbindt ze met de voorstelling van de divine acceptance ter vervanging van de
traditionele opvatting van de rechtvaardiging. Hij verzwijgt daarbij opnieuw niet waar hij zijn inspiratie hiervoor vandaan heeft: 'The psychoanalytic pattern of a non-judging and non-directing acceptance of the mentally disturbed became the model for Christian counseling, and through counseling, for teaching, and through teaching, for theological inquiry.'2"* Het is in die zelfaanvaarding en aanvaarding door God dat de mens kan verzaken aan de eigen hybris en de eigen vermeende goedheid. 'This surrender of one's own goodness occurs in him who accepts the divine acceptance of himself, the unacceptable. " J n e Het gaat P.TILLICH echter bij de aanvaarding van de
contingentie niet alleen om de persoonlijk psychische aspecten, maar ook om haar plaats in het
totale zijnsgebeuren als ontologisch basisgegeven. In de uiterste toestand van vervreemding is de
godmenselijke eenheid nog altijd niet verloren gegaan, want in de theologie van P.TILLICH komt
het in de toestand van verdoemenis nooit zover dat men van de grond van het Zijn afgesneden
is. 2 n s Een toepassing van deze goddelijke eenheid is bij C.G.JUNGs psychologische dialectiek
te vinden waar de mens zich met zijn bewustzijn nooit zo van het onbewuste kan verwijderen dat
de breuk voor het onbewuste onherstelbaar is.
3.3.2.3.

Persoonlijk onbewuste basis voor de herinterpretatie van de ChristusvoorsteUing

Omdat de soteriologische voorstellingen geen abstracte speculatie mogen blijven —
reden waarom C.G.JUNG vindt dat door de christelijke verlossingsidee de mens van het eigen
persoonlijk onbewuste vervreemdt — kan de theologie volgens P.TILLICH de realiteit van de eindige existentie niet verwaarlozen.Z1<7 Onder meer door de aanpassing van haar Christusvoorstelling moet de theologie daar volgens hem een begin mee maken. Daarvoor is aan de volledige eindigheid van Jezus niets af te doen, wat C.G.JUNG, die zich meer op de psychologische werking
van de Christusvoorstelling in het bewustzijn heeft geconcentreerd, wel betwijfelt. Ook al functioneert dit in de psyche van de gelovige misschien niet op die manier, voor P.TILLICH is Jezus'
mens-zijn niet onvolledig geweest. De Jezusfiguur schildert hij als een diepmenselijke persoon die
de gebrokenheid en halfheid van het leven helemaal gedeeld heeft en dus volledig mens is. Daarom
verstaat hij de eenheid van God en de mens niet meer in mythologische zin, maar eerder zo 'that
he who transcends the universe appears in it and under its conditions'.2"* De goddelijke eenheid is verschenen in een persoonlijk leven, een volledig ontwikkeld 'zelf', psychologisch gezien
met een bewustzijn en een onbewuste. C.G.JUNG is in zijn metapsychologische periode aan die
opvattingen tegemoetgekomen, heeft de godmenselijke eenheid eveneens opgevat als een paradox, analoog met de psychologische ¡k-zelfverhouding. Daarom is in het bestaan van Jezus Christus voor hem het hoogste, het meest universele verbonden met het laagste, het meest concrete.
Dat is de reden waarom hij zo dikwijls naar de tweenaturenleer refereert en op het Doppelaspekt
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Р.ТІШСН, Estrangement and Reconciliation in Modem Thought, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 6, p.
266. vertaald in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. ГУ, p. 197. Vgl. C.G.JUNG. Psychotherapie und Seelsorge, in:
C.G.JUNG Gesammehe Werke, Bd. 11, p. 367: "Man kann nichts andern, das man nicht annimmt. Verurteilung befreit
nicht, rìc unterdrückt. "
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Zie P.TILLICH, The Theology of Pastoral Care. The Spiritual and Theological Foundations of Pastoral Care, vertaald in:
P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. VIII, p. 316-335. Vgl. C.G.JUNG, ¡Xe Beziehung der Psychotherapie zur Seelsorge,
in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. XI, vooral p. 367.
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P.TILLICH, The Impact of Psychotherapy on Theological Thought, in: P.TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 2, p.
312, vertaald in: P.TILLICH. Gesammelte Werke, Bd. Vili, p. 329.
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" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ИЛ, p. 226, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Ill, p. 260.

*" Zìe P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. П, p. 78, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd II, p. 87.
" " Vgl. H.M.M.FORTMANN, Als ziende de Onzienlijke, dl. Π, p. 107, die in zijn Juogreferaat zegt: "ft meen dat de feiten
Robinson, Bultmann, Wobbcrmin en Jung gelijk geven. Een prediking slaat pas aan, wanneer de mens zijn eigen leven erin
herkent. Dat is altijd wel zo geweest. Maar naarmate het besef van eigen individualiteit en subjectiviteit machtiger is. wordt
die eis des te dwingender. " Dit geldt natuurlijk des te meer voor de pastorale omgang. Gecentreerd rond de figuur van de
pastor zijn daarvoor stelregels gegeven in H.EJ.VAN HOOREWEGHE, Individuatie. Een poimenisch onderzoek naar de
plaats en de rol van het proces van zelfverwerkelijking in het pastoraat, p. 174-208: Poimenische reflecties rond de persoon
van de pastor.
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P.TILLICH, Systematic Theology, Ы. Π, p. 149, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 161.
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Christi wijst.2'1* P.TILLICH verwerpt echter een statische opvatting van de leer van de godmenselijke natuur waaruit men zou kunnen opmaken dat zijn eindigheid en deelname aan de tragiek van
het leven vanwege de goddelijkheid niet echt zijn. Hij beklemtoont dit tegen elke monofysitische
tendens in, die Jezus van zijn eindigheid berooft. Volgens hem heeft Jezus de negativiteit van het
bestaan op zich genomen zonder dit op te heffen. Belangrijk is in dit gebeuren dat het goddelijke in
Jezus als de Christus het leven gedeeld heeft onder het kwaad, onder de zonde, zonder er door
overheerst te worden. Dat heeft P.TILLICH concreet duidelijk gemaakt in zijn opvattingen over de
realiteit van de verzoeking, waaruit weliswaar blijkt dat Jezus als eindig mens niet gezondigd
heeft, maar daarvoor een bewuste keuze heeft moeten maken (Mt 4:1-11; Mc 1:12-13; Lc 4:113).2,2°
Deze opvatting staat in sterk contrast met het beeld dat C.G.JUNG in zijn jeugd meegekregen heeft en fel bekritiseerd. Maar hij corrigeert dat vanaf de metapsychologische periode en
tekent dan het beeld van een 'donkere Jezus': "denn ich fühle mich zu einem viel dunkleren und
rauheren Bild des Mannes Jesus hingezogen' (cfr. Mc 10:18; Lc 18:19: 'Waarom noemt gij mij
goed?').212' Deze Jezus is volgens hem voor de mens juist wel navolgenswaard omdat hij de
zondaars niet heeft veroordeeld: 'und da man dem andern nichts tun sollte, was man sich nicht
täte, so wird man sich auch des Sünders annehmen, welcher man selber ist ".2122 Christus vervult daarom niet alleen de rol van de liefdevolle God die de mens in zijn zondigheid aanvaardt, maar
in Hem wordt ook de mens aangenomen. C.G.JUNG stelt Christus op een gegeven moment zelfs
voor als de schaduw, de naaste die de mens als de hoeksteen verwerpt, de lapis exilis, in via eiectus ( = de onaanzienlijke steen, op de straat geworpenHEf 2:20), 'der wirklich der Geringste unserer Brüder ist, weit schlimmer als der arme Bettler, dem wir zu essen geben"."23 Het is de geringste in ons die wij verachten, 'und sollte Gott selber es sein, der in solch ein verächtlicher Gestalt an uns herantritt, wo hätten wir ihn tausendmal verleugnet, noch ehe überhaupt ein Hahn
gekräht hätte' (Mt 26:34). 2 , M In de alchemie zijn de eigenschappen van Christus en de duivel
zelfs verwisselbaar en beschouwt men de duivel als een verlossingsfactor.2'26 Ook krijgt de persoonlijkheid van Jezus soms zeer menselijke trekken. In die optiek verbeeldt Jezus zelf de schaduwzijde met haar ongekende potentialiteiten. In Antwort auf Hiob (1952) is de apocalyptische
Christus helemaal een schaduwfiguur, maar wij hebben reeds opgemerkt dat C.G.JUNG dit deels
aan de persoonlijke psychologie van Johannes wijt.2'2* Meestal is het omgekeerd en is Jezus de
mens die zijn schaduwzijde op zich neemt. Symbolisch wordt die schaduw het meest sprekend
door het kruis voorgesteld. Dit vervolledigt volgens C.G.JUNG het beeld van de volmaakte Christus: 'Christus als vollkommener Mensch und als Gekreuzigter. Ein wahreres Zielbild des ethischen
Streben läßt sich kaum erdenken... *2'27 De navolging van Christus interpreteert C.G.JUNG nu
als de verwerkelijking van het eigen individuele temperament met dezelfde moed als Jezus.2'2*
Dit is bij hem altijd een oproep om zelf ons kruis te dragen met evenveel eigenzinnigheid als Jezus.
Deze is het voorbeeld van de mens die zijn tegenstellingen ervaart en tevens van God die zich via
de mens bewust wordt. Hierin toont Jezus zich ook radicaal menselijk, wat C.G.JUNG kan opmaken uit de noodkreet aan het kruis, 'hier erreicht sein menschliches Wesen Göttlichkeit... ' 2 ' 2 ' In

"" C.G.JUNG, Ліоп, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 9/II, p. 72; 119. Zie boven, П.7.3.2, p. 184. Zie meer over de
tweenaturenleer in J.LTÉBART, Christologie. Von der Apostolischen Zeis bis zwn Konzil von Chalcedon (4SI), in:
M.SCHMAUS • A.GRILLMEIER (Hrsg.), Handbuch der Dogmengeschiente, Bd. Ш/1», p. 36; P.SMULDERS. Dogmen
geschichtliche und lehramtliche Entfaltung der Christologie, in: J.FEINER - M.LÖHRER (Hrsg.), Mysterium Salíais, Bd.
HI/1, p. 400-423: FrShkathoüsche Synthesen; p. 461-468: Das Konzil yon Chalcedon.
"" Zie P.TILLICH. Systematic Theology, Vol. II. p. 127-131, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. П. p.
139-142.
»" C.0JUNG. Brief rom 17.Π.1954 an E.Evans, in: C.G.JUNG. Briefe, Bd. II, p. 379.
"= CG JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 12. p. 47.
л о

C.G.JUNG, Das symbolische Üben, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18Л, p. 303. Zie ook C.G.JUNG. Mon, in:
CG JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9ЛІ, p. 151.

™ C.G.JUNG, Ober die Beziehung der Psychotherapie zur Seelsorge, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 367-368.
" * Zie C.G.JUNG, Mysterium Coniuncäonis I, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 14/1, p. 156. Zie boven, H.6.6.2, p.
154-155. Vgl. ook H.UNTERSTE, Theologische Aspekte der Tiefenpsychologie von С. G. Jung, p. 158-161.
" " Zie CG.JUNG,/4«irorraii/Hïo*, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 468. Zie boven, П.7.4.3, p. 197-198.
" " C.G.JUNG, Mon, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 9/II, p. 79.
M

Zie C.G.JUNG, Dai Geheimnis der Goldenen Biete, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, p. 61.

"» C.G.JUNG, Antwort auf Hiob. in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 438.
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Jezus ondergaat God het lijden van de eindige, gebroken mens Jezus Christus verbeeldt volgens
С G JUNG aldus de psychologische instanties van het 'ik' en het 'zelf' die aan elkaar gekruisigd
worden De verlossing gaat daarbij paradoxalerwijze uit van het midden tussen de tegenstellingen.
'Jedoch ist nicht zu leugnen daß das große Symbol des chnstiichen Glaubens, das Kreuz, an dem
die Leidensgestalt des Erlösers hängt, seit beinahe zweitausend Jahren dem Chnsten eindrücklich
vor Augen geführt wird. Ergänzt wird dieses Bild durch die beiden Schacher, von denen der eine in
die Hölle fährt, der andere ins Paradies eingeht. Man könnte die Gegensätzlichkeit des christlichen
Zentralsymbols wohl nicht besser darstellen. Wieso dieses unvermeidliche Ergebnis der christlichen
Psychologie Erlösung bedeuten soll ist schwieng einzusehen, wenn nicht gerade das Bewußtwerden des Gegensatzes, so schmerzhaft diese Erkenntnis im Moment auch sein mag, die unmittelbare Empfindung der Er/östheit mit sich führte."г1ЭС In dit innerlijke conflict beleeft de mens vol
gens C.G.JUNG zi|n 'Gottähnlichkeit im Leiden' en wij moeten niet meer herhalen dat in dit lijden
volgens hem niet alleen de mens, maar ook God zelf verlost wordt 21Э'
Uitgerekend waar de mens het verst van de goddelijke eenheid af is, in een toestand
van existentiële vervreemding, knjgt hij de verlossmgsmogelijkheden aangeboden "Der schuldige
Mensch ist geeignet und darum ausersehen, zur Geburtsstätte der fortschreitenden Inkarnation zu
werden, nicht der unschuldige, der sich der Welt vorenthält und den Tnbut ans Leben verweigert,
denn in diesem fände der dunkle Gott keinen Raum'."" Dat is volgens P.TILLICH mets anders
dan de paradox van de rechtvaardiging van de zondaar, in de formule van M LUTHER simul tustús
et peccator ( = tegelijk rechtvaardig en zondaar) 21ЭЭ Dit wat abstracte beginsel wint in de para
doxe opvattingen van CG JUNG heel wat aan levendigheid En zoals de paulinische verlossingsleer
de overwinning op de wet predikt, roept het onbewuste volgens С G JUNG de mens op om de
morele tegenstellingen van goed en kwaad achter zich te laten, om 'anstelle des Gewissens die
Seele zu setzen'.2'13' Paulus' dwaasheid van het kruis (1 Kor 1-18) lijkt daarom theologisch te
beantwoorden aan de irrationele tegenpositie die het onbewuste inneemt ten opzichte van het
eenzijdige ik-bewustzijn, dat volgens С G.JUNG daardoor tussen de tegenstellingen gekruisigd
wordt Op dat punt kan С G JUNG met zijn verbreking van de bewuste positie de basis voor een
herinterpretatie van de christelijke rechtvaardigings- en verlossingsidee leggen Hoe is echter de
theologische voorstelling van de verlossing van het kwaad nu verzoenbaar met de psychologische
leer van de integratie van de schaduw? Opnieuw biedt Ρ TILLICHs verstaanssleutel van de ontolo
gische verschillen uitkomst* als existentiële mens kan men het kwaad niet overwinnen zoals men
ook Christus niet als ik-persoonlijkheid kan navolgen Men moet zijn zondigheid en vervreemding
erkennen en aanvaarden, wat psychologisch overeenkomt met de integratie van de schaduw De
verlossing van en de overwinning op het kwaad gaan volgens Ρ TILLICH uit van het essentiële
'zelf' en kunnen alleen de mens bereiken die zich van zijn eigen innerlijke kwaad bewust is. Het is
echter op het essentiële niveau, in de realiteit van het Nieuwe Zijn waarvan Jezus als de Christus
de drager ¡s, dat de negativiteit opgaat in de eenheid met God. "The conquest of existential estrangement in the New Being, which is the being of the Christ, does not remove finitude and anxiety,
ambiguity and tragedy; but it does have the character of taking the negativities of existence into
unbroken unity with God. "213S Het bereiken van een psychische volledigheid veronderstelt dat
men de negativiteit en eindigheid niet uit de weg gaat "Erlösung' bedeutet nämlich nicht, daß ei-

C G JUNG, Antwort aufHiob, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 447 Vgl К RAHNER, Selbsrverwirküchung
und Annahme des Kreuzes, а К RAHNER, Schriften zur Theologie. Bd V, ρ 518-525
С G JUNG, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, in С GJUNG. Gesammelte Werke, Bd 7, ρ 154
С G JUNG, Antwort aufHiob, in С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 11. ρ 494
Ζκ Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 57, vertaald in Ρ ТЛІХІСН, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 70 Zie
over deze uitdrukking meer bij OH PESCH. Gottes Gnadenhandeln als Rechtfertigung des Menschen, in J FEINER ·
M LÖHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd Г /2. ρ 886-891 smul tustús et peccator
С GJUNG, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 7, ρ 262
Zie voor de vergelijking van Paulus' rechtvaardigingsleer met С G JUNGs psychologie, D COX, Jung and St Paul A Study
of the Doctrine of Jusnficatton by Faith and its Relation to the Concept of Individuation, ρ 340, waar ondanks de verschil
lende benadering blijkt dat de praktische implicaties van beider diagnosen elkaar uitstekend aanvullen The Christian dia
gnosis of the state of natural man implies that natural man s own simple account of himself as a dicfatfomy of good will and
evil incimattons is mistaken, and that it и mistaken because natural man wrongly calls his 'good will ' good. Jung's diagno
sis implies that he is mistaken because he wrongly calls the unconscious evil It would seem, at first sight as enough mese
two diagnoses could not be reconciled, but when we consider the implications of each It can be seen that they come to what
is effeenvety the same thmg ' Over de betekenis van bet begnp 'genade m verhouding tot de 'wet', zie ook Ο H PESCH,
Gesetz und Gnade, ш F BOCKLE u a (Hrsg ), Chnstkcher daube in modemer Gesellschaß. Bd 13, ρ 8-77
Ρ TOUCH, Systematic Theology, Vol II, ρ 134, vertaald ш Ρ ТЛШСН. Systematische Theologie, Bd Π, ρ 145
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пет eine Last abgenommen wird, die man zu tragen nie vermeint hat. Wie unerträglich sich der
Mensch ist, erlebt nur der Vollständige. "2,3e Hoewel C.G.JUNG de indruk wekt het verschil tussen het moreel goede en kwade te vervagen en onder het mom van psychische integratie het
moreel kwade aan te moedigen, is bij hem een innerlijk normbesef in de plaats gekomen. 'Mensch,
wenn du weißt was du tust, bist du selig'."31 C.G.JUNG benadert het morele handelingsleven
vanuit het onderscheid tussen de ik- en de zelfgerichtheid, vanuit de strijd tussen desintegrerende
en integrerende psychische krachten. Dit is verbeeld in de Jezusfiguur die zijn eigen wil overgeeft
aan de wil van de Vader (Mt 26:39 e.p.). Het ontbreekt C.G.JUNG alleen aan theologische doordenking om op tijd de mogelijkheid te zien van het 'alleen goede', van de ontologische goedheid,
en de goedheid van Christus niet meer te omschrijven als een eenzijdig morele die de compensatie
oproept van het kwaad. Ten opzichte daarvan is de hele existentie, de existentiële mens met zijn
bewuste en onbewuste psyche als een schaduw, een kwaad dat door de liefde van Christus met
het Nieuwe Zijn wordt verzoend. Hoewel die kant van de God-mensverhouding tot uiting komt in
de psychologische acceptatie van de schaduw en in de psychotherapeutische aanvaarding, gaat
C.G.JUNG er pas op het einde toe over deze alomvattende liefde en goedheid door te trekken naar
zijn godsbeeld.213e
Conclusies: (a) Volgens C.G.JUNG hebben de plaatsvervangende offerdood in de traditionele scholastieke en de versmalde morele en historische verlossingsidee in de rationalistische en liberale theologie gemeen dat zij geleid hebben tot de waanvoorstelling dat
men verlost is, terwijl deze voorstelling het persoonlijk onbewuste nauwelijks bereikt
heeft en daarom een compensatorische schaduw heeft gewekt. Ook P.TILLICH merkt
op dat de traditionele verlossingstheologie niet tot de mens in zijn persoonlijke existentie
is doorgedrongen. Hij ziet als theoloog het grote belang van de rol van de dieptepsychologie in een nieuw begrip van de heilsboodschap, (b) Dat C.G.JUNG het archetypische
gehalte van leven, dood en opstanding onderkent, verschaft hem een alternatieve toegang tot een hermeneutische verklaring voor het individu van vandaag. De kruisdood
symboliseert daarin de erkenning van de schaduw en de vereniging van de bewuste
mens met zijn persoonlijk onbewuste. De kruisdood van Jezus geldt echter bij
C.G.JUNG als aansporing tot de individuele mens om het eigen kruis van zijn volledige
psyche te dragen en er de tegengesteldheid van te doorleven. C.G.JUNGs godsvoorstelling deelt helemaal in die gespletenheid en Gods lot is daardoor met dat van het individu
en zijn erkenning van het onbewuste verbonden. Bij P.TILLICH is dit aanleiding tot een
herformulering van de rechtvaardigingsleer als de acceptance door een God die boven
de tegenstellingen uitstijgt. Mede omdat hij zich vooral steunt op de freudiaanse analyse, trekt hij een scherpe scheidingslijn tussen de psychoanalytische opheffing van verdringingen en de theologische voorstelling van de overwinning op het kwaad, tussen het
pathologische en ontologische kwaad. Bij C.G.JUNG bestaat deze opdeling niet en hoewel zijn model op de psychotherapeutische praktijk is afgestemd, kan het bovendien
bijdragen tot een herziening van de Christusvoorstelling met betrekking tot de verzoening van de zondaar, (cl De psychologische voorstellingen kunnen tevens de basis vormen voor een vollediger beeld van Jezus Christus, waarin de morele goedheid niet gehorizontaliseerd is maar psychologisch gerelativeerd met de integratie van de schaduw, en

HM

C.G.JUNG, Aim, in: C.G.JUNG, Gesampelte Werke, Bd. 9/11, p. 80. Zie boven, II.7.3.1, p. 184.

'" C.G.JUNG, Psychologie und Religion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. II, p. 84, geciteerd uit een niet-canoniek
op Le 6:4 geparafraseerd Jezuawoord, uit de Codez Bezae Cantabrigiensis, in: E.PREUSCHEN (Hrsg.), Anälegomena, p.
44; 139.
"" Zie A.JAFFÉ, Erinnerungen, Tritane, Gedanken von C. G.Jung, p. 356. Dat is ongeveer wat W.CLTFT, Jung and Christianity,p. 144; 1 S3, zegt: "Jung knew the experience of grace ( a gift with power) in his psychotherapeutic work, but in theories with which he attempted to 'answer Job' he did not include that datum of experience. " De auteur meent zijn eigen ervaring van de liefde van God tegenover de visie van C.G.JUNG te moeten plaatsen: 7 cannot accept Jung's conclusion
about the place of evil in the Godhead, though I have no problem with his emphasis on the reality of evil as a force in the
world. Jung's emotional opposition to the privano boni theory (evil defined as absence of good) was probably based on his
private experience of unconscious forces. ' Het ene hoeft echter het andere niet uit te sluiten, zoals P.TILLICH aantoont
door de verhouding van het Zijn en niet-Zijn binnen de Godheid. Vgl. V.WHITE, Soul and Psyche, p. 151, die op zijn manier de ontologische goedheid omschrijft: 'And although God is good, this does not mean that he is goody-goody, or that
all he does is pleasant and agreeable to nwnan tastes. Indeed, goodness predicated of God is never identical with goodness
as predicated of any creature; like all other predicates used of God and creatures it can never be understood in me same,
but only an analogous sense. "
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ontologisch gefundeerd vanuit de transparantie voor het Nieuwe Zijn. C.G.JUNG geeft
in dit verband een heel nieuwe betekenis aan de kruisiging. Door de confrontatie met de
psychologische praktijk van de integratie van het persoonlijk onbewuste moet men de
theologie opnieuw wijzen op de brede implicaties van de paulinische rechtvaardigingsleer waarin Christus de overwinning is op de wet en de verlossing van de totale mens.

3.4.

C.GJungs Christusbenadering vergeleken met de pneumatologische en eschatologische dimensie van de soteriologie van P.Tillich

In deze paragraaf komt de theologische bijdrage aan bod van C.G.JUNGs psychologische voorstellingen rond de individuatie als proces van de confrontatie tussen het bewustzijn van
het 'ik' en de archetypische inhouden van het onbewuste, met als doel de verwerkelijking van het
'zelf'. Corresponderende theologische begrippen bij P.TILLICH zijn die van de tegenwoordigheid
van de Geest in het Nieuwe Zijn en het ontweeduidige geestelijke leven en verder nog het doel van
de essentialisatie. Vooral moet een antwoord komen op de vraag naar de implicaties van
C.G.JUNGs en P.TILLICHs interpretatie van Christus' zending van de goddelijke Geest en de eindtijdelijke wederkomst van Christus.

3.4.1.

Inwoning van de Geest van Christus en de archetypische bewustwording van de mens

C.G.JUNG beschouwt zijn individuatieproces, de vereniging van het bewustzijn met het
archetypisch onbewuste als een correctie op en een verdieping van de christelijke visie op de verlossing van de gelovige door Christus. Voor zijn standpunt sluit hij echter eveneens aan bij de
christelijke leer van de geestelijke wedergeboorte in de Geest van Christus.

3.4.1.1.

Archetypisch bewuste reactie ab fase in de interpretatie van de ChristusvoorsteUing

Tegenover de uiterlijke verlossing die enkel de bewuste opvattingen van de mens kan
veranderen en waardoor de mens bovendien van zijn innerlijke wezen vervreemdt, stippelt
C.G.JUNG een alternatieve psychologische verlossingsweg uit. Die heeft hij lange tijd als antichristelijk, heidens en ongeestelijk voorgesteld. Het individuatieproces beschouwt hij volgens die redenering als het natuurlijke psychologische antwoord op het bovennatuurlijke metafysische heilsgebeuren dat de traditie met Christus verbindt. De verlossingsimpuls van het bovennatuurlijke die
alleen het bewustzijn heeft aangeraakt, zet zich daarin voort tot in het onbewuste dankzij zijn autonome archetypische imaginatie. Daardoor wordt volgens hem het passieve geloof in een geprojecteerde heilandfiguur zoals Christus of de imitatie van Jezus als historische figuur, door de individuele ervaring voorbijgestreefd. In de psychische realisatie heeft immers de verinnerlijking plaats van
de voorheen geprojecteerde geloofsinhouden. In plaats van het geloof in uiterlijke symbolen komt
de rechtstreekse confrontatie met de daarmee overeenkomstige archetypen, wat volgens hem
tegelijk een devaluatie van het Christussymbool inhoudt. 'Wir leben in einer Zeit der Weltspaltung
und der Entwertung Christi"."3* Het exclusieve en collectieve Christussymbool wordt daarbij
geassimileerd door een veelheid van aan het eigen onbewuste onttrokken symbolen, waarvan wij
heel wat voorbeelden vinden in de middeleeuwse alchemie en de antieke gnosis. Deze verenigende
symbolen kunnen wel een hereniging tussen bewustzijn en onbewuste bewerkstelligen, terwijl het
verlossende symbool in dit stadium daar eerder een belemmering voor vormt. Door de inwaartse
weg van symbool naar archetype beperkt verlossing zich niet meer tot een morele beleving of
memorisatie van leerstellingen rond de figuur van Jezus Christus, maar strekt zich uit tot de Wandlung van de gehele mens. Die blijft niet bij een uiterlijke persoonlijke verandering via de aanpassing
van de persona, maar vraagt een innerlijke structurele verandering, dus geen verdringing maar een
transformatie. Volgens C.G.JUNG is dit een proces waartoe het protestantisme uitgerekend met
zijn christocentrisme een impuls heeft gegeven, en dat nu tot een innerlijke christologie kan leiden.
Die compenseert het voor dit protestantisme kenmerkende rationalisme en personalisme rond de figuur van Christus. 'Der Protestantismus hat fast das ganze ursprüngliche Dogma, wie auch den

C.G.JUNG, Brief vom 24X1.1953 an V. White, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. Π, p. 356.
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Ritus, fallengelassen und sich allein auf Christus, den Heiland, konzentriert. Das ist nach meiner
bescheidener Auffassung genau wie es sein sollte; denn es zeigt, daß der Protestant die Erfahrung
eines erlösenden oder führenden Prinzips gemacht hat, welches sich in der menschlichen Psyche
manifestiert. Es wurde Instinkt, Intuition und das Unbewußte genannt. "214° Bij P.TILLICH ¡s dit
verlaten van een uitgesproken christocentrisme minder de aanleiding om andere dan de christelijke
symbolen op te zoeken. Wel is de psychische accentverschuiving van bewustzijn naar onbewuste
ook bij hem herkenbaar in de omschrijving van Jezus als de drager van het Nieuwe Zijn. De waardevermindering van de uiterlijke verlosserfiguur maakt immers deel uit van de christelijke opdracht:
men kan Jezus enkel als de Christus belijden.
C.G.JUNG fundeert het individuatieproces graag op empirische gegevens en laat het
objectieve geloof plaatsmaken voor de individuele en subjectieve ervaring, waarvan volgens hem
het werkelijkheidsgehalte veel groter is. De afdaling in de symboolwereld van het onbewuste functioneert als een rechtstreekse godservaring, waardoor de afhankelijkheid van het uiterlijke godsbeeld wegvalt. Het onbewuste is voor hem weliswaar 'der Ort ursprünglicher Unbewußtheit' maar
ook 'zu gleicher Zeit der Ort des Heils und der Erlösung'."" God werkt volgens hem via het
onbewuste op ons in zodat de ervaring van het onbewuste niet van de godservaring te onderscheiden is. 'Gott hat nie anders zum Menschen gesprochen als in der Seele und durch die Seele, und
die Seele versteht es, und wir erfahren es als etwas Seelisches. *2142 Dit vraagt volgens
C.G.JUNG een terugname van de projecties in de objectieve dogmatische geloofsvoorstellingen.
"Wenn der historische Prozeß der Weltentseelung, eben der Zurücknahme der Projektionen, so
weiter geht wie bisher, dann muß alles, was draußen göttlichen oder dämonischen Charakter hat,
zur Seele zurückkehren, in das Innere des unbekannten Menschen, von wo es anscheinend seinen
Ausgang genommen hat.™*3 P.TILLICH is het ermee eens dat de ervaring zich niet alleen in het
bewustzijn mag afspelen omdat zij dan als puur intellectueel niet werkelijk kan zijn. Hij vindt het
om die reden ook jammer dat de ziel haar theologische betekenis kwijt is en wil de weg die
C.G.JUNG bewandelt een heel eind volgen en het archetypische karakter van de verloren gegane
symbolen een nieuwe interpretatie geven.2144 Daarmee sluit hij heel bewust elk supernaturalisme uit: "Der göttliche Geist wirkt auch durch das Unbewußte... ' 2 , 4 S Hij houdt ook vol dat de ervaring van de ziel geen empirisch-psychologische, maar eerder een extatische ervaring is, die van
de mens minder een objectieve verificatie dan een subjectieve overgave vraagt.2148 Dat veronderstelt echter naast een subjectieve ervaringspool tevens een objectieve openbaringspool. Extase
is geen zuiver innerlijke en irrationele aangelegenheid en ook al gaat het om een inwaartse weg,
dan voert deze toch niet tot de eigen diepten via een louter psychologische introversie omdat de
extase de mens brengt voorbij de tegenstelling tussen het psychische binnen en het fysische buiten. 2M ' C.G.JUNG kan deze stelling pas helemaal bijtreden ais hij in zijn metapsychologische
periode afstapt van zijn reductionistische verklaringsweg en via zijn ontdekking rond de synchroniciteit stoot op het metapsychische wezen van het Archetype an sich.
In tegenstelling tot wat hij verstaat onder de supranaturalistische en metafysische verlossing, streeft C.G.JUNG in zijn visie op de individuatie niet een scheiding maar precies een vereniging na tussen het bewustzijn en het onbewuste, tussen het geestelijke en lichamelijke. Daarom
ziet hij de psychische heling tegengesteld aan de geestelijke verlossing en is volgens hem enkel de
psychische integratie helend. Religies zijn maar zinvol als psychotherapeutische systemen en in de
mate ze hun God als de grote heelmeester voorstellen: "Deshalb ist Gott selbst ein Heiler; er ist

CG JUNG, Brief vom 27.ΧΠ.1958an M.T.Kelsey, io: C.GJUNG, Briefe, Bd. HI, p. 214.
C.G.JUNG, Analytical Psychology, lu Theory and Practice, vertaald in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18Л, p. 139.
C.G.JUNG, Brief vom 15. ПІ.1932 an C.Damour, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. 1, p. 132. Vgl. ook C.G.JUNG, Antwort
auf ¡Hob, in: C.GJUNG, Gesammehe Werke, Bd. 11, p. 502-503.
C.G.JUNG, Psychologie und Religion, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 93. H.MM.FORTMANN, Als
¿ende de Onzienlijke, dl. U, p. 85, loont zich nog zeer bezorgd om het behoud van de realiteit van de religieuze werkelijkheden als hij C.G.JUNGs omschrijving van de dogmata als archetypische symbolen leest, maar ziet toch ook de waarde van
de rdatering ervan aan de menselijke psyche: "Hij deed dat weliswaar eenzijdig en heeft aan het dogma zijn substantie
ontnomen, door God en Christus te beschouwen als symbool van de mens. Maar wat hij ontkent, ontneemt nog niet de
waarde van wal hij bevestigt. "
Zie Р.ТПХІСН. Erlösung in Kosmos und Geschichte, in: Р.ТТШСН, Gesammelte Werke, Bd. Vili, p. 241.
Р.ТЛШСН, Seelsorge und Psychotherapie, in: P.TILUCH, Gesammelte Werke. Bd. VU], p. 323.
Zie P.TILUCH, Systematic Theology, Vol. I, p. 44-45. vertaald in: P.TILUCH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 55-56.
Zie boven, Ш.2.3.3.1, p. 369.
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Arzt, er heilt die Kranken, und er befaßt sich mit den Störungen der Seele, und das ist genau was
wir Psychotherapie nennen "214S In zíjn soteriologe doet Ρ TILLICH er eveneens alles voor opdat
de geloofs- en verlossingservaring niet tot een verdringing van de achterkant van het bewustzijn
zouden leiden. Geloof is bij hem een totaalfunctie van verstand, gevoel en wil, van liefde en gno
sis, een act van de gehele persoon, in zijn onbewuste en bewuste aspecten "Faith as an act of
the total personality is not imaginable without the participation of the unconscious elements in the
personality structure. "214e Alles wijst erop dat Ρ TILLICH voor dit begnp van verlossing als per
soonlijke heiliging opnieuw een beroep heeft gedaan op de psychotherapeutische invulling van de
heling. En al gaat het bij hem in de verlossing met enkel om de heling van de psychische tegenstel
lingen, toch blijft de verwijzing naar een psychologische terminologie De verlossing moet zich op
het lichamelijke en geestelijke, maar ook op het psychische niveau manifesteren het geloof impli
ceert altijd de integratie van de persoon en is vergezeld van een integrerende kracht, maar 'it is
clear that medical activities, including mental healing, cannot produce a reintegration of the perso
nality as a whole. Only faith can do this The tension between the two agencies of health would
disappear if both sides knew their special functions and their special limits ' 2,6°
Anders dan in de collectieve Christusbelijdenis en de bewuste navolging van Christus
plaatst de confrontatie met het archetypisch onbewuste de mens voor de ervaring van het numineuze, dat met zijn paradoxie het bewustzijn overweldigt. Ook Ρ TILLICH beseft dat echte verlos
sing en heiligmaking enkel mogelijk zijn doorheen een confrontatie met de demonisch-goddelijke
diepten van het onbewuste, met zowel lichte als duistere krachten Voor С G JUNG is dat de don
kere wereld van de natuur die door het lichte Christusbeeld van de theologie is uitgesloten, meer
bepaald verdrongen omdat hij zowel gevaarlijk als bevrijdend is 216 ' In Ρ TILLICHs theologie is
die wereld echter niet van het goddelijke verstoken Het is immers de wereld waann het goddelijke
geïncarneerd is, temeer daar de stoffelijke wereld volgens hem even dicht bij God staat als de
geestelijke. 'As Spint he is as near to the creative darkness of the unconscious as he is to the
critical light of cognitive reason. "21S2 In deze natuurwereld ligt de ziel verborgen die volgens
С G JUNG het medium is van een rechtstreekse ervanng van het goddelijke, de anima als de toe
gangspoort tot het archetypisch onbewuste Die anima verbindt de laagste instinctmatigheid met
de hoogste spirituele sferen 2 , Б Э Kenmerkend voor dit stadium van de confrontatie met het ar
chetypisch onbewuste is dat de strijd tussen het demonische en goddelijke niet meer geprojecteerd
is, bijvoorbeeld op een plaatsvervangende Verlosser, maar zich afspeelt in de menselijke psyche
zelf Hierdoor wordt de anima bewust gemaakt, niet meer geprojecteerd, maar in haar archetypi
sche wezen herkend. Deze rechtstreekse Auseinandersetzung met het onbewuste houdt volgens
С G.JUNG echter het gevaar in van de uitschakeling van het 'ik' en de verwarring van het collec
tieve en individuele Voor С G JUNG heeft dit proces maar kans op slagen als het 'ik' kan stand
houden en zich in een objectieve houding buiten het verandenngsproces plaatsen
Bij Ρ TILLICH steunt het demonische steeds op de verwarring met het goddelijke 'Es
war religiös gesprochen, ein Blick in die dämonischen Hintergründe, der der Psychoanalyse und der
mit ihr verbündeten Dichtung zuteil wurde. Wo aber das Dämonische auftaucht, da kann die Frage
nach seinem Korrelat, dem Göttlichen, nicht ausbleiben. " 2 , M Overeenkomstig С G JUNGs posi-

C G JUNG, Analytical Psychology Its Theory and Procace, vertaald m С G JUNG, Gesammelte Werte, Bd 18/1, ρ 178
PTILUCH, Dynmmcs o/Fath, m Ρ TILUCH, Маш Works/Hauptwerke, Vol S, ρ 233, vertaald ш РТІШСН GelammeUe Werke, Bd Vili, ρ 114 Vgl ΡTJLUCH, Systematic Theology, \Ы III, ρ 131-132, vertaald in PTILUCH,
Systematische Theologie, ΒΛ III, ρ 158-159
Ρ TILLICH, Dynamics of Faith, in Ρ TILUCH, Mam Works/Hauptwerke, Vol S, ρ 279-282 Faith and the Integration of
Personality, hier ρ 282, vertaald in Ρ TILUCH, Gesammelte Werke, Bd VIII, ρ 182-186, hier ρ 185 Ondertussen wijst
hij wel op het gevaar als de psychothérapie zich zowel op het terrein van de geneeskunde als van de geestelijke heling begeeft Zie hiervoor Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol III, ρ 281, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie,
Bd Ш, ρ 322 Maar сок С G JUNG. Psychoanalyse end Seelsorge, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd II, ρ 382,
deelt zijn bezorgdheid Vgl ook V WHITE, Soul and Psyche, ρ 166-188 Health and Holmess, ρ 189-216 Religion and
Mental Health Zie verder ook Η SCHIPPERGES, Gesundheit - Krankheu - Heilung, in F BOCKLE u a (Hrsg ), Christli
cher Glaube m moderner Gesellschaß, Bd 10, ρ 53-81. R SCHULTE, Leib und Seele, in F BOCKLE u a (Hrsg ),
Christlicher Glaube m modemer Gesellschaft, Bd 5, ρ 8-57, F Ρ FIORENZ - J В METZ, Der Mensch als Einheit von
Lab und Seele, in J FEINER - M LÖHRER (Hrag ), Mysterium Saluas, Bd Π, ρ 584-632
Zie С G JUNG, Zur Psychologie der Tnniiäuidee, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 193 194
Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol

Ι, ρ 250, vertaald m Ρ TIUJCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 288

Zie С G JUNG, Ober die Archetypen des kollektiven Unbewußten, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/1, ρ 37-41
Ρ TILUCH, Die religiöse Lage der Gegenwart, ш Ρ TILUCH, Mam Works/Hauptwerke, Vol
Ρ TILUCH, Gesammelle Werke, Bd Χ, ρ 23
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5, ρ 39, eveneens m

tie van het 'ik' vormt het behoud van de autonomie het belangrijkste redmiddel om de 'Auslöschung des Individuums als Individuum und somit ги einer dämonischen, unpersönlichen Lebensstruktur" tegen te gaan.2'** Het bewustzijn van een centered self is bijvoorbeeld onontbeerlijk,
wil men aan de onbewuste magie van het sacrament ontsnappen. 'The difference is that in the
first case the centered self consciously participates in the experience of the sacramental act, whereas in the second case the unconscious is influenced directly without participation of the centered
self. " 2 , M Volgens P.TILLICH komt de Geestwerking tot de menselijke ziel in al haar aspecten,
tot in het organische toe, doch altijd door de bemiddeling van de menselijke geestfunctie. De Christusontmoeting staat niet op gelijke hoogte met het rationele denkvermogen — op dat punt is P.TILLICH het opnieuw eens met C.G.JUNG — maar is transrationeel en overstijgt de subject-objectstructuur. Zoals C.G.JUNG op zijn manier waarschuwt voor de irrationaliteit van het onbewuste,
drukt P.TILLICH erop dat deze structuur niet mag verloren gaan bij een terugkeer tot de psychische
bronnen, en de rationele grenzen die het bewustzijn getrokken heeft, niet mogen vervagen. Wanneer dat wel gebeurt, degradeert de Geestwerking immers tot het niveau van een demonische
werkzaamheid, tot een antigoddelijke roesverwekking, waarin het irrationele de boventoon
voert.21" Als C.G.JUNG deze Geestwerking op rekening brengt van het archetype van de
geest, de vroegere manepersoonlijkheid, duidt zijn geestarchetype echter meer een psychologische
functie aan, met zowel demonische als goddelijke trekken. Enige houvast in dit tussengebied vormt
de psychische instantie van het 'ik'. Dat verklaart ook waarom C.G.JUNG zijn uitspraak over de
devaluatie van het Christussymbool zelf relativeert en gelooft dat Christus voor de westerse mens
het nog altijd geldige symbool is, dat de mens kan behoeden voor een algehele overspoeling door
het onbewuste.2,5e Wanneer het 'ik' zich naar het voorbeeld van Jezus Christus van de verwarring onderscheidt, kan de integratie van het onbewuste en het bewustzijn plaatsvinden.
Voor de geestelijke heling is volgens P.TILLICH echter meer nodig dan de zelfstandigheid van het 'ik' en zijn samenwerking met de onbewuste psyche. Heil komt niet voort uit de existentiële maar uit de essentiële orde en is alleen realiseerbaar vanuit het Nieuwe Zijn. Zoals
C.G.JUNG het heil verwacht van het onbewuste, als een opus dat deo concedente (= met Gods
toestemming) moet worden volbracht, verwerpt P.TILLICH nog sterker elke vorm van zelfverlossing.2,6e Met zijn theologische voorstellingen zit hij opnieuw, meer dan zijn theoretische positie
laat vermoeden, op de golflengte van C.G.JUNG, hoewel deze de scheidingslijn tussen geest en
ziel minder scherp trekt. Beiden zijn immers gekant tegen een bovennatuurlijke ingreep die de natuurlijke vermogens volledig passeert en verwerpen een magische heling buiten het bewustzijn om.
Voor P.TILLICH is de genade een onmiddellijke evidentie, zoals voor C.G.JUNG de numinositeit van
het archetypisch onbewuste dat is; de Geestwerking is daarom een kracht die van binnenuit geneest. Het is echter tevens een werking die de mens niet kan forceren maar hem eerder overkomt;
ook op dat punt zijn P.TILLICH en C.G.JUNG het eens. 'Der christliche Mensch ist der moralisch
leidende Mensch, der trotz seiner potentiellen Erlöstheit in seinem Leid des Trösters, des Parakleten, bedarf. Der Mensch kann den Konflikt aus eigener Kraft nicht überwinden, wie er ihn ja auch
nicht erfunden hat. Er ist auf die göttliche Tröstung und Versöhnung angewiesen, d.h. auf die
spontane Offenbarung jenes Geistes, der menschlichem Willen nicht gehorcht, sondern kommt und
geht, wie 'Er' will. " 2 "° Afgezien van het theologische onderscheid tussen geestelijk heil en psy-

ω

P.TILLICH, Die Auflösung der Gesellschaft in den christlichen Ländern, in: P.TILLICH, Gesamt*lu Werke, Bd. X, p.
289.

"" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΙΠ, p. 122, vertaald in: P.TILLICH. Systematische Theologie. Bd. ГП, p. 146.
" " Zìe P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Ill, p. 118-120, vertuld in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. (II, p.
142-144.
" • Zie C.G.JUNG, Brief vom 24.X1.19S3 an V.White, in: C.GJUNG, Briefe, Bd. П, p. 353-357.
я я

Zie C.GJUNG, Brie/vom 14VI.19S0an l.GoUbrunner, in: C.GJUNG, Briefe, Bd. П, p. 189. Vgl. G.HUMMEL, Theo
logische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, p. 527, die de analytische psychologie ook niet wil herleiden tot
een areligieuze vorm van zelfverlossing: 'Denn am 'gnadenhaften ' Ereignischarakter der Selbstwerdung bei lung besteht
ebensowenig ein Zweifel wie daran, daß er das Selbst als unverfugbare Wirklichkeit betrachtet. Es wäre also billig und
falsch, lungs Ansicht als Selbsterlösungs-Ersaureligionzu denunzieren und ihr die theologische Relevanz abzuerkennen. "

=" C.G.JUNG, Zur Psychologie der Trinitalsidee, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 192. Vgl. P.TILLICH,
Systematic Theology, Vol. ΙΠ, p. 112, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. III, p. 135. Wij laten hier nog
eens H.M.M. FORTMANN, Als ziende de Onzienlijke, dl. II, p. 81, aan het woord in zijn voorzichtige waardering voor
C.G.JUNGs bijdrage aan de theologie: 'lung noemde de Heilige Geest 'een toestand van de mens' en dat is zeker te weinig,
maar zo uit Hij zich toch ookt De toestand van integratie en verzoening is Zijn werk. En men mag lung dankbaar zijn dat
hij die toestand heeft beschreven. '
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chische genezing, gelooft Ρ TILLICH dat de geestelijke tegenwoordigheid niet zonder psychische
bijwerkingen is Dat ZIJ, evenals in de dieptepsychologie, vergezeld is van toenemend bewustzijn en
vrijheid, betekent dat ZIJ iets heel anders is dan de 'particular compulsions ', waarvan ZIJ bevrijdt en
die niets anders zijn dan de autonome complexen uit de psychologie van С G JUNG 2 1 β ' Wan
neer de individuatie bovendien tot doel heeft net bewustzijn te verbinden met het onbewuste,
loopt dit psychische proces ook op dit punt in het verlengde van de geestelijke werkzaamheid
Volgens Ρ TILLICH is het immers de goddelijke Geest die de grote tegenstellingen in het leven
verenigt. Daar bovenuit bewerkt de Geest volgens hem ook nog de verbinding van het onbewuste
met het transcendente, met een boven werelds centrum 2 " 2 Wanneer dat element ontbreekt, zal
de corresponderende Chnstusvoorstelling eveneens in een Zwischenwelt blijven hangen, een kritiek
van Ρ TILLICH aan het adres van de antroposofie van R STEINER (1861-1925) — 'Chnstus reicht
weder nach oben zu Gott, noch nach unten zu den Menschen' — die ook ingaat tegen elke psy
chologisering van het geestelijke wezen van Christus J 1 " Ρ TILLICH onttrekt de geest van Chns
tus als innerli|ke werkzaamheid volledig aan de ambivalentie van de psychische tegenstellingen,
aan het existentiële leven en zijn ambiguïteit Dit is het verschil tussen de mystiek en het occultisme, waar С G.JUNGs methode soms in dreigt verzeild te raken 'In dieser Mystik zweiter Ordnung
ist überall eine Steigerung des menschlichen Bewußtseins mit religiöser Haltung verwechselt. Die
in sich ruhende Endlichkeit ist zwar zwiespältig geworden, sie zerfällt in eine niedere und eine
höhere Sphäre; aber sie ist nicht wirklich durchbrochen, denn auch die höhere Welt bleibt Welt,
während in der echten Mystik die Welt aller Stufen vor dem unanschaulichen Jenseits der Wert,
vor dem Ewigen selbst verschwindet. " 2 , M De nieuwe realiteit van de goddelijke Geest verlangt
volgens Ρ TILLICH het offer van de natuurlijke psychische zelfintegratie en zelfvernieuwing. Dit
offer kan min of meer overeenkomen met de relativering van de ik-positie ten opzichte van de
totale psyche, maar eveneens een kritiek zijn op С G JUNGs zelfverwerkelijkingsproces Deze blijft
de psychische realiteit onderscheiden van de werkelijkheid waar de theologie naar verwijst en
meent dat hij met zijn nadruk op de ervanngspool enkel het psychische domein bestrijkt terwijl de
objectiviteit daar volledig buiten valt 2 1 №
3.4.1.2.

Elementen van de theologische voorstelling van de inwoning van de Geest van Chnstus

Reeds in Wandlungen und Symbole der Libido (1912) heeft С G JUNG zijn opvatting
van de psychische zelfvernieuwing weergegeven in begrippen die in de christelijke traditie verbon
den zijn met de werking van de Heilige Geest in de processen van bekering, wedergeboorte en
vernieuwing of heiliging : 1 M Dat hij zijn psychologische uitleg toen vooral als een alternatief be
schouwde voor de chnstelijke verlossingsleer, heeft veel te maken met een verkeerd begrip van
deze grote geloofswoorden in de kerkelijke traditie en de verwaarlozing ervan sinds de Verlichting
De voorzichtigheid vanuit kerkelijke hoek wat betreft de geestelijke gaven is verklaarbaar door de
2 7
excessen van de charismatische vernieuwingsbewegingen. " 'Der Paraklet war zwar metaphy-

P TILUCH, Syuemme Theology, Vol Ш, ρ 232, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd ΓΠ, ρ 267
Ρ ТГШСН, Die Auflösung der Gesellschaft in den christlichen Ländern, m Ρ TILLICH, Gesammelte Werke, Bd Χ, ρ
282 287 Das Prinzip der Immanenz und sein Dilemma
PTTLLICH, Die Religiöse Lage der Gegenwart, in Ρ TILLICH, Main Works/Hauptwerke, Vol
Ρ ТІШСН, Gesammelte Werke, Bd Χ, ρ 70

5, ρ 78, eveneens ш

Ρ TILLICH, Die Religiöse Lage der Gegenwart, in Ρ TILUCH, Mam Works/Hauptwerke, Vol
Ρ TILUCH, Gesammelte Werke, Bd Χ. ρ 71

5, ρ 78, eveneens in

Vgl G HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, ρ 515 "Jungs häufiger Verweis auf
seinen 'nur '-psychologischen Standpunkt ist ein Understatement Er openen erkenrunistheoreasch noch im Subjekt-ObjektSchema das er sächlich längst durchbrochen hat " Dat is het naïeve empirlebcgrtp waarvan Η WAHL, Glaube und symbo
lische Erfahrung, ρ 468, spreekt en dat reeds eerder is geëvalueerd Zie boven, II 7 9, ρ 224
Meer over de geestleer bij W KERN - Y CONGAR, Geist und Heiliger Geist, in F BÔCKLE u a (Hrsg ), Chnsthcher
daube m modemer Gesellschaft, Bd 22, ρ 60-113, hier ρ 76, die deze kort samenvat als 'In der christlichen religiösen
Lehrtradition, die jüdische Wurzeln hat. hegt eine Aussage vor, welche die Räume und Zeiten durchzieht und erfiVIs Angesichts von Quellen ist sie erstaunlich homogen Sie lautet Gott ist in unserem Leben präsent und aktiv durch eine Macht,
die nicht zwingt, wir nennen sie 'Heiliger Geist ", Η MÜHLEN, Das Christusereignis als Tat des Heiligen Geistes, ш
IFaNER-M
LÖHrlER(Hng),Uysunum Saluas. Bd ІШ2, ρ 513-544
Het ontbreken van een pneumatologie in de hedendaagse theologie is reeds meermaals vastgesteld, al komt daar recent een
kentering in Zie К NIEDERWINNER, Die Gegenwart des Heiligen Geistes nach dem Zeugmi des Neuen Testaments, Ш
К NIEDERWINNER - J SUDBRACK - W SCHMIDT, Unterscheidung der Gaster Skizzen zu einer neu zu erlernenden
Theologie des Heiligen Geistes, ρ 9, volgens wie de Η Geest zowel in de vroegere als in de huidige theologie een schaduw
bestaan leidt Vgl W BREUNING, Pneumatologie, in Bilanz der Theologie un 20 Jahrhunden, Bd ΠΙ, ρ 120, die stelt
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sisch von größter Bedeutung, aber für die Organisation einer Kirche höchst unerwünscht, denn er
entzieht sich, sogar unter Berufung auf die Schriftautontät, jeglicher Kontrolle '2ЛЮ In de meer
mystisch georiënteerde theologie staat de oerkerk als pinkstergemeente dan weer radicaal tegenover de latere ambtskerk en verklaart het verlies van de pneumatische geestesgaven de overgang
naar een meer juridische geloofsopvatting.21** In zijn confessionele interpretatie is de werking
van de H Geest minder met een innerlijk geestelijk veranderingsproces geassocieerd dan met objectieve charismata die men als bovennatuurlijke genademiddelen aan de gelovige toedient Het kader
daarvoor vinden WIJ in het kerkelijk ambt en de praktijk van de sacramenten 2 , , ° In de evangelisch protestantse hoek is de werking van de Geest daarentegen meer personalistisch ingevuld als
een subjectieve reactie op de prediking of de morele gedragsverandering van de persoonlijke gelovige En ten gevolge van de secularisatie is Geest nu bijna synoniem met menselijk denken en streven, in plaats van een aanwijzing voor de betrokkenheid van de mens op God Het zijn allemaal interpretaties waar zowel Ρ TILLICH als С G JUNG zich elk vanuit hun eigen visie tegen verzetten, en
daarom zijn beiden nog altijd nchtinggevend voor de theologie en in het bijzonder voor de setenólo
gie
Het is tekenend dat uitgerekend een uit atheïstische en materialistische hoek afkomstig
psycholoog niet geaarzeld heeft om de 'geest' in ere te herstellen, wanneer hij die als complex en
als archetype van het onbewuste heeft herontdekt HIJ knjgt daar dan ook de kenmerken van mee
en die wijken op het eerste gezicht sterk af van de theologische opvatting С G JUNG noemt zijn
'geest' chtonisch, natuurlijk en ambivalent, kortom alles waarvan hij eerst aangenomen heeft dat
Christus dit met is In Geist und Leben [1926] vormt de geest het leidende beginsel, de spiritus
rector [= leidende geest) die opstijgt uit het onbewuste dat onafhankelijk optreedt en symbolen
schept, maar waarvan hij het hoger bewustzijn ook erkent 2171 Toch weigert hij 'geest' op te
vatten als tegenstelling van het leven en spreekt over 'eine unvorstellbare, transzendente Idee von
allumfassender Bedeutung':'72 De theologie kan daarop inspelen en toch aan haar openbarings
kennis trouw blijven De ontmoetingskansen met de pneumatologie vergroten nog als С G JUNG
de meer theologische aspecten van de geestleer en de tegenwoordigheid van God in de mens be
handelt. Hij stelt daarbij vast dat zijn psychologische opvattingen aansluiten bij vergeten theologi
sche denkbeelden uit de mystieke theologie, vooral waar het gaat om de dynamische werkzaam
heid die tegenstellingen verenigt Ook erkent hij de sotenologische relatie tussen Christus en de
Geest, en spreekt hij over de Geest die Christus heeft gezonden 'Das Bekenntnis zum Hl Geist
aber ist jenseits von Christus (wofür ich höflichst um Entschuldigung bitte -I und darum, wie mir
scheint, zur Erreichung jenes Heiles (welches sich immer noch nicht eingestellt hat) dienlicher als
jene rückschauende Erinnerung an den präfigurierenden Gottmenschen, der doch ein Wegbereiter
war für den Parakleten. Und dieser ist es, der die Gottesoffenbarung in den einzelnen, eigentlichen
und Nichts-afs-Menschen darstellt * 2 " 3 Ρ TILLICH sluit bij dezelfde tradities aan, die via het
Duitse idealisme reiken tot in de middeleeuwse mystiek, de oudchristelijke gnosis en de paulinische
en johanneTsche teksten Zo is Ρ TILLICHs opvatting van de Geest eveneens bovenpersoonlijk en
probeert hij die Geest te verbinden met alle dimensies van het leven "7* De achtergrond voor

"Wer ein dogmatisches Lehrbuch der bukolischen Théologie aufschlägt, wird steh mit der Frage konfrontiert sehen, ob in
der SchuUheologie überhaupt Ugiamerweise von einer Pneumatologie gesprochen werden könne ' De noodzaak van eco
pneumatische christologie is ook sterk aangevoeld door Ρ SCHOONENBERG, De Geest het Woord en de Zoon. Theolo
gische overdenkingen over Geest-chnstologie, Logos-chnstologie en Dne-eenheidsleer, die hierin impulsen geeft voor een
nieuwe integratie ervan Hij verwijst in dit verband naar de lovenswaardige pogingen van M J SCHEEBEN, H MÜHLEN
en W KASPER
" • С G JUNG, Antwort au/mob, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 464
»" Vgl E BENZ, Spiritus Creator the Gastlehre des Joachim von Fiore, in E BENZ, Urbild und Abbild ρ 199-205, hier ρ
203, volgens wie deze voorzichtigheid echter reeds bij Paulus merkbaar ιβ 'Es fängt im Grunde schon bei Paulus damit an
daß er die charismatische Ausbruche wii etwa das Zungenreden - die Gossahe - innerhalb der Gemeinde zugunsten derjenigen Geisleiäuflerungen lurückdnngt, die sich in vernünftiger, verständlicher Rede äußern. Ebenso versucht bereits Paulus,
wenngleich offenbar zum Teil vergeblich, durch feste Regeln spontane und oft chaotisch wirkende Ausbrüche des Geistes m
den Gemeinden m eine bestimmte Ordnung zu bringen '
m

Het omgekeerde vindt nu ook plaats Zie bv S REGU, Firmsakrament und christliche Entfaltung, in J FEINER M LOH
RER (Hrsg ), Mysterium Salutis, Bd V, ρ 297-344, waar het pneumatische en charismatische initiatiekarakter van de oudkerkelijke sacramenten geherwaardeerd wordt en de zalving doorgaat voor 'Heiligc-Geist-Feier der Kirche "

m

Zie С G JUNG, Geist und Leben, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd β, ρ 349-369

» " C O JUNG. Geur und Üben, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 3S1
• " C O JUNG. Brief vom 19 ΧΠ 1943 an И Wegmann, m С G JUNG, Briefe, Bd Ι, ρ 421
m

Z i e b o v e n . m 2 3 3 Ι,ρ 363-364
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zijn pneumatologische invalshoek op de christologie is te vinden bj Paulus' leer van de nieuwe
schepping in Christus (2 Kor 5 17). 2 " 6 En als hij benadrukt dat met de Geest van Christus zeker
met de geest van de mens Jezus bedoeld is, 'and that we do not know him according to his histo
rical existence {flesh) but only as the Spirit which is alive and present", staat hij met ver meer van
С G JUNG af, die deze Geest met de archetypische werking van het onbewuste verbindt 2 , 7 e
Eigen aan de bijbelse betekenisgeving van de Geest is het proces van wedergeboorte of
de renatio ad infantiam dat leidt tot de heiliging of de sanctificatio van de individuele mens 2 1 "
Het is immers de Geest die de mensen in staat stelt om kinderen Gods en nieuwe mensen te wor
den (Rom 8 16). Het gaat hierbij om een proces waarbij de mens radicaal verandert Op geen ande
re marner vallen de gaven van gezondmaking, profetie en onderscheiding van de geesten hem ten
deel (1 Kor 12 4-11) De gegrepenheid door de Geest is volgens Ρ TILLICH misschien wel princi
pieel mogelijk in de rechtvaardiging door het geloof, maar vergt feitelijk toch een diepgaand beke
ringsproces Dat daann alle dimensies betrokken zijn, betekent tevens dat Ρ TILLICH met denkt aan
een opsplitsing van geestelijke gaven alle gaven zijn maar verklaarbaar in de gegrepenheid van de
mens door de goddelijke Geest (1 Kor 12 4-11, Gal 5.22) Omdat dit proces de kern van het psy
chische leven raakt en verandert, vindt Ρ TILLICH een beroep op de analytische psychologie onont
beerlijk. 'If the theologian tries to descnbe the New Being as process, he cannot afford to neglect
analytic psychology's insights into the psychodynarmcs of repression " 2 "' Vanuit deze hoek
wijst С G JUNG elke perfectiedrang af die tot verdringing van de vitale functies leidt Hij beoogt in
reactie hierop een psychische verandering en een omzetting van psychische energie HIJ is daarach
ter gekomen doordat hij ten tijde van Wandlungen und Symbole der Libido (1912) in de incestwens
het diepe verlangen naar wedergeboorte ontdekt heeft, bij Paulus een transformatie van de natuur
lijke naar de geestelijke mens, van de vergankelijkheid naar de onvergankelijkheid (1 Kor 15 4249).*"' Ook Ρ TILLICH vindt een energetische en dynamische opvatting geschikter om de werk
zaamheid van de Geest te beschrijven Zo trekt hij een verbindingslijn tussen eros en agapè, en
herkent in het hellenistisch-christelijke taalgebruik van de gnosis de seksuele act, waann zowel
geloof als liefde de gehele mens omvatten 2,*° Ρ TILLICH en С G JUNG vinden de transformatie
in paulinische zin echter te eenzijdig en niet omvattend genoeg Ρ TILLICH is vanuit zijn protes
tantse achtergrond minder overtuigd van een structurele wezensverandering van de mens uit vrees
dat de mens zich zou verheffen boven de ambiguïteit van het leven Volgens С G JUNG kan de
spanning tussen het bewustzijn en het onbewuste nooit helemaal verdwijnen HIJ ziet liever de
verbinding van de onbewuste en bewuste structuren dan een totale overwinning op het onbewus
te 'Es braucht nicht nur alle unsere Erfahrungs- und Darstellungsmöglichkeiten, sondern auch die
lebendige Anteilnahme dieser Mercunus-Chnstus-Gestalt selber, dh also symbolisch ausgedruckt
— eines influxus divinus, der unser ganzes Leben ergreift und nicht nur unsere sogenannten geistigen Kräne, die in den Beschränkungen des Intellektes, der Intuition und des Gefühls hängenbleiben. "21"1 Terwijl С G.JUNG, denkend aan de afscheidsrede (Joh 14 3 16), de Geest van Chris
tus, die Paulus in de mens laat wonen (Rom 8 9) en de mens de tempel van de Heilige Geest laat
zijn (1 Kor 3 16, 6 19), tot innerlijke psychische werkelijkheid maakt, kan het volgens Ρ TILLICH
niet om een bezit gaan omdat de Geest de mensen boven zichzelf uitdrijft. Wel vindt hij dat men
de krachtwerkingen van de Geest in de traditionele terminologie uitgedrukt als inspiravo en mfusio
niet mag afzwakken ten voordele van een eenzijdige klemtoon op het gesproken of geschreven

Zie P TOUCH, Systematic Theology, Vol I, ρ 50-31. η 13, vertuld ш Ρ ТПХІСН, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ
62, η 1
Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol Ш, ρ 146, vertaald ш Ρ ТІШСН, Systematische Theologie, Bd m, ρ 173
Zie Ρ TILLICH, Das Neue Sein als Zentralbegriffeiner christlichen Theologie, in Ρ TILUCH, Mam Works/Hauptwerke,
Vol 6, ρ 368-369. eveneens in Ρ TILUCH, Gesammelte Werke. Bd Vili, ρ 224-226 Zie meer m R SCHULTE, Die
Umkehr (Metanna) als Anfang und Form christlichen Lebens, in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd
V, ρ 117-218
Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol ΠΙ, ρ 240, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ш, ρ 276
Zie шест hierover m В A PEARSON, The Pneumaakos-Psychokos Terminology іл I Corinthians A Study m the Theology
of the Corinthian Opponents of Paul and Its Relation to Gnosticism, die verklaart waarom de apostel Paulus in bet midden
van de 2de eeuw voor de haereacorum apostolus ( » apostel der ketten) doorgaat omdat hij, o a vanwege du onderscheid,
bij de gnostici zo populair is
Zie Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol ΠΙ, ρ 136-137, vertaald m Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ш, ρ
162 163
CGJUNG, Brief nom 21 XII1960 an A Jung, та С GJUNG. Bnefe, Bd Ш, ρ 368
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woord als drager van de goddeli|ke Geest. Deze metaforen zi|n niet letterlijk bedoeld en ook op dat
punt verwacht hij veel van de bijdrage van de dieptepsychologie, 'and that is contemporary psy
chology's rediscovery of the significance of the unconscious and the consequent re-evaluation of
symbols and sacraments'2™1 Voor C.G.JUNG valt de betekenis van de 'geest' trouwens hele
maal samen met de werking van de symbolen en hun verwijzingskracht naar het menselijk onbe
wuste, waardoor hij deze biina lijkt te psychologiseren.2,8Э Blijft in de psychologie van
C.G.JUNG en de pneumatologie van Ρ TILLICH nog het discussiepunt rond het ehristocentrisme
Voor С G.JUNG is er een duidelijke breuklijn tussen de incarnatie in Christus en de inwoning van
de H.Geest in het individu omdat in het tweede geval de gewone, creatuurlijke mens bron van de
Η Geest wordt 'Ich konnte mich auch nicht mit der Ansicht befreunden, die Christus in den Vor
dergrund rückte und ihn zur allein entscheidenden Figur im Drama von Gott und Mensch machte
Dies stand mir im absoluten Gegensatz zu Christ/ eigener Auffassung, daß der Hl Geist, der ihn
gezeugt hatte, nach seinem Tode ihn bei den Menschen ersetzen werde "2,β* Ρ TILLICH wíl de
verbindingslijn liever niet onderbreken- dezelfde Geest die Christus bezield heeft is volgens hem de
herschepper van de mens en het werk van de Geest gaat met boven dat van Christus uit De verlossing van Christus wordt in de mens door de Geest voortgezet. Hoewel Ρ TILLICH eveneens de
exclusieve relatie van de Logos met de menselijkheid van Jezus afgewezen heeft, en gesteld dat
de Geest doorheen de hele geschiedenis en in elke mens actief is, blijft Christus volgens hem toch
de centrale manifestatie van en het criterium voor de geestelijke gaven Geeft men het filioque op
en gaat de Geest niet meer van de Vader en de Zoon uit, dan vervalt men volgens hem in een
natuurlijke geestleer 21,B Dat is een verwijt dat С G JUNG voor zijn interpretatie wel eens
krijgt 2 1 M Dat hij spreekt van een incarnavo continua I « voortdurende incarnatie) bevestigt
deze kritiek enigszins omdat men de term in de christelijke traditie niet gebruikt en enkel van een
creavo continuata ( = voortgezette schepping) spreekt 2187 Volgens С G JUNG komt het pas in
de Geest tot een hereniging van wat eerst door Christus gescheiden is. Deze theologische visie
hangt natuurlijk samen met het psychologische ontwikkelingsmodel waarin de historische verschij
ning van Christus aanvankelijk alleen het bewustzijn raakt, de mens verlost en dus losmaakt van
zijn onbewuste In de nieuwe aeon neemt de mens zijn verlossersrol over, terwijl de onbewuste
God verlost moet worden De mens is nu de verlosser en neemt de plaats van Christus in
С G.JUNG ziet deze rolverandering reeds aangekondigd in de middeleeuwse alchemie, maar be
schouwt ze toch als de eigenlijke verworvenheid van de analytische psychologie De geestelijke
verlossing is er niet meer in het stoffelijke proces geprojecteerd, maar vindt plaats waar ZIJ moet

Ρ TILLICH. Systematic Theology, Vol III, ρ 116, vertaald io Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd III, ρ 139
Vgl С G JUNG, Brief vom ¡2 VW 1957 an nicht genannte Adressatm, in С G JUNG, Briefe, Bd ΠΙ. ρ 118, waar hij
duidelijk aangeeft waarom de psychologie zich beperkt tot de studie van de godsbeelden, ook al reikt de ervaring tot een
daadwerkelijke eenheid met God 'Wir machen uns Bilder und Auffassungen, und wenn ich von Gott rede, so meine ich
immer das Bild, das sich die Menschen von Ihm machen We Er aber ist, weiß niemand, er ware denn selber ein Gott Daß
unter irgendeinen Aspekt wir auch an der Göttlichkeit teilhaben, darauf macht uns Christus selber aufmerksam indem er
sagt 'Ihr seid Götter' " Vgl verder С G JUNG, Brief vom 13 111 1958 an nicht genannten Adressaten, in С G JUNG,
Briefe, Bd UI. ρ 164-165, С G JUNG, Brief vom 3 V 1958 an M TKclscy, in С G JUNG, Briefe, Bd III, ρ 176-178,
С G JUNG, Brief vom 16X11959 an V Brooke, in С G JUNG, Briefe, Bd III, ρ 272-274 Vgl G HUMMEL, Theologi
sehe Anthropologie und die Wrkuchkeii der Psyche, ρ ЭЭ5 'Jung bewährt also tue oben erhellte Koinzidenz von Seinsverstehen und San hinsichtlich ihres eigentlichen Horizonts, des Menschseins Thesen über das Semsgeheimms an sich bleiben
davon unbehelligt, allerdings werden sie in ihrem hypothetischen Charakter erhärtet Etne derartige Aussage muß im traditionellen Verstande sowohl naturalistischen wie idealistischen Widerspruch erregen "
A JAFFÉ, Erinnerungen, Träume, Gedanken von С G Jung, ρ 105 Zie meer over de verhouding tussen christologie en
pneumatologie bij H MÜHLEN, Das Chnstusereigms als Tal des Heiligen Gastes, in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ),
Mystenum Salats, Bd ІІІУ2. ρ S13-544
Zie over bet fUioquc F COURTH, Tnmtät In der Schnfi und der Patnstik, m M SCHMAUS - A GRILLMEIER
LSCHEFFCZYK, Handbuch der Dogmengeschichtej ρ 126-137, LSCHEFFCZYK, Lehramttiche Formulierungen und
Dogmengeschichte der Trinità!, ш J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mystenum Salulis, Bd Π, ρ 192-195 Die Präzisierung der abendländischen Homousieauffassung durch dasfilioque
Bv van Η UNTERSTE, Theologische Aspekte der Tiefenpsychologie CG Jungs, ρ 180-181 'Diese Vermittlung des Gas
tes im Menschen durch den Gast Jesu selbst wird bei Jung zu wenig reflektiert ( ) Die Aussagen Jungs über die Einwohnung des Hahgen Gastes errachen nicht diese Differenzierung, doch will man sie theologisch beurteilen, so wird man
seiner Auffassung den Vorwurf des 'Panchnsnsmus'kaum ersparen können ' Deze ongenadige conclusie neemt niet weg dat
hij moet erkennen 'Ba aller Knak an der theologisch wenig differenzienen Redeweise Jungs, bel der man vor allem immer
wieder die heUsgescfuchtliche Dimension vermissen muß, hat er mit der Einwohnung des Heiligen Geistes im Menschen an
Thema berührt, das in der offiziellen Theologie noch nicht die Beachtung gefunden hat, die es eigentlich verdiente '
Zie R A MULLER, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, ρ 81, waar de term synoniem is met de providenaa,
het bewaren van de scheppingsoñle
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aanvangen: ¡η de menselijke ziel. 'Vater und Sohn sind vereinigt in derselben Seele'.2,θβ Hij
meent trouwens met die opvatting niet zo heel erg af te wijken van de orthodoxe geestleer. Heeft
Jezus niet reeds tot zijn leerlingen geproclameerd dat zij zelf goden zijn (Joh 10:34) en dat zij nog
grotere werken zullen doen dan hij (Joh 14:12)7 2 "* Met de neerdaling van de Geest voltrekt
zich volgens C.G.JUNG de verwerkelijking van de incarnatie in de mens zelf en wordt de nog on
volledige verlossingsmythe door diezelfde mens vervuld. In dit wereldstadium van ontwikkeling
komt het tot een universalisering van het heil tot in de psyche van elke mens. Volgens C.G.JUNG
valt dit samen met de radicale verinnerlijking van de heilsboodschap in het individuatieproces. De
verwerkelijking in het individu is voor hem het hoogtepunt van de werking van de Geest.2""
P.TILLICH benadrukt van zijn kant niet alleen minder de discontinuïteit van de verlossingswerkzaamheid van Christus en de Geest, hoewel hij de verlossing toch ook koppelt aan de deelname
van de mens, maar waarschuwt tevens voor een mogelijk individualisme, dat de innerlijkheid tot de
private sfeer terugvoert of beperkt tot de psychologische invoeling van Christus.гі"
3.4.1 J .

Archetypisch bewuste basis voor de bermterpretatie van de Christusvoorstelling

De reactie op de Christussymboliek vanuit een rechtstreekse en bewuste confrontatie
met het archetypisch onbewuste is bij C.G.JUNG tevens aanleiding tot de herinterpretatie van deze
symboliek. Hij begrijpt Jezus Christus eerst als //o/ctoheld, later als symbool en als archetype, en
het Christusleven als een archetypisch gebeuren. 'Das für den Menschen Allerwesentlichste ist
nicht das δεικνύμΐνον und das δρώμίνον (das Gezeigte und Getane), sondern das, was nach dem
Christusleben folgt, nämlich die Ergreifung des Einzelnen durch den Heiligen Geist. " 2 " 2 Hij ontkent tenslotte niet dat het archetype in de loop van het individuatieproces een geestelijk doel
wordt waarop de psyche gericht is. De verandering van het symbool in een archetype loopt immers
parallel met een innerlijke spiritualisatie van de libido, die de band legt tussen het infrarode instinctgebied en het ultraviolette terrein van de 'geest'.2"3 Volgens C.G.JUNG verplaatst in deze fase
van ontwikkeling het opus Christi zich naar het individu, naar het archetypische voorbeeld van
Christus' leven. Daarom krijgt de imitatie Christi in de nieuwste interpretatie de betekenis van Heiligungsvorgang."** Dit is de navolging waaraan de meeste christenen volgens C.G.JUNG, omdat
zij te onbewust leven, nog helemaal niet toe zijn zodat 'man sie vor der tiefen Erschütterung der
echten imitatio Christi beinahe bewahren muß".21** Dat is niet meer de navolging van de persoonlijke eigenschappen van de Jezusfiguur maar de verwerkelijking van de eigen individuele levenszin met een identieke zelfovergave: 'Man könnte u.a. auch entdecken, daß das Christusleben
in jedem Zuge ein Vorbild der Individuation und deshalb unnachahmlich ist: man kann nur im gleichen Sinn sein eigenes Leben total leben mit allen Konsequenzen. " 2 1 M De christen is voor
C.G.JUNG iemand die voorbij de uiterlijke navolging 'im Sinn und Geist Christi lebt"."'7 Jezus
Christus is op die manier de bemiddelaar van een nieuwe godservaring en de prefiguratie van een

" • C.G.JUNG, Zur Psychologie der ТгіпііЛшаее, in: С G JUNG, Gesammelte Werke,Bd. 11. p. 173.
в и

Zie C.G.JUNG, Antwort auf Mob, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 463; C.G.JUNG, Brie/van 24.X1.I953
an V.WHte. in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. П, p. 354.

" " Het is een tweevoudige werking die men ook in de theologie erkent. Vgl. W.KERN - W.KASPER, Geist und Heiliger
Geist, in: F.BÖCKLE u.a. (Hrsg.), Christlicher daube in modemer Gesellschaft, Bd. 22, p. 97: "Der Heilige Geist 'interiorinen' und personalisiert die Guter des ewigen Lebens, die fir uns mit Christus gegeben sind, und gleichzeitig universalinert er sie, indem er sie einer großen Anzahl mitteilt. '
** Zie P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. ΠΙ, p. 146-149, verluid in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. HI, p.
173-176. Zie boven, 111.2.3.3.1.5, p. 371. De kritiek die C.GJUNG zelfs in eigenrangenkrijgt, onder meer van H.TRUB,
Heilung aus der Begegnung, p. 17, dat zijn leer te introspectief is, wordt krachtig weerlegd door G.HUMMEL, Theologi
sche Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, p. 396, volgens wie de oppositie tussen de ik-gijdialoog en de zelfver
werkelijking een valse is en beide dialectisch te verbinden zijn: 'Was die vorgestellte Kritik angeht, so muß zunächst festgehalten werden, daß Jung mit dem Vorwurf des introspektiven Individualismus nicht getroffen wird und völlig mißverstanden
isL " Vgl. T.EVERS, Mythos und Emanzipation, p. 105-106: Individuation und Begegnung.
an

C.G.JUNG, Zur Psychologie der Trinitatsidee, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 172.

я в

Zie C.G.JUNG, Der Geist der Psychologie, in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 8, p. 237-239.

л

** Zie C.G.JUNG, Analytical Psychology. Its Theory and Practice, vertaald in: C.GJUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18Л, p.
139.

л

" C.G.JUNG, Brief vom 24.XI. 1953 an V. White, in: C.GJUNG, Briefe, Bd. Π, p. 356.

" * C.G.JUNG, Brief vomЗ. П.І952an D.Hoch. in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. Π, p. 291.
и

" C.G.JUNG, Brief vom 3. П. 1952 an D.Hoch, in: C.GJUNG, Briefe, Bd. Π, p. 290.
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proces dat ieder mens zelf moet doorlopen. Individuatie en navolging Christi vallen op die manier
samen. P.TILLICH legt zijn accent niet zo heel verschillend als hij gelooft dat wij Christus kennen
'only as the Spirit who is alive and present'.""
Dat betekent ook dat als men de christelijke taal symbolisch verstaat, men Christus zelf
vooral kent als een symbool, dat zijn geldigheid hoe dan ook nog niet verloren heeft.2199 Maar
dan is daar wel een nieuwe duiding voor nodig: 'Es ist wichtig, den Menschen zum Verständnis
des Christussymbols zu verhelfen; denn ein solches Verstehen ist unerläßlich für Jede künftige Entwicklung. "2200 C.G.JUNGs nieuwe begrip van het Christussymbool kan men misschien uitleggen
als een psychologisering die afbreuk doet aan het metafysische wezen, maar omdat Christus verbonden is met een innerlijke realiteit, houdt dit nog niet de verdwijning van de realiteit achter die
projectie in.2201 P.TILLICHs symbolische Christusinterpretatie rond 'the universal meaning of the
whole event of Jesus of Nazareth', volgens hem 'decisive for christological thought', gaat overigens in dezelfde richting en men kan hem er alleszins niet van verdenken in een psychologisering
te vervallen.2202 Christus is volgens hem niet te kennen naar het vlees, 'according to his historical existence', maar enkel naar de Geest (Rom 8:1-18). 220Э Dit stemt volledig overeen met de
bijbelse theologie waarin Jezus zelf de vergoddelijking afwijst en zich in zijn afgescheiden persoon
lijkheid offert aan de universaliteit van de Christus. Wel wordt in die symbolische weg onmiddellijk
het onvoorwaardelijke transcendente in Christus aanschouwelijk.220* Het sacramentele symboli
sche accent houdt P.TILLICH in zijn theologie meer in evenwicht door het protestantse beginsel,
waarmee hij zich verzet tegen de demonisering van symbolen. Volgens hem is het symbool van het
kruis trouwens de radicaalste kritiek op de verabsolutering van het eindige, wat Christus ook tot
Heer van de demonen maakt.2206 Wel waarschuwt C.G.JUNG vanuit psychologisch standpunt
voor de vermenging van het collectieve met het persoonlijke. Als men Christus als collectief arche
type beschouwt, is de kans kleiner dat men hem neerhaalt tot het persoonlijke vlak. Omgekeerd
wordt het persoonlijke lijden in de rechtstreekse confrontatie met het onbewuste opgetild tot een
collectief lijden op het niveau van de archetypen. Vandaar de grote identificatie met het archetypi
sche Christusleven, met leven, dood en verrijzenis als mijlpalen, hoewel wij nogmaals benadrukken
dat die vereenzelviging niet op niveau van het bewuste 'ik' mag plaatsvinden. Het is immers nodig
in de eigen psyche een Christusgelijk conflict met de duisternis te voeren.220' 'Und da er, ohne
es zu wissen, sich im großen und uralten Menschheitskonflikt befindet und leidend den Zusammenprall ewiger Prinzipien erlebt, so kann er sich als einen an den Kaukasus gefesselten Prometheus
oder als einen Gekreuzigten empfinden. Dies wäre die Gottähnlichkeit im Leiden. ^ 2 0 '
Naar aanleiding van deze fase in het individuatieproces gaat C.G.JUNG eveneens over
tot een correctie van de eenzijdige bewuste Christusvoorstelling. In de marge van zijn uiteenzetting
van het individuatieproces stelt hij Christus niet meer uitsluitend voor als een archetype van het

"" P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Ill, p. 146, vertaald in: P.TILLICH, Systematisehe Theologie, Bd. ΠΙ, p. 173.
" " Zie C.C.JUNG, Zum Problem des Chrisiussymbols, in: C.G.JUNG. Gesammelte Werke, Bd. 11, p. 681-685, hier p. 681.
Dal is wat J.P DOURLEY, The Psyche as Sacrament, p. 61, bedoelt als hij beweert: "Jung universalizes and consequently
relativizes the reality of Ovist. "
™ C.G.JUNG, Brief vom 24.XI.I9S3 an V.While, io: C.G.JUNG. Briefe, Bd. II, p. 356.
•" Volgens G.P.ZACHAR1AS, Psyche und Mysterium, p. 50; 55, к de projectie van het 'ζεΙΓ op Jezus Christus trouwens niet
willekeurig, maar weerspiegelt hij het 'zelf op volmaakte wijze. Een dergelijke projectie noemt hij een Akklamation. Ter
onderscheiding van de psychologische deprojectie, waardoor er van het object niets meer overblijft, treedt er dan in het
geval van Jezus Christus een unto op met degene op wie de Akklamation gericht is. 'In der Metamorphose der Projektion
wird nur das Geworfene vom Subjekt integriert, in der Metamorphose der Akklamation dagegen muß es zu einer integrierenden Vereinigung des Subjektes mit dem Beworfenen selbst kommen. ' Over het hem toegestuurde manuscript van dit werk
zegt C.G.JUNG, Brief vom 24.VHI.19S3 an G.P.Zacharias, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. II, p. 338: 'Ich glaube, es ist
Ihnen gelungen, vom theologischen Standpunkt aus die Ergebnisse der modernen Psychologie des Unbewußten in ziemlicher
Vollständigkeit zu assimitieren, was einer Inkarnation bzw. Verwirklichung des Logos gleichkommt. " Vgl. G.HUMMEL,
Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, p. 330, die het bewuste gedenken van Jezus onvoldoende vindt
in vergelijking met een echte Christuservaring: 'Denn die Erfahrung macht diese Queüe verstehend höchst existentiell wahr,
langst ehe das Erkennen zu seiner Interpretation ansetzt, ¡m Horizont der Erfahrung sind Jesus und der Glaubende ungeschiedene, kollektive Einheit und als solche dem erkennenden Ich uberwäitigend-anvertraute Gründung seiner Ganzheit. '
*m P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. D, p. 151, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Π, p. 164.
™> P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Ш, p. 146, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. Ш, p. 173.
^ " Zie P.TILLICH, Das reUgiose Symbol, in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. V, p. 196-222, vertaald in: P.TILLICH,
Main Works/Hauptwerke, Vol. 4, p. 253-276.
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bewustzijn met zijn typisch verlossende en verdringende psychische bijwerking, maar eerder als
een heelmaker 22°" Om die reden schrijft hij aan de Christusvoorstelling ook eigenschappen toe
van het verenigende symbool, namelijk de mogelijkheid tot de verbinding van de psychische tegen
stellingen Daarom noemt С G JUNG de vereniging van het bewustzijn met het onbewuste tenslot
te een volwaardige spirituele inspanning, vergelijkbaar met de Christusontmoeting van Paulus (Hnd
9 1-9) 220Q Deze vereniging voltrekt Jezus Christus bij wijze van voorbeeld in de kruisdood, die
de psychoanalyse verklaart als een incestdaad, maar die С G JUNG later uitlegt als een mystische
eenwording Christus verbeeldt dan de mens die met een eenzijdige waarheid nastreeft, maar zich
bewust blijft van beide zijden van de tegenstellingen. Als antwoord op het lijden van God in Chris
tus is de H Geest de vereniging van tegenstellingen.2210 In Mysterium Comunctionis
(1955/1956) is er trouwens geen scheiding meer tussen het ik-bewustzijn en het onbewuste maar
tussen het 'zelf' en de onbewuste projecties. Volgens de alchemist G DORNEUS (2de helft 16de
eeuw) hoort dit bij de eerste vererugingsact tussen de geest en de ziel, een conjunctie waarvoor
eerst de scheiding tussen ziel en lichaam nodig is In dit mystieke huwelijk staat Christus voor de
geestelijke bruidegom waarmee de individuele ziel in de echt verbonden wordt De scheiding die de
ziel moet ondergaan dient volgens de alchemist om haar te onttrekken aan de lichamelijke projec
ties, e compedibus corporis (= uit de ketenen van het lichaam), en haar zo tot de cognibo sui
ipsius ( = zelfkennis) te brengen 2211
Volgens Ρ TILLICH brengt Christus als Middelaar heil op twee verschillende niveaus
tussen de eindigheid van de mens en de oneindigheid van het transcendent goddelijke, en tussen
dat wat vervreemd is en de wezenlijke God-menseenheid HIJ vat overeenkomstig de Christusfiguur
op als de Heiland, de Salvator, de overwinnaar op de tweespalt in de existentie 2 2 1 2 Zijn helingskracht is die van het Nieuwe Zijn, dat de brug slaat tussen de essentie en de existentie En zoals
bij С G JUNG de vereniging tussen het bewustzijn en het onbewuste maar tot stand komt nadat
daartussen eerst een duidelijk onderscheid is gemaakt, vraagt die geestelijke heling voorafgaand
dat tussen eindigheid en oneindigheid geen verwarnng meer bestaat Het is een richtlijn die afge
leid is uit P.TILLICHs protestantse beginsel en die elke christologie ter harte moet nemen, wil ZIJ de
echte helende werking van de Christusgeest thematiseren Opdat het oneindige essentiële in de
mens de overhand krijgt moet het eerst afgescheiden zijn van zijn vereenzelviging met het existentiële, zoniet treedt een demomsenng op die de echte zelftranscendentie vertekent De confrontatie met het archetypisch onbewuste brengt het nsico van zulk een demomsenng zeer dichtbij,
ware het niet dat С G.JUNG er alles voor gedaan heeft om die binnen de grenzen van zijn psycho
logie te bezweren en te waarschuwen voor een infectie van het bewustzijn door dergelijke onbe
wuste desintegratieve krachten Zijn hele individuatie is trouwens een proces van desidentificatie
en terugname van de eindige projecties Zijn benadenng vult daarom Ρ TILLICHs protestantse be
ginsel vanuit de psychologie aan niet het 'ik' kan de tegenstellingen verenigen, daarvoor is meer
nodig, namelijk de kracht die uitgaat van de Christusgeest die het 'ik' overstijgt Maar van zijn kant
moet de theoloog benadrukken dat de vereniging van het bewustzijn en het onbewuste meer ver
onderstelt dan een relativenng van de tegenstellingen of de onbewuste compensatie van de eenzij
digheid Daarvoor is een radicaal overstijgen van deze tegenstellingen noodzakelijk, een proces dat
zich hoogstens in de psyche weerspiegelt, maar voor de ambivalente psyche zelf onbereikbaar is
Volgens Ρ TILLICH is die verbinding maar mogelijk door het overstijgen van het psychische in de
unconditioned transcendent 'The fact that religious symbols are distinguished from all others in
power of expression and immediacy, can be explained by the fact that that which pertains to the
soul, and this holds also for the soul of a culture, must be defined precisely by the relation to the
unconditioned transcendent. When this 'soul' — apart from all objective, empirical relations — ex-

"* In een theologische reflectie op de kruisigingsscène ziet G Ρ ZACHARIAS, Psyche und Myлепят, ρ 131, 126 dünn de
Aanwijzing dot het reeds ш de zin van de evangeliebenchten is dat de eenzijdigheid van het Chrislussymbool overwonnen
wordt 'Neben dem archetypischen Umnfi Chnsu tsl darton auch sein Leben selbst ein entscheidendes Zeugnis dafür daß
die Überwindung der einseitigen Rezeption Chnsu von vornherein un göahchen Heilsplan vorgesehen war ' Daarom aarzelt
hij niet om С G JUNGs visie m dal opzicht wat bij te sturen 'Der Christus, welcher dem Menschen in der Tiefe seines
Unbewußten entegentrttt, ist nicht eine einseitig helle und gute 'Chnstusgesiall ', sondern ein göttliches Wesen mu einem
furchtbaren Doppelaspekt' "
" Z i e C G JUNG, Der Geist der Psychologie, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 8, ρ 237
ш

Zie С G JUNO, Zur Psychologie der Trintauidee, m С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 11, ρ 192

m i

Zie С G JUNG, Mysterium СопішпспопиП, m С G JUNG, Gesammelte Werke. Bd 14/Π, ρ 297

шг

Zie Ρ ТГШСН, Systematic Theology, Vol

Π, ρ 168, vertaald in Ρ ТІШСН, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 181
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presses itself, it does so religiously. It is in this context that the connection between the vital and
the cultural elements in the 'soul' can be understood, namely, from the fact that each element, in
transcending itself, meets the other at the point of transcendence.. ^ 22 ' 3 Als deze 'pneumati
sche' toestand boven het psychische verstaansniveau uitgaat, is die volgens С G JUNG nog niet
volledig te begrijpen omdat het om een anticipatie gaat van wat nog in het verschiet ligt 2214
BIJ het transcendentieproces van Ρ TILLICH neemt het Nieuwe Zijn de leiding over en
komt de theonomie in de plaats van de onderwerping aan een heteronome autoriteit of van de au
tonome zelfbepaling. 'Faith itself is the immediate (not mediated by conclusions! evidence of the
New Being within and under the conditions of existence ( .1 Precisely that is guaranteed by the
very nature of the Chnstian faith. (...) That tradition pointed to the immediacy of a self-conscious
ness which guaranteed itself by its participation in being By analogy, one must say that participa
tion, not historical argument, guarantees the reality of the event upon which Chnstianity is based
It guarantees a personal life in which the New Being has conquered the old being " г 2 , Б Naar het
voorbeeld van Jezus Christus moet de mens als ik-centraal wezen het initiatief uit handen geven
en alles overlaten aan de werking van de genade Gods Psychologisch vertaalt zich dit in de over
gave aan de autonomie van het onbewuste С G JUNG weet dat dit een gevaarlijke opdracht is en
geeft het psychologische advies het 'ik' bij de afdaling in het onbewuste nooit met de onbewuste
inhouden te identificeren, maar zich anderzijds toch aan de onbewuste leiding over te geven "Da
aber in dieser Welt bei jedem Guten em Böses steht, so wird das antimimon pneuma im Menschen
aus der Einwohnung des Parakleten eine menschliche Selbstvergottung machen und eine Inflation
der Selbstanmaßung erzeugen, deren Vorspiel sich im Falle Nietzsches schon deutlich abzeichnete. " 22,e Als dit gebeurt, verandert de destructieve werking van het onbewuste in een integrative, en de strijd komt tot rust in de heelwording 'Er hat seinen Frieden mit Gott gemacht, er hat
seinen eigenen Willen zum Opfer gebracht, indem er sich dem Willen Gottes unterwarf "2217
Volgens Ρ TILLICH kan het 'ik' de leiding enkel maar afstaan aan de bovenbewuste en bovenpersoonlijke leiding van dit Nieuwe Zijn, van de goddelijke Geest Aan de afdaling van het 'ik' in de
onbewuste psyche moet dus de afdaling van het 'goddelijke Ik' voorafgaan, 'for that which is the
ultimate concern of a person cannot be less than a person, although it can be and must be more
than personality".™9 С G JUNG heeft van dit proces de psychologische doorslag gezien, maar
loopt ook het gevaar dat dit goddelijke omzettingsproces slechts een psychische zelfvernieuwing
wordt, wat het daarnaast natuurlijk ook is, doch waartoe het zich toch niet mag beperken 2 2 1 β
Met de Geest als de kracht voor deze geestelijke wezensomzetting is dan ook niet enkel
de psychische energie bedoeld die door de terugname van de projecties vrijkomt Volgens Ρ TIL
LICH is de libido waar S FREUD het over heeft, een beschrijving van de existentiële natuur, waarvan fuj als theoloog geen heil verwacht omdat deze niet de oorspronkelijke maar vervreemde en ge-

P TÎLLICH, The ReUgtous Symbol, in Ρ TILUCH, Mam Works/Hauptwerke, Vol 4, ρ 259, vertaald in Ρ TILLICH, O sammelu Werte, Bd V, ρ 201
Zie С G JUNG, Bnef vom 24 Я 19S3 an V White, ш С G JUNG. Briefe, Bd Π. ρ 354 Opnieuw G Ρ ZACHARIAS,
Psyche und Mystcnum, ρ 34, 5tdt daarom voor bet individuatieproces te omschrijven als integrierende Transzendenz, die
hij in theologische zin opvat 'Während der transcensus im psychologischen Sinne das Bewußtsein und das Unbewußte
übersteigt Obersteigt der transcensus im theologischen Sinn die Welt im Ganzen Es hat den Anschein, als ob die psychologische Transzendenz von einer gewissen Stufe an m die theologische Transzendenz einmündet " Dil onderscheid zijn WÍJ,
op een eerder kunstmatige manier en vanuit de thomistische theologie, reeds tegengekomen in de onderscheiding tussen de
natuurlijke en de bovennatuurlijke individuatie bij H BERGMANN, Auf dem Wege zur Persönlichkeit Wesen Wert und
Recht der Individualität Zie H E J VAN HOOREWEGHE, individuatie, ρ 120-135. hier ρ 134 "Wij gaan er wel mee
akkoord dat er een breuklijn Is tussen een natuurlijke, door het bewuste tk ondernomen ontvnkkcling en wol Η Bergmann
dan de bovennatuurlijke individuatie noemt maar onze bespreking in het eerste hoofdstuk heeft laten zien dat het bij indivi
duatie toch wel om meer gaat dan persoonlijkheidsontwtkkeling, dan de cultuur van de talenten en de groei tot zelfstandig
individu Het is integendeel een proces dat radicaal tegen de ik-persoonhjkheid ingaat ( ) Gaat het bij Η Bergmann от
een herhaling van wat op natuurlijk niveau verondersteld wordt ais reeds gebeurd9 Of moet men aannemen dat С G Jung
een proces heeft beschreven dat hel psychische niveau overstijgt9"
Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol II, ρ 114, vertaald in Ρ TOJJCH, Systematische Theologie, Bd II, ρ 125
С G JUNG, Zur Psychologie der Тппиашаее, in С G JUNG, Gesammeile Werke, Bd 11, ρ 195
С G JUNG, Psychologie und Religion, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd И, ρ 89
Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 156, vertaald m Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 185
Daarom meent G Ρ ZACHARIAS, Psyche und Mysterium, ρ 25, de volgorde te moeten omkeren 'Für die Psychologie ist
du Inkarnation ein Symbol der individuation ( ) Für die christliche Theologie dagegen kehrt sich das Verhältnis von
Individuation und Inkarnation um. Für die Theologie ist das 'Drama des archetypischen Chnstuslebens das Primäre, der
Jndivtduaaonsprozefl das Sekundäre '
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deformeerde energie is.2220 Het gaat hier om de begeerte of concupiscientia, waarachter de
goddelijke liefde als drang tot eenmaking werkzaam is. 'It is not the infinite desire to draw the
universe into one's particular existence, but it is an element of love united with the other qualities
of love — 'eros', 'philia', and 'agape'.'1"'1 Men mag dit negatieve oordeel echter niet zonder
meer over C.G.JUNGs energetische model uitspreken, waarin de psychische energie dan toch
geestelijke vormen kan aannemen, een model dat daarom tevens ruimte laat voor een essentialistisch perspectief. C.G.JUNGs individuatieleer en de rol die hij daarin toekent aan de H.Geest, kan
bovendien inspirerend werken bij de dynamisering van het godsbeeld. Het proces staat model voor
een godsverandering, die onder invloed van de traditionele scholastische theologie verdrukt is, en
voor een bovenpersoonlijk godsbeeld dat de statische projecties overstijgt. Wij weten verder ook
hoe P.TILLICH er alles voor gedaan heeft om het protestantse personalisme achter zich te laten.
Zijn opvatting over God als grond van het Zijn en van Christus als het Nieuwe Zijn draagt vast en
zeker daartoe bij. In de ervaring van de tegenwoordigheid van de goddelijke Geest is God bovendien kenbaar als een levende en dynamische God, wiens kracht de kracht is van de H.Geest. De
Geest is bij hem het ontweeduidige leven dat niet zozeer onpersoonlijk en persoonlijk is maar transpersoonlijk.2222
Volgens C.G.JUNG nadert God de werkelijke mens meer in de Parakleet dan in zijn
Zoon.2223 De relativering van God is reeds sinds Psychologische Typen (1921) één van de belangrijkste opdrachten van zijn psychologie, die steeds het vooroordeel bekampt dat God zich als
een absolute waarde alleen maar buiten de mens bevindt. Hij beweert dat men deze waarde te lang
geprojecteerd heeft en ze meer in de nabijheid van de menselijke psyche moet brengen. Een God
die niet ervaarbaar is, een uitsluitend absolute God, is psychologisch gezien niet werkelijk. 'Es ist
darum psychologisch gänzlich undenkbar, daß Gott das 'ganz andere' schlechthin sein sollte; denn
ein 'ganz anderes' ist niemals das der Seele innigste Vertraute, was Gott eben auch ist. '222>
Ondanks het gevaar dat men God op die manier psychologiseert, is deze relativering volgens hem
niet in tegenspraak met de christelijke verlossingsboodschap en zeggen de uitspraken over God
altijd iets over de mens. Voor C.G.JUNG is de mogelijkheid dat de mens God wordt, de keerzijde
van de menswording van God. Zij vormt het sluitstuk van de godsverandering die in Christus een
definitieve wending heeft gekregen. Hij is meestal van opvatting dat deze verandering los van de
historische figuur staat, anderzijds laat hij deze figuur daar soms zelf een bepalende rol in spelen:
'Jesus war der Vermittler einer neuen und unmittelbaren Gotteserfahrung, und wie wenig diese an
äußere Bedingungen gebunden ist, zeigt die Geschichte des Christentums zur Genüge. "222β
Jezus Christus heeft God getoond als een nabije God, als een bereikbare God, en de verbinding
tussen God en de mens binnen ieders mogelijkheden gebracht. "Die Inkarnation in Christo ist das
Vorbild, das durch den Heiligen Geist fortschreitend in die Kreatur übertragen wird. "222e P.TILLICH weigert als theoloog een dualisme te erkennen tussen de goddelijke en menselijke geest.
Door de geestelijke tegenwoordigheid is de immanentie van het goddelijke in het menselijke mogelijk, al gebeurt dit volgens hem steeds op een partiële wijze, binnen de grenzen van de existentie.
'The Divine Spirit is 'God present'. The Spirit of God is not a separated being. Therefore one can
speak of 'Spiritual Presence' in order to give the symbol its full meaning. ^ 2 "

Zie P.TTLLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 54. vertaald in: P.TTLUCH, Systematische Theologie, Bd. Il, p. 62-63.
Zie verder ook P.TILUCH. Dynamics of Faith, in: P. TILLICH. Main Works/Hauptwerke, Vol. 5, p. 269-270, vertaald in:
P.TTLLICH, Gesammelte Werke, Bd. VIII, p. 167-168, waar hij van mening is dat S.FREUD en een aantal van zijn volge
lingen met hun naturalUroe de verschillende dimensies door elkaar halen. Hij gaat echter niet in op de modificaties van de
ЬЫМеп bij C.G.JUNG. Dat is ook de kritiek van H.ELSÄSSER, Paul TülichsLehre vom Menschen als Gespräch mü der
Tiefenpsychologie,p. 91.
P.TTLLICH, Systematic Theology, Vol. Π, p. 54, vertaald in: P.TTLLICH, Systematische Theologie, Bd. II, p. 63.
De bovenpcrsoonlijke dimensie van de goddelijke Geest krijgt eveneens de nadruk in W.KERN - Y.CONGAR. Geist und
Heiliger Geist, in: F.BÖCKLE u.a. (Hrsg.), Christlicher daube in modemer Gesellschaft, Bd. 22, p. 103: "Zwar erscheint
der Geist in der Schriß und auch in der christlichen Erfahrung manchmal mehr als eine Kraft oder Dynamik denn als âne
'Person '. Der Heilige Geist verschwindet gleichsam hinler der Frucht, die er verschafft. '
Zie C.G.JUNG, Zur Psychologie der Trimtitsidec, in: C.G.JUNG, Gesammelle Werke, Bd. 11, p. 195.
C.G.JUNG, Psychologie und Alchemie, in: C.G.JUNG. Gesammelle Werke, Bd. 12, p. 25. n. 4.
C.G.JUNG, Geleitwort zu: G.GILL1, Der Dunkle Bruder, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18/Π, p. 837.
C.G.JUNG, Antwort auf Kob, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. II, p. 490.
P.TTLLICH, Systematic Theology, Vol. ГП, p. 107, vertaald in: P.TTLLICH, Systematische Theologie, Bd. HI, p. 131.
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Conclusies: (a) C.G.JUNG vindt dat in een bepaald stadium van het individuatieproces
het Christussymbool moet devalueren voor de rechtstreekse confrontatie met het onbewuste. De nadruk legt hij niet meer op het uiterlijke geloof in Christus maar op de innerlijke verwerkelijking van datgene waar Jezus Christus voor staat. De verbinding is wel
mogelijk door de archetypische verklaring van het leven van Christus. Dit verwijst de
mens naar zijn eigen psychische werkelijkheid in plaats van naar de buitenpsychische
projecties. Hoewel P.TILLICH het niet nodig acht om deze Christussymboliek op te
geven omdat die, indien juist begrepen, dit uiterlijke geloof onmogelijk maakt, ligt ook bij
hem de nadruk op de volledige betrokkenheid van de christen. Verlossing kan volgens
hem niet tegengesteld zijn aan psychische heling, al is deze niet voldoende en is een
transcendentie van de psychische tegenstellingen vereist. Maar het moet de theoloog
duidelijk zijn dat het ene niet mogelijk is zonder het andere, (b) Vergelijkend onderzoek
tussen de psychologische en theologische terminologie wijst uit dat C.G.JUNG de leer
van de Geest op belangrijke punten verduidelijkt en zijn individuatieproces zeer vergelijkbaar is met geestelijke processen zoals aangeduid in de bijbelse en theologische denkwereld: wedergeboorte, heiliging en vooral de inwoning van de Geest. Waar deze denkbeelden in de loop der tijd hun psychologische realiteit verloren hebben, geeft
C.G.JUNG daar met zijn individuatietheorie een nieuwe betekenis aan. Deze kan voor de
theologie fungeren als een wegwijzer naar haar eigen verleden, haar stimuleren om
opnieuw ten volle een geestchristologie te bedrijven, die de praktisch-soteriologische
consequenties trekt uit haar theologische stellingen. De interpretatie van die denkbeelden loopt bij P.TILLICH in grote mate gelijk met de psychologische benadering van
C.G.JUNG. Het enige belangrijke verschil is dat bij P.TILLICH de band tussen de Geestwerking en de Christusfiguur veel nauwer is, al is dit toch van ondergeschikt belang, (c)
C.G.JUNG geeft een interpretatie van leven, dood en verrijzenis van Christus waarin het
individuatieproces voorafgebeeld is. Hij kent daarin Christus een centrale voorbeeldfunctie toe. Vooral zijn overgave van de ik-wil aan de Godswil staat model voor de psychische verandering die zeer dicht aanleunt bij de geestelijke wedergeboorte van de kerkvaders. Dit is volgens P.TILLICH niet tegen de zin van het bijbelse en theologische begrip
van de oerkerk. De rol van de Christusgeest wordt volgens C.G.JUNG voor de mens
heelmakend in psychische zin en volgens P.TILLICH brengt Hij heil tussen God en de
mens in de ware theologische zin.

3.4.2.

Wederkomst ran Christus en de verwerkelijking van het 'zelF van de mens

Het doel van het psychische individuatieproces krijgt vorm in het 'zelf' dat volgens
C.G.JUNG ook het centrale archetype is. Het is daarom hier de plaats om het dilemma terug te
bekijken waar C.G.JUNG in Aion (1951) voor staat: is het 'zelf' nu een symbool van Christus of is
Christus het symbool van het 'zelf'? Om deze discussie te verhelderen roepen wij opnieuw de hulp
in van een bekende voorstelling uit de christelijke gedachtewereld: de wederkomst van Christus.
Op basis van een vergelijking daarmee moet opnieuw blijken wat de theologische relevantie van de
psychologische theorievorming is.

3.4.2.1.

Reactie van bet psychische 'zelT ais fase in de interpretatie van de Christusvoorstelling

Reeds in zijn commentaren op oude oosterse teksten zet C.G.JUNG zijn zelfbegrip af
tegen de traditionele voorstelling van Christus en beschouwt het als een belangrijke aanvulling op
een louter uiterlijk Christusgeloof. Als de synthese van bewustzijn en onbewuste is dit archetype
bedoeld als een tegenhanger of complement van de bewuste Christusprojectie, waardoor "die im
historischen Räume außen befindliche Person Jesu zum höheren Menschen in ihm selbst werden
könnte'.721' Zoals de alchemistische verlosserfiguren Mercurius en de lapis vormt dit archetype
in de analytische psychologie een analogie met Christus, voortgekomen uit de chtonische diepten
van het onbewuste, niet ex opere divino, maar ex opere naturae.222* Zelfverwerkelijking gaat

C.G.JUNG, Kommentar zw Dos Geheimnis der Goldenen Blau, io: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 13, р. 61.
Zie C.GJUNG. Die Psychologie der Obertragimg, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werte, Bd. 16, р. 230.
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volgens hem veel verder dan de uiterlijke verlossing door Christus Hoewel met naast de analogieën
tussen de zelf- en de Chnstussymboliek te ki|ken valt, het gods- en het zelfbeeld op empirische
gronden zelfs niet onderscheidbaar zijn, bevat het 'zelf' volgens C.G JUNG alles wat uit het christelijke model is geweerd HIJ plaatst het liefst de psychologische en metafysische voorstellingen in
oppositie met elkaar 'Der Platz der Gottheit scheint durch die Ganzheit des Menschen eingenommen zu werden "223° Omdat in de meer mystieke en gnostische tradities die tegenstelling minder groot is dan hij eerst heeft willen geloven, kan hij met anders dan op het meer subtiele verband
wijzen zodat het toch niet slechts om twee totaal verschillende grootheden gaat. In dat geval gebeurt hier een ontmoeting met de analogie van Chnstus in zijn directe vorm, 'eine Rezeption Chnsti
in die psychische Matrix oder eine weitere Verwirklichung des Gottessohnes', welke symbolen
genereert die 'aus der Tiefe des Unbewußten der verkündeten Chnstusgestart als eine Entsprechung entgegen' optreden 2231 Daarom heeft hij er ineens ook geen bezwaar meer tegen dat dit
'zelf' de innerlijke Christus, de 'Chnstus in ons' wordt genoemd, — Das Chnstus das Selbst des
Menschen ist. findet sich zwar implicite schon im Evangelium, aber der Schluß Christus = Selbst
ist nie deutlich gezogen worden Das ist eine neue Sinngebung, eine weitere Stufe der Inkarnation
resp. der Verwirklichung Chnsti' — al vindt hij het als wetenschapper meer aangewezen om de
neutrale en meer algemene term te gebruiken die ook ruet-chnstenen aanspreekt.2232 Zo wil hij
met het argument dat de verbinding tussen Christus en het 'zelf' helemaal geen metafysische
uitspraak is, omdat het niet aan de psychologie toekomt te 'beweisen daß ein Gottesbild Gott
selber ist, oder daß das Selbst Gott ersetzt", de dogmatische problemen van een mogelijke identificatie omzeilen.2233
De theoloog mag met de vermeende gelijkstelling niet te snel tevreden zijn, want
C.G.JUNG verbindt daar toch een aantal psychologische voorwaarden aan Het 'zelf' treedt in de
loop van het individuatieproces slechts op de voorgrond als zijn projecties in de psyche zelf zijn
teruggenomen. Ook al wil С G.JUNG misschien niet de historische werkelijkheid van de Jezusfiguur of de metafysische werkelijkheid van de dogmatische Christus loochenen, dan blijft een uiter
lijke psychische gehechtheid, een passief geloof in Jezus Christus als externe macht een hinder
paal voor de verwerkelijking van het 'zelf', voor de rechtstreekse Christusontmoeting Die is maar
realiseerbaar 'wenn man seine Projektionen von einem äußeren, historischen oder metaphysischen
Christus zurücknimmt und auf diese Weise den inneren Christus erweckt (..) Das Selbst (oder
Christus! kann ohne die Zurücknahme äußerer Projektionen nicht wirklich und bewußt werden Em
Akt der 'Introjektion' ist erforderlich, das heißt die Erkenntnis, daß das Selbst in uns lebt, und nicht
in einer äußeren Figur, die getrennt und verschieden von uns ist' 2234 Dit is volgens C.G JUNG
de uiteindelijk enige zinvolle imitatio Chnsti, de verwerkelijking van de Christusidee tot de ontwikkeling van de eigen innerlijke mens, waardoor Christus het centrum vormt van het individu 223e
Volgens С G.JUNG betekent dit proces psychologisch ook een vervollediging van het
Christusbeeld. Als er al een overeenkomst bestaat tussen de dogmatische Christus en het archety-

" " C G JUNG, Psychologie und Religion, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 89
" " CO JUNG, Alan, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/II, ρ 196 G HUMMEL, Theologische Anthropologie und die
Wirklichkeit der Psyche, ρ 359 zegt over de "anthropologische Wende der Chnsluibekennoutse' 'Jede Aussage über Jesus
als den Chnstus ist zugleich eine Aussage über den Menschen, der sein Sein aus seinem anvertrauten Seinsgrund versteht
Denn der Chnstus ist ihm dieser Grund '
" " C G JUNG, Brief vom 23 IX 1952 an D Hoch, ш С GJUNG, Briefe, Bd Π, ρ 300
" C G JUNG, Aion, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 212 By С G JUNG heeft een en ander nog altijd te
maken met zijn psychiatrische achtergrond Vgl С G JUNG, Brief vom χ VI 1957 an В Lang, in С G JUNG, Briefe Bd
ΠΙ, ρ 110 'Wenn ich eine Vision Chnsn habe so ist damit noch längstens nicht bewiesen, daß das Chnstus sei, wie лг ja
aus der psychiatnschen Erfahrung leider zur Genüge wissen Ich bin daher m Hinsicht der Glaubensbekenntnisse aufs äußerste zurückhaltend Ich will mich jederzeit bekennen zur inneren Erfahrung aber mcht zu einer metaphysischen Deutung
derselben, denn sonst beanspruche ich implicite allgemeine Anerkennung Ich muß im Gegenteil bekennen, daß ich die
innere Erfahrung in ihrer metaphysischen Wirklichkeit mcht deuten kann, denn ihr Wesenskem ist transzendenter Natur und
übersteigt mein menschliches Können ' Eigenlijk is deze voorzichtige houding niet nodig als het ook voor de theoloog waar
u dat men zonder godsbeelden niet over God spreken kan Vgl G HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, ρ 500
m

ю

C G JUNG, Answers to D Cox, vertaald in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18/11, ρ 780 Zie verder M -L VON
FRANZ, Der kosnusehe Mensch als Zxelbild des Indtvtduanonsprozesses und der Menschheitsenrwicklung, in W BITTER,
(Hrsg ), Evolution Fortschnttsglaube und Heitserwartung, ρ 94-114, hier ρ 98, die elke verwarring met de collectieve
context wü vermijden 'Sogar der aus der kollektiven Sprache stammende Same 'Chnstus' ist fast irreführend, weil er zu
kollektiv bewußten Assoziationen fuhren konnte es ist vielmehr der 'fremde Freund' des Einzelnen, der sich fuer zeigt, nur
andeutend, daß er der ist, der sonst als 'Chnstus' verehrt worden ist '
Zie C.G JUNG, Psychologie und Alchemie, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 12, ρ 21-22
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pe van het 'zelf', dan blijft die beperkt tot de lichte zijde van het 'zelf'. Jezus Christus heeft het
'zelf' helemaal belichaamd in de tijd dat de mens bescherming nodig had voor het donkere onbewuste, maar in dit eindstadium is precies het tegendeel vereist en staat de uiterlijke bemiddelaar
als het ware in de weg. Bovendien geeft die bemiddelaar een verkeerd beeld van het 'zelf'. Het
'zelf' is een unio oppositorum, een samenstelling van meerdere polariteiten, terwijl de Christus die
C.G.JUNG uit de traditie kent, vanwege zijn volmaaktheid en zondeloosheid die volledigheid niet
kan verbeelden. Het 'zelf' integreert alle psychische inhouden, geestelijke en lichamelijke, goede en
kwade, individuele en collectieve. Voor de verwerkelijking streeft hij echter geen perfectie na maar
de relativering van de tegenstellingen. De volledigheid is maar bereikbaar omdat de mens van onderuit de schepper van het 'zelf' wordt, terwijl Christus alleen van boven komt. Christus is dan niet
slechts een objectieve aanwezigheid die tot ons komt door middel van beelden, maar een subjectieve werkelijkheid, een innerlijk psychisch feit. Voor C.G.JUNG is dat een tastbare grootheid, al
moet hij tenslotte toegeven dat het 'zelf' ook niets meer kan zijn dan een symbolische aanduiding
voor een bewustzijnstranscendente werkelijkheid. In een brief aan een theoloog drijft C.G.JUNG
het nog een stuk verder en sluit zich volledig aan bij G.P.ZACHARIAS' theologische voorstellen,
'bis auf seine metaphysisch-christliche Interpretationen, vor allem die Identität Christi mit dem
Archetypus des Selbst, in dem Sinn, daß Christus ein Archetypus sei", zodat Nj zelfs niet meer
aarzelt het 'zelf' in een christelijke terminologie "das vom S.Spiritu servator mundi erfüllte 'vas
mysticum" te noemen. Μ3β
Het is ondertussen goed om even de vergelijking te maken met het 'zelf' zoals P.TILLICH zich dat voorstelt. Volgens hem omvat het persoonsbegrip meer dan de bewuste kenfuncties
en vallen daar tevens de onbewuste functies onder: 'The term 'self' is more embracing than the
term 'ego', ft includes the subconscious and the unconscious 'basis' of the self-conscious ego as
well as self-consciousness ('cogitatio' in the Cartesian sense). "2"7 Al begrijpt hij het persoons
centrum meer ontologisch dan psychologisch, toch is er een duidelijke link tussen beide opvattin
gen. In zijn in memoriam voor C.G.JUNG heeft P.TILLICH bovendien het belang onderstreept van
C.G.JUNGs leer van het 'zelf' voor het protestantisme en daaruit blijkt eveneens diens invloed op
hem.223" Toch zijn er belangrijke verschilpunten, al is het maar vanwege hun implicaties voor de
christologie. Terwijl C.G.JUNGs 'zelf' naast individuele ook collectieve elementen omvat, is het
'zelf' van P.TILLICH beperkt tot de individuele omtrek van de persoon en plaatst hij het altijd in een
polaire verhouding met de wereld. Daarom is de subjectieve zelfverwerkelijking bij hem begrensd
door de objectiviteit van de wereld. In dat kader moet men trouwens P.TILLICHs kritiek op de
humanistische zelfverwerkelijking begrijpen, waarin hij wijst op de dubbelzinnigheid van de zelfbetrokkenheid: 'The term 'self-centeredness' can be used to describe the greatness of man as a fully
centered self or an ethically negative attitude of bondage to one's self. " 2 2 M C.G.JUNGs kritiek
beperkt zich hierin tot de onmogelijkheid om het 'zelf' te verwerkelijken zonder de medewerking
van het onbewuste. P.TILLICH is in dat opzicht een stuk radicaler: de dubbelzinnigheden van de
persoonlijke zelfverwerkelijking zijn bij hem enkel op een essentieel niveau te overwinnen door de
intrede van het Nieuwe Zijn waarvan Jezus als de Christus de drager is.
Hoewel dit Nieuwe Zijn moeilijk vergelijkbaar is met de psychologische noties, krijgt dit
bij P.TILLICH enkele kenmerken mee die C.G.JUNG toeschrijft aan zijn psychologische begrip van
het 'zelf'. Zo vormt bij P.TILLICH het Nieuwe Zijn de bepalende grootheid die de tegenstelling
tussen subject en object overstijgt en de polariteit van het 'zelf' en de wereld omvat. Daarom is de
ervaring van het Nieuwe Zijn ook paradox, al betekent dit bij P.TILLICH op het eerste gezicht niet
helemaal hetzelfde als bij C.G.JUNG de innerlijke tegengesteldheid, de unio oppositorum van het

C.G.JUNG, Brief vom 29.VI.19SS on W.Lochot, in: C.GJUNG, Briefe, Bd. II, 506. Zelf noemt G.P. ZACHARIAS, Psy
che wut Mysterium, p. 21, het 'zelf de voorloper, de pródromos Christi. Bovendien is volgens hem de projectie van het
'zeir op Christus (op de Jezusfiguur) niet willekeurig, maar verbeeldt hij volmaakt wat in het 'zeir gepreformcerd is, Hij is
er als het ware de bestemming van. C.G.JUNG wil uiteraard niet zover gaan en reageert: 'Еіяе solche Identität von historischer Personlichkeil und psychischem Archetypus kann ich nicht beweisen. "
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. I, p. 169, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. I, p. 200.
Zie Р.ТЛШСН, A Memorial Meeting in Address to C.G.Jung, vertaald in: P.TILLICH, Gesammelte Werke, Bd. XII, p.
316. Volgens H.ELSÄSSER, Paul TUlichs Lehre vom Menschen als Gespräch mit der Tiefenpsychologie, p. 23, is het zdfs
aannemelijk dat P.TILLICH de tenn 'zelf in navolging van C.G.JUNG gekozen heeft, al staat dat nergens expliciet vermeld.
P.TILLICH, Systematic Theology, Vol. Ш. p. 234, vertaald in: P.TILLICH, Systematische Theologie, Bd. ГП, p. 269.
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'zelf' 22i0 Paradox is volgens Ρ TILLICH dat de aanvaarding van de mens onafhankelijk van diens
morele status is en alleen een gevolg van Gods transcendente gerechtigheid Door de paradox van
het Nieuwe Zijn is de tegenstrijdigheid van goed en kwaad overwonnen, de splitsing tussen subject
en object getranscendeerd in iets transsubjectiefs 'The impact of this message, mediated by the
Spiritual Presence, turns the eyes of man away from the bad and the good in himself to the infinite
divine goodness, which is beyond good and bad and which gives itself without conditions and
ambiguities '"" Dit Nieuwe Zijn vraagt daarom de prijsgave van het eigen goed-zijn van de per
soonlijke zeffintegratie De studie van de Systematic Theology toont immers aan dat de grensver
vaging tussen het existentiële 'zelf' en het essentiële 'zelf' de menselijke zelfverwerkelijking zeer
vatbaar maakt voor de demonisenng van het goddelijke en voor de verabsokitenng van het eindige
"In his existential self-realization he turns toward himself and his world and loses his essential
22 г
unity with the ground of his being and his world. ' *
Zelfverwerkelijking als project van het 'ik' blijft in deze zin een vorm van zelfverheffing
Door de strakke scheidingslijn tussen het existentiële en essentiële niveau vermijdt Ρ TILLICH de
gevaarlijke grensvervaging tussen de horizontale zelfverwerkelijking en de verticale transcendentie
Omdat de opdeling in een empinsch-fenomenologisch onderzoek onmogelijk is, laat С G JUNG met
zijn 'zelf' die verwarring bestaan. Hi) probeert ze wel binnen zijn psychologisch referentiekader
ongedaan te maken door de onderscheiding tussen het 'ik' en het 'zelf' Voor een goed begrip is
het belangrijk te weten dat het 'zelf' van С G JUNG zich beweegt op de grens tussen Ρ TILLICHs
existentiële en essentiële 'zelf', tussen 'the desire to preserve an accidental state of the existential
self, the self in estrangement' en 'a self which transcends every contingent state of its development and which remains unaltered in its essence through such changes ' "" In de regel kan het
existentiële 'zelf' nooit met het essentiële samenvallen, wat С G JUNG eveneens beweert inzake
de ik-zelfverhouding Dit 'zelf' is bij Ρ TILLICH immers bovenwerelds en bovenpsychisch, gaat
voorbij aan de tegenstelling tussen subject en object, en is een integratief centrum dat alle psychi
sche inhouden verzamelt rond een nieuw bewustzijnscentrum dat zelf niet meer psychisch is 'It is
their psychological center, but transformed into the dimension of the spint."22** Het wezenlijk
vervreemde 'zelf' kan daarom de verlossing niet bewerkstelligen daar deze het 'zelf' transcendeert
Daarom is het, analoog met С G JUNGs accentverschuiving van het 'ik' naar het 'zelf', nodig de
zelfgenchtheid op te geven en te vervangen door de genchtheid op God Vandaar dat Ρ TILLICH
een onderscheid maakt tussen de zelfverwerkelijking in het verlengde van de ik-gerichtheid en de
zelftranscendentie in theologische zin, en tot volgend besluit komt 'the integration of the personal
center is possible only by its elevation to what can be called symbolically the divine center and
that this is possible only through the impact of the divine power, the Spiritual Presence'2241
C.G.JUNG omschrijft het doel van zijn individuatie ook als Ganzheit en kiest voor Voll
ständigkeit in plaats van Vollkommenheit als belangrijkste eigenschap van de geïndividueerde
mens Dat is volgens hem iets anders dan de eigenschappen die Paulus, de gnostici en alchemisten
toekennen aan de lapis, de teleios anthropos of de pneumatische mens 224e Daar komt de vol-

Beidcn hebben de term cotncidentio oppositorum nochtans overgenomen van N CUSANUS (1401 1461), Docta ignoranaa
Zie voor de begripsomschrijving, A M J M H VAN DE SPIJKER, Hirten und Schafe, in E SCHULZ - H BROSSEDER H WAHL (Hrsg ), Den Menschen nachgehen Offene Seelsorge ali Diakonie in der Gesellschaft, ρ 63, η 55
Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol

III, ρ 226, vertaald ш Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd ИЛ, ρ 260

Ρ TILLICH, Syaemaac Theology, Vol

Π. ρ 47, vertaald in Ρ ТПХІСН, Systematische Theologie, Bd U, ρ 55

Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol

ΠΙ, ρ 235, vertaald ш Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd ΓΠ, ρ 270

Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol ПЛ, ρ 27, vertaald in Ρ ITLUCH, Systematische Theologie, Bd ΠΙ, ρ 38 Ook
L DU7RÉ, Transcendent selfhood, ρ 89, onderscheidt het 'zelf van de individualiteit Zijn persoonsbegrip omvat zowel
zelfheid als individualiteit, objectiviteit als subjectiviteit Hij definieert het vooral vanuit een subphenomenal foundation in
de transcendente dimensie en distantieert zich daarom van een louter fenomenale fundering The self men surpasses the
sum of total of psychic phenomena. Indeed, the phenomena themselves remain unintelligible unless we accept a subphenome
nal source from which they spring and which gives them their coherence The founding self depends considerably less upon
its bodily environment than the phenomenal self "
Ρ TOUCH. Systematic Theology, Vol

Ш, ρ 280, vertaald in Ρ ТПХІСН, Systematische Theologie, Bd ΠΙ, ρ 321

Zie С G JUNO, Mysterium Comunctumis Π, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 14/П, ρ 198 In de inleiding van
W N SCHORS (uitg ), ш S TRISMOSIN, Splendor Solu, ρ I II, maakt deze misschien wat scherp maar toch zeer duide
lijk het onderscheid tussen de alchemistische en analytisch psychologische doelstellingen 'Hoewel de dieptepsychologie
zeker ui grote mate bijgedragen heeft tot de wedergeboorte van de belangstelling voor de alchemie, geloven WIJ met dat de
Alchemist uu was op een individuatieproces tn jungiaanse zin Wij zijn veeleer van oordeel, dat de Alchemie ten doel had
wat van oudsher ook de Mysticus voor ogen stond, hel omzetten van het stoffelijke (de Ervaringswereld) in het geestelijke
(het Levensbeginsel) Met andere woorden hel bereiken van de Vnio Mysnca het deel krijgen aan hel Goddelijke Waar de
psychoanalyse zich ncht op de perfécaonenng van een ajdeltjke situane, nchaen de Alchemist en de Mysticus zich op het
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gende bemerking bij C.G JUNG verwart volmaaktheid en bewuste eenzijdigheid en stelt in dat geval terecht dat het volmaaktheidsstreven in navolging van Christus leidt tot de verdnnging van de
onbewuste mogelijkheden. Het herstel van het godsbeeld duidt volgens hem daarentegen op de integratie tussen het bewustzijn en het onbewuste.2247 Vanuit de psychologische praktijk getuigt
hij daarom: 'Ich kenne keinen 'vollkommensten' Menschen, sondern nur einen relativ vollständigen. '"" Maar met zijn alternatieve doelstelling komt hij ook in de problemen omdat bedoelde
heelheid eveneens nooit helemaal te bereiken is.2349 P.TILLICH is het daarmee eens niemand is
ooit volledig geheeld omdat de toestand van totale verlossing voor de existentiële mens met bereikbaar is 22BO Daarom loopt volgens P.TILLICH elk horizontaal streven naar zelfverlossing op niets
uit 'and even the most immediate and intimate feeling of union with the divine, as in the bridemysticism describing the union of the Christ and the soul, cannot bndge the infinite distance be2№i
tween the finite self and the infinite by which it is grasped '
Volgens hem moet de scheiding
tussen de twee niveaus van het 'zelf' gehandhaafd blijven, vergelijkbaar met de manier waarop
С G JUNG elke identificatie tussen het 'ik' en het 'zelf' verwerpt als ongeoorloofde inflatie De
volledige opheffing van de grens tussen beide orden is volgens Ρ TILLICH immers een zaak voor de
eschatologie "Only in eternal fulfilment does the subject land consequently the ob/ectl disappear
completely. Historical man can only anticipate in a fragmentary way the ultimate fulfilment in
which subject ceases to be subject and object ceases to be object. ' 2 2 S 2 Opmerkelijk is dat hij
daarbij eveneens het begrip van een zekere volledigheid invoert in het essentiële 'zelf' wordt de
eindigheid immers niet opgeheven, maar geïntegreerd 22S3 Het conflict tussen beide bestaansorden krijgt een oplossing in een harmonische wisselwerking 22Б4
Daarom schuilt naast de daaraan verbonden risico's een grote waarheid in de irrationeel
aandoende paradoxie van C.G.JUNGs 'zelf', dat zowel de individuele als de collectieve bestemming
aanduidt. Het collectieve 'zelf' vormt het verlengstuk van het individuele en in de individuatie is het
eerst nodig de eigen individualiteit te ontplooien Men kan maar aan zijn collectieve bestemming
beantwoorden als men vrede neemt met de verwerkelijking van het eigen individuele Enkel door
het individuele en collectieve stnkt gescheiden te houden realiseert men ze alle twee 2 2 W
Daarom is het bij Ρ TILLICH ook het werk van de Geest om een gecentreerde persoonlijkheid, een
persoonscentrum te stichten als basis voor het Nieuwe Zijn. Een gevoel van afgescheidenheid is de
noodzakelijke voorwaarde tot werkelijke vereniging. "Being a self means being seperated in some
way from everything else, having everything else opposite one's self, being able to look at it and

widen van een kosmische wetmatigheid. "
=" Zie С О JUNG, Alan, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/11, ρ 49
" C G JUNG, Bnef vom 28 V1952 an D Hoch, m С G JUNG, Bne/e, Bd Π, ρ 279 Vgl
in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd Μ, ρ 504

С G JUNG, Antwort au/Hiob,

" " Zie С G JUNG, Mysterium Coniuncaonis Π, ш С GJUNG, Gesammelle Werke, Bd
Π 7 3 l.p 1S4

14/1, ρ 312 Zie ook boven,

" " Zie Ρ ТЛШСН, Systematic Theology, Vol Π, ρ 167, vertaald ш Ρ ТІШСН, Systematische Theologie, Bd II, ρ 181
m l

Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol UI, ρ 239, vertaald m Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd Ш,р 27S

"• Ρ TOUCH, Systematic Theology, Vol ΠΙ, ρ 253, vertaald m P TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ш, ρ 290
° ° Zie Ρ TILLICH. Systematic Theology, Vol Π, ρ 134, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd II, ρ 145
"" Heel goed toont G HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, ρ 345, dat zowel het doel zelf
onbereikbaar ІБ als dat alle dementen van dat doel in elk stadium van het proces reeds aanwezig zijn "Die Ganzheit des
Menschsems kann somit nur paradoxal beschrieben werden sie ist geschlossen und offen, verwirklichbar und unvollendet
zugleich. Diese Paradoxie von Verwirklichung und Unverfügbarkeit. Geschlossenheit und Offenheit verweiss auf den Geschehens- oder Prozeßcharakter menschlicher Ganzheit Ganzheit besitzt Werde-Sein Darin hat der Mensch, nach Jung, teil an
der Ganzheit gestaltenden und zur Ganzheit strebenden Seinswirktichkeit überhaupt '
m

Vgl H EJ VAN HOOREWEGHE. Individuane Een pomemsch onderzoek, ρ 23 "Enkel hel individu dat onder de ver
pletterende werking van de collectieve psyche uitkomt, geen collecneve persoonlijkheid meer is, staat open voor echte ver
nieuwing, die door bewustwording van binnenuit vantai de eigen individualiteit kan opkomen Dit laatste is geen vernau
wing van het bewustzijn of een afwijking van het gemeenschappelijke alhoewel de aandacht zich naar binnen keert, de weg
van de zelfkennis wordt gegaan, stoot men toch op collecneve kwesties, zij het dat deze nu persoonlijk verwerkt worden. " En
reeds i n H E l VAN HOOREWEGHE, Het individuatieproces ¡n het literaire werk van Hermann Hesse, ρ 91, stellen wij
"Alvorens onze uiteenzetting te vervolgen willen we eerst de imsvamng uit de weg rutmen als zou С G Jung de normen en
gewoonten van de gemeenschap als volledig nefast voor de geestelijke groei van het individu beschouwen. Jung pleit wel
voor een grote individuele leefruimte maar met voor Individualisme en willekeur Er moet volgens hem een afstandsname en
bewuste dialoog tussen het collectieve en individuele plaatsgrijpen. " Vgl A M J M H VAN DE SPUKER,
en Hij zag
deze ene ' Hel pnnapium ¡rubviduatiams als pasioraaltheologische bijdrage aan de bezinning rondom 'ambt m meervoud',
m A J M BLIJLEVENS (red ), Ambt m bediening en meervoud Veelvormigheid van dienstverlening in de geloofsgemeenschap, ρ 56-66 Een verder pleidooi van deze auteur voor een juiste inschatting van zdfliefde ten opzichte van de naasten
liefde, tegen de achtergrond van de freudiaanse psychoanalyse, gebeurt m A M J M H VAN DE SPUKER, Narzisnsche
Kompetenz. Selbsthebe und Nächstenliebe Sigmund Freuds Herausforderung der Theologie und Pastoral
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to act upon it At the same time, however, this self is aware that it belongs to that at which it
looks "226e Het is bij dit persoonli|ke centrum dat de goddelijke Geest aansluit, bij dit eindige dat
het oneindige aanknoopt In de soteriologia geeft deze paradox een genuanceerde kijk op de Chris
tusverwerkelijking de oneindige werkelijkheid van Christus krijgt maar gestarte in het leven van
wie zijn eigen eindige bestemming kan waarmaken. Jezus Christus is immers niet enkel de verre
zen Heer, maar ook de gekruisigde Zolang men deze paradox niet erkent, is elke voortijdige verin
nerlijking gevaarlijk en daarom heeft de kerk volgens С G.JUNG met haar proiectie op de uiterlijke
figuur niet helemaal ongelijk gehad
Ρ TILLICH heeft van deze dialectiek tevens de maatschappelijke en culturele dimensies
geformuleerd Volgens hem knjgt een theonome cultuur, als schepping onder impuls van de tegen
woordigheid van de Geest, enkel vorm binnen een autonome cultuur, met de autonomie als basis
voor de theonomie Het is maar door de secularisatie, door de profanisatie van het wereldlijke dat
een verkeerde vermenging met het goddelijke ongedaan is gemaakt en dat de hereniging met het
sacrale opnieuw mogelijk is De zelfstandigheid van de humane cultuur mag daarbij niet verloren
gaan in de heteronome onderwerping aan goddelijke wetten maar moet van binnenuit getranscen
deerd worden 'The idea of theonomy is not anbhumamstic, but it turns the humanistic indefmiteness about the 'where to' into a direction which transcends every particular human aim."22"
Omdat ZIJ prototypen vormen van het heteronome en autonome cultuurmodel, wil Ρ TILLICH de
katholieke traditie en de protestantse hervorming, het ritualisme en het actionisme, met elkaar
verzoenen Een gelijkaardige combinatie streeft ook С G JUNG na, al meent rwj dat hem dat ten
onrechte niet in dank is afgenomen 'Daß ich als Christ Katholizismus und Protestantismus in mir
zu einigen versuche, wird mir in echt pharisäischer Weise als besonderer Gesinnungsmangel angekreidet '2гы Zijn synthese wijst naar eigen zeggen in de richting van een ecclesia spiritualis
{- geestelijke kerk), waarvan hij een voorafbeelding ziet in de gnostische en alchemistische beel
denwereld en die volgens hem pas ten volle gerealiseerd is in de analytische psychologie 2 2 И In
de theonomie vallen de verschillen tussen religie en cultuur, tussen het seculiere en religieuze,
weg Volgens Ρ TILLICH komt de theonomie tot uitdrukking in het geestelijke symbool Dit onder
scheidt zich met van het gewone omdat het uit de sacrale sfeer is genomen, maar is zo bijzonder
omdat het boven de subject-objectstructuur van de taal en de ambiguïteit van particulariteit en
universaliteit getild wordt In dergelijke verwijzingskracht van de symboliek komen de katholieke
substantie en het protestantse beginsel samen Dat gebeurt eveneens Ы| С G.JUNG die in zijn
archetypeleer de njkdom van het symbool zoekt zonder er de uiterlijke afhankelijkheid bij te nemen
Zo blijft de symboolkracht echter ook altijd bedreigd door het gevaar van demonisenng
С G JUNGs aanduiding van Christus als symbool van het 'zelf' is daarom nog steeds vatbaar voor
foutieve interpretaties, daar is hij zich maar al te zeer bewust van Ook volgens Ρ TILLICH loopt
voor de existentiële mens de enige weg naar de unio mystica [= mystieke eenwording) met de
transcendente werkelijkheid over het dubbelzinnige symbool De rechtstreekse weg zonder symbolen staat volgens hem onder eschatologisch voorbehoud, hoewel de theologie hem desondanks als
doel voor ogen houdt "to find the point where reality speaks simultaneously of itself and of the
Unconditioned in an unsymbolic fashion, to find the point where the unsymbolic reality itself be-

P TILLICH, Systematic Theology. Vol Ι, ρ 170, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd 1. ρ 201 Vgl
Ρ TILLICH, The Courage to Bc, in Ρ TILLICH, Maui Works/Hauptwerke, Vol S, ρ 193-195, Courage and Individualiza
non. The Courage to be as oneself, vertaald in Ρ TILLICH, Gesammelle Werke, Bd XI, ρ 89-91
Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol ΓΠ, ρ 250, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd ПЛ, ρ 287
Deze stelling wordt ш een ruimer soteriologisch verband eveneens verkondigd door D WIEDERKEHR, Glaube und Erlösung, ρ 103 "/л einer direkt theologischen Sotenotogie scheint kein Platz mehr für eigene Verantwortung und Zielsetzun
gen des Menschen zu bestehen, m einer exklusiv anthropozentrischen Sotenotogie bleibt kein Platz mehr für einen ermöglichenden Beginn und eine Vollendung durch Gott Diese Vnverembarkeit wandelt sich aber m evie Vcrstandigungsmöglich··
keu, wenn auf beiden Seilen die Ausschhcßlichkeii teißnet wird. ' Volgens de auteur is m de geschiedenis van bet Westen
het moment gekomen waarop in het horizontalistische bevrijdingsdenken de 'Sehnsucht nach dem ganz Anderen " zichtbaar
wordt Daarom spreekt D WIEDERKEHR, Entwurf einer systematischen Christologie, m J PEINER - M LÖHRER
(Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd ΠΙ/1, ρ 540-550 Menschliche Geschichte als mögliche Gestalt des cschatologischen V/eltverhältmsses Gottes, van een chnstologische en sotcriologische antropologie
С G JUNG, Brief vom 3 П 19S2 an D Hoch, ш С G JUNG, Briefe, Bd Π, ρ 291 Volgens J Ρ DOURLEY, The Psyche
as Sacrament, ρ 95, is het katholieke, sacramentele beginsel nauwer verbonden met bet onbewuste, terwijl het protestantse
de affirmatie van het bewustzijn versterkt
Zie С G JUNG, Brief vom 19 ХЛ 1943 an H Wegmann, m С G JUNG, Bnefe, Bd Ι. ρ 421
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comes a symbol, where the contrast between reality and symbol is suspended'.22*0 In het licht
van dit eschatologische eindpunt weet C.G.JUNG dat alle empirisch spreken over Christus en het
'zelf' noodzakelijk een symbolisch spreken is en geen metafysische waarheid inhoudt. Zijn 'empirische' bescheidenheid kan model staan voor de theoloog die deze woorden misschien al te gemakkelijk in de mond neemt.
3.4.22.

Elementen van de theologische voorstelling van de wederkomst van Christus

Waar C.G.JUNG Christus en het 'zelf' in één adem vernoemt, spreekt hij in tegenstelling
tot de persoonlijke, in Jezus geïncarneerde Christus, niet alleen van de innerlijke Christus maar tevens van de eschatologische, van de kosmische of transcendentale Christus. Wij weten reeds dat
C.G.JUNG de johanneïsche en paulinische christologie verkiest boven de evangelische Christusfiguur. In de periode dat hij Aion (1951) schrijft, leert hij bovendien de literatuur van de oudchristelijke kerkvaders beter kennen en vindt bij hen de theologische bevestiging van wat hij eerst beschouwde als enkel een psychologische werkelijkheid. 'Diese Quelle berichtet nicht nur über einen
persönlichen und rationalen Jesus, sondern ebenso und in erster Linie über einen eschatologischen
Christus. Ich gebrauche (wie andere auch) den Begriff 'Eschatologie' im weiteren Sinn (d.h. nicht
in Bezug nur auf die Parusiel, nämlich als Lehre vom Einssein mit Gott, von der Sohnschaft, der
messianischen Botschaft, der Identität mit dem Anthropos ('Menschensohn'), vom glorifizierten,
wiederauferstandenen Christus, dem κύριος των αγγέλων και των δαιμόνων, dem iudex vivorum
et mortuorum und, nicht zu vergessen, vom präexistenten λόγος.-22" Wel sluit hij met deze
specifieke woordkeuze aan bij een traditie die in de officiële kerkleer in onbruik is geraakt.2262
Het gaat immers om een in de Latijnse theologie lang verwaarloosd aspect van Christus waarin het
accent niet meer ligt op de incarnatie en de intrede van Christus in de menselijke geschiedenis,
zoals in de Niceaanse geloofsbelijdenis (325), maar op de universele impact van Christus. Hoewel
deze leer in de geest reeds aan te treffen is bij mensen als J.BOEHME (1575-1624) en F.C.OETINGER (1702-1782), is ze pas aan het einde van de 19de eeuw opnieuw tot leven gekomen. Opmerkelijk is dat aanvankelijk de termen 'metafysisch' en 'kosmisch' zelfs werden gelijkgesteld, onder
andere bij de Zwitserse theoloog L.USTERI (1799-1833), die wij, met zijn werk over de paulinische
leer, in de school van F.D.E.SCHLEIERMACHER (1768-1834) moeten situeren."63 Mogelijk
heeft C.G.JUNG via een omweg van hem de term metafysische Christus voor zijn Zofingia-Vorträge [1896-1899] overgenomen en mogen wij aannemen dat hij toen reeds de kosmische Christus
bedoelde. Deze Christus heeft niet voornamelijk een mythologische, historische of existentiële betekenis maar vooral een objectieve en universele. Het is de Christus die zich de eerste en de laatste
noemt (Apk 1:17) en van wie in de Christushymne geprofeteerd wordt dat alles in Hem bestaat
(Kol 1:15-20), en in wie het heelal onder één hoofd staat (Ef 1:9-10). Christus is in teksten als
deze de Pantokrator, het eenmakende kosmische principe, het centrum van het universum, dat
immanent werkzaam is in alles en allen, zowel in de natuur als in de menselijke geschiedenis. Het
gaat hier meer om de verrezen Christus, zoals Hij in zijn mystiek lichaam tegenwoordig is (1 Kor
12:27; Ef 5:30; Kol 2:19), dan om de Christusfiguur waarvan in de evangeliën leven en dood beschreven zijn. Zonder de verrezen Christus is ons geloof volgens Paulus immers zinloos ( 1 Kor 15:14).2264

° " P.TTLLICH. The Religious Symbol, io: P.TILUCH, Main Works/Hauptwerke, Vol. 4, p. 268, vertaald in: Р.ТІШСН.
Gesammelte Werke, Bd. V, p. 211-212.
" " C.C.JUNG, Brief vom 24.XI.I9S2 an U.Sinclair, in: C.G.JUNG. Briefe, Bd. Π, p. 312.
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Dat is allhans ook de mening van J.A.LYONS. The Cosmic Christ in Origen and Teilhard de Chardin, p. 3, wiens onder
zoek tot deze vaststelling leidt, terwijl de introductie van dit thema heel wat mogelijkheden voor de christologie inhoudt:
The growth of cosmic-Christ language noi only admits new themes into Christology or recalls themes from the teachings of
the past; it also suggests the possibility of seeing Christology from a different perspective. ' Zie in dit verband recenter werk
van A.D.GALLOWAY, The Cosmic Christ; J.SITTLER, The Cosmic Christ. SCHIWY G., Der kosmische Christus. Spuren
Cones im Neuen Zeitalter, plaatst deze terminologie in het teken van de New Age.
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L.USTERI, Entwicklung des Paulinischen Lehrbegriffes in seinem Verhältnisse zur biblischen Dogmaük des neuen Testamentes, p. 303, geciteerd uk J.A.LYONS, The Cosmic Christ in Origen and Teilhard de Chordin, p. 12, stelt vast dat de
uitdrukking van de Zoon Gods begrepen wordt "not merely in an ethical but in an eminently metaphyncal or cosmic sense,
there were now attached theosophical and cosmosophical speculations'.

"" Vgl. V.WHITE, Soul and Psyche, p. 183: The risen, rather man the crucified, Christ was the relevant, transforming
symbol. Death ist still 'the end' of our mortal pilgrimage, for in the Lord's first coming the eschatologiad hope is indeed
revealed and anticipated, but not yet accomplished on a cosmic scale: the devil and all his works are not yet everywhere
overcome.' Zie meer in R.SCHNACKENBURG, Christologie des Neuen Testamentes, in: J.FEINER - M.LOHRER
(Hrsg.), Mysterium Salutis, Bd. Π1/1, p. 309-3SO: Die entfaltete Christologie: Christus in seiner PrOadstenz, irdischen
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Met deze Chnstus zijn de christenen in een unto mystica (= mystieke eenwording)
verbonden (Gal 3 28), waarbii deze begripsvorming in rechtstreeks verband staat met de theosts
( = vergoddelijking), de zijnsverhoging van de gelovigen of hun gelijkvormig worden met Christus
(Joh 12 32, 1 Joh 3 2) " r e CG JUNG spreekt in dit verband zelfs van een filiatio, waarin het
Zoonschap van Chnstus op de mens wordt overgedragen. In die mystische eenwording in Chnstus
zijn de gelovigen met Hem één vlees en één bloed (1 Kor 10 16), vormen samen het mystieke
lichaam van Christus (Rom 12 4) De eenwording verheft hen tot de hoogte van de Nieuwe
Mens 2 2 M Daarvan is С G JUNGs 'innerlijke Chnstus' afgeleid, en het moet gezegd dat hij niet
alleen zijn psychische aspecten aanduidt, maar meermaals wijst op zijn volgens Paulus pneumati
sche kenmerken Herinneren WIJ ons nog dat C.G.JUNG daar reeds melding van maakt in zijn com
mentaar op Das Geheimnis der Goldenen Blüte (1929) bij de verwijzing naar de esoterisch-chnstelijke teksten en daar probeert te begnjpen wat Paulus wel met het pneumatische lichaam bedoelt.
С G.JUNG verwijst dan al naar Gal 2.20 en Kol 3:9-10, waar Christus in ons leeft en als een kleed
wordt aangetrokken22e' Deze navolging van Chnstus maakt de christen tot mede-erfgenaam
van Christus, van het rijk Gods, dat voor С G JUNG onmiskenbaar 'in ons' is (Rom 8 17, Jak 2*5,
Le 17.21). Dat is ook de interpretatie in de oudchristelijke gnosis, waar C G JUNG nauw bij aan
leunt.22ββ
Het hoeft geen verder betoog dat deze bijbelse taal txj С G JUNG een metamorfose
heeft ondergaan en in een psychologisch zinsverband is geplaatst Dat is ook duidelijk zijn bedoe
ling 'Wie Ongenes die Hl Schrift als Leib des Logos versteht, so ist die Psychologie des Ubw.
auch als eine Rezeptionserscheinung zu deuten. Dabei ist das vorher gewußte Chnstus-Bild allerdings nicht durch menschliche Vermittlung in die Erscheinung getreten, sondern der transzendentale ('totale'/ Christus hat sich einen neuen spezifischeren Leib geschaffen " " · " Dit is niet zonder
consequenties voor de theologie en wijst haar erop dat de bedoelde wezensverandering geen puur
theoretische aangelegenheid is, maar te maken heeft met een revelatio immediata De orthodoxe
protestant acht deze na de afsluiting van de canon onmogelijk en in de katholieke misvatting blijft
ze beperkt tot de sacramentele eenwording 2 "° Het is een moeilijk concreet voor te stellen geloofswerkehjkheid, die geleid heeft tot wilde speculaties en geëxalteerde zelfverheffing en die in

Seinsweise und Verherrlichung, D WIEDERKEHR, Entwurf einer systematischen Christologie, in J FEINER M LOHRER
(Hrsg ), Mystenum Salons, Bd HI/1, ρ 584-645 Die «Srklichkeit Chnsa im Horizont des Gottesverhiltnisses der Wett
°" Z« ATHANASIUS, De incamaaone verbi. UV, in J Ρ MIGNE (Hrsg ), Pair Graec , Τ XXV, col 192 Άνης yap
travtpunntotr. Сю iftuiç θιοτοιηβυμαι" Vgl G Ρ ZACHARIAS, Psyche und Mystenum, ρ 34, die gepoogd heeft de
jungiaanse psychologie vanuit de theologie te ondersteunen "Die Inkarnation ermöglicht die Vergöttlichung in der Vergöttlichung erfüllt sich der Sinn der Inkarnation Ше die integrierende Transzendenz im psychologischen Sinne geschieht auch
dxe integrierende Transzendenz im theologischen Sinne - im Gegensatz zur apriorischen Transzendenz - schrittweise und
allmählich. Die Vergöttlichung der menschlichen Natur ist abhängig vom Verhalten der menschlichen Natur Während die
apriorische Transzendenz Gottes einfach 'da ist ', ist die Bf ωσις em Prozeß, eine actio, welche sich m der Geschichte voll
Zieht Ihre Vollendung findet diese actio erst ml der Wiederkunft Chnsa ' Zie ook К -H OHUG (Beerb ), Christologie, Bd
Ι, ρ 143-145 Zie over de Iheosis meer in A GRILLMEIER, the Wirkung des Hellshandelns Gottes m Chnsius, in J FEI
NER M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluut, Bd IH/2, ρ 376-383 Chnsius der Spender von Unvergänglichkeii und
Vergöttlichung, В STUDER В DALEY, Selenologie In der Schrift und der Pamstik, in M SCHMAUS A GRILLMEI
ER L SCHEFFCZYK (Hrsg ), Handbuch der Dogmengeschichte, Bd III. ρ 126-130 Die vergöaüchende Menschwerdung nach Athanasius
™t Zie E BENZ, Das Christliche Bild vom Obermenschen, in E BENZ u a , Der Übermensch, ρ 123 161, hier ρ 148, die
deze leer van de Übermensch verbindt met een christelijke geesttheologie en toont hoe deze in de moderne tijd gekanteld is
m een antichristelijk begrip van dit symbool Het is een voorstelling die volgens hem meer in de oosters-orthodoxe keric is
blijven voortbestaan 'Die osiktrchhche Anthropologie hat stets betont daß die Erneuerung des Menschen durch a\e Gnade
einen Prozeß fortschreitender Transformation imi dem Ziel der Vergöttlichung des Menschen darstellt Der neue Mensch ist
mcht die Wiederherstellung des Menschen aus den Scherben semer durch die Sünde zerstörten ersten Form sondern eme
Neuschöpfung, das Ergebnis einer fortschreitenden Transformation des Menschen von einer Herrlichkeit zur andern bis zur
völligen Emformung m den TÍXeioc а лр, den vollkommenen Menschen Chnstus '
" Z e C O JUNG, Kommentar zu. Das Geheimnis der Goldenen Bitte, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 13, ρ 59-60
ш

Volgens Ρ SCHWANZ, Imago Da, ρ 29, α de voorstelling van de 'Chnstus m mij' de beslissende verchristelijkte versie
van het algemenere gnostische τκναα ir {им

" C G JUNG, Brief vom 24 V777 1953 an G Ρ Zachanas, m С G JUNG, Bnefe, Bd Π. ρ 338-339 Over deze uitspraak
beeft A JAFFE, Der Mythus vom Sinn ил Werk von С G Jung, ρ 127, het volgende gezegd 'Es braucht nicht mehr betont
zu werden, daß diese Worte kernen Psychologismus darstellen, sondern den sich wandelnden Erfassungsmodus des Unbeschreiblichen betreffen Der Anstoß zur Schaffimg des 'spezifischeren Leibes wird, wie Jung hier andeutet nicht vom Menschen gegeben, sondern geht vom 'transzendentalen Chnstus' aus, psychologisch, vom Archetypus in seiner ewigen Präsenz' '
s n

Zie R A MULLER, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, ρ 266, waar de term revelaao immediata slaat op
'a direct revelation of God by means of a theophany, a vision, a voice or some inward inspiration, like the inner light",
een gebeuren dat volgens de protestantse orthodoxie alleen van toepassing kan zijn op de auteurs van de Η Schrift Zie ook
E SCHILLEBEECKX, Erfahrung und Glaube, in F BÖCKLE u a (Hrsg ), Christlicher Glaube m moderner Gesellschaft,
Bd 25, ρ 76-85
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reactie hierop weer gerationaliseerd en geritualiseerd is С G JUNG heeft zelf trouwens ook vragen
bij de inflatie die dreigt in het geval van een algemene chnstificatie "Durch die Emwohnung der
dritten göttlichen Person im Menschen, nämlich des Heiligen Geistes, entsteht eine Christifikation
Vieler, und dann erhebt sich das Problem, ob diese Vielen lauter totale Gottmenschen setеп.'гпл Zijn eigen interpretatie helt daarentegen soms over naar een psychologisering, waarin
Christus enkel nog het symbool is van de vereniging van bewuste en onbewuste psychische ele
menten, van de integratie van de psychische persoonlijkheid " " Ρ TILLICH is terzake voorzich
tiger dan С G JUNG en heeft niettegenstaande zijn afhankelijkheid van het Duitse idealisme, de leer
van de mystieke eenwording met Christus niet in die mate overgenomen dat hij eveneens van een
innerlijke Christus spreekt Hij vormt zo tegenwicht tegen de eventuele psychologisering van Chris
tus, die steeds op de loer ligt waar de unio mystica met Christus beleden wordt Met zijn begrip
van het Nieuwe Zijn krijgt de immanentie van het goddelijke echter niet minder nadruk, hoewel ze
helemaal onttrokken is aan de identificatie met de existentiële mens HIJ verplaatst deze denkbeelden meer dan С G JUNG naar de eschatologische horizon ZIJ zijn daar verbonden met de parousie
of de wederkomst van Christus op de laatste dag, wanneer HIJ als Mensenzoon gezeten op de
wolken verschijnt (Mt 24 30) 2"3 Ρ TILLICH is daarbij niet alleen op zijn hoede voor een ver
smalde subjectivenng van dit gebeuren maar ook voor een valse objectivering, waarin de komst
van Christus is voorgesteld als een miraculeuze krachttoer van buitenaf, zonder enig verband met
een innerlijke verandering in de gelovige HIJ beschouwt deze wederkomst niet als een bovenna
tuurlijke ingreep, die een apocalyptisch einde maakt aan elke menselijke evolutie, maar evenmin als
het progressief eindpunt ervan Eschatologie is bij hem niet de leer van het tijdelijke einde maar van
het uiteindelijke. Het is een domein dat onder invloed van de liberale theologie uit het oog verloren
is " "

In Antwort auf Hiob (1952) wijdt С G JUNG de laatste hoofdstukken helemaal aan de fi
guur van deze eschatologische Christus Die vertoont volgens hem alle kenmerken van het 'zelf',
vooral dan wat betreft de paradoxie Dit eindtijdelijke visioen komt helemaal tegemoet aan de ver
werkelijking van de innerlijke Christus 'Johannes antizipiert die Alchemisten und Jacob Boehme,
er fühlt vielleicht seine persönliche Implikation im göttlichen Drama, indem er die Möglichkeit der
Gottesgeburt im Menschen, welche die Alchemisten, Meister Eckhart und Angelus Silesius ahnten,
vorwegnahm "227E С G JUNG is gekarrt tegen een volledige scheiding tussen de individuele en
de algemene eschatologie Bovendien heeft hij moeite met de voorstelling van het laatste oordeel
dat met de wederkomst van Christus uitgesproken wordt Hij meent dat deze vanwege de schei
ding van goeden en kwaden onverenigbaar is met de complexio oppositorum Hij wil met zijn psy
chologisch begrip uitdrukken wat IRENAEUS en ORÍGENES bedoelen met het heilshistorische en
eschatologische begrip van de recapitulado en de apokatastasis panton (Hnd 3 21) De leer van de
universele verlossing, als de 'Wiederherstellung eines ursprünglichen Zustandes " vertoont volgens
hem treffende gelijkenissen met zijn integratie van alle psychische inhouden rond het 'zelf' 227e
HIJ gebruikt de term zelfs om de assimilatie van de driftmatige energie in een geestelijk doel aan te

С G JUNG, Antwort ait/¡Hob, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 504
Volgens G Ρ ZACHARIAS, Psyche und Mysterium, ρ 38, gaat het in de 0e<jaiÇ meer om de integratie van Christus dan
om de integratie van gesplitste persoonlijkhcidsdelcn "Nachdem Christus den 'Archetypus der transzendenten Ganzheit
erfüllt', erhdlt der ¡ndividuationsprozeß eine neue Funkhon und einen neuen Sinn er ist nicht altem mehr Integration der
abgespaltenen Persördichkeissteile m dte psychische Ganzheit sondern dadurch und vermittelst dessen integration in Chris
tus Émgegliedertweraen m das corpus Chnsn Der Sum der Individuationfindetseine Erfüllung m der веьинс "
Zie R A MULLER, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, ρ 27-28, onder adventus Chnsn Zie over de we
derkomst van Christus meer in W BREUNING, Systematische Entfaltung der cschatologischen Aussagen, ш J FEINER
M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Salíais, Bd V, ρ 781 788 Das Sprechen vom vollendenden Kommen des Herrn
Zie meer bij С SCHUTZ - W BREUNING Die Vollendung der Heusgeschichte, m J FEINER - M LÓHRER (Hrsg ),
Mysterium Saluas, Bd V, ρ 553-890
С G JUNG, Antwort auf №ob, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 484
С G JUNG, Αιοη, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π, ρ 50 G Ρ ZACHARIAS, Psyche und Mysterium, ρ 147,
zegt naar aanleiding van deze uitdrukking 'Da die Psychologie С G Jungs zutiefst um das mystenum coniunctionis kreist
könnte man sie geradezu eine Psychologie der Apokatastasis nennen ' Zie ook E BENZ, Die Sympathie aller Dinge am
Ende der Zeiten, in E BENZ Urbild und Abbild, ρ 154-195 hier ρ 154, die over deze leer zegt "Die neuere Theologie
hat sich kaum ma diesem Problem beschäftigt ' Vertrekkend bij ORÍGENES geeft hij de weinige momenten aan waarin dit
denkbeeld in de westene theologiegeschiedems opgedoken is, met F D E SCHLEIERMACHER (1768 1834) en
F W J SCHELLING (1775-1854) als laatste vertegenwoordigers Zie meer over het Laatste Oordcel m W BREUNING,
Systematische Entfaltung der cschatologischen Aussagen, in J FEINER M LOHRER (Hrsg ), Mystenum Saluas, Bd V,
ρ 844-864 Der Richter und das Gencht
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duiden 7Xtl In de Systematic Theology lezen WIJ ook dat Ρ TILLICH eveneens affiniteit voelt met
deze voorstelling omdat deze de eternal split in God voorkomt Tevens verwerpt hij het eeuwige lot
van de verdoemenis als 'the doctrine of an absolutely opposite eternal destiny of the human per
son ', doch om andere redenen dan С G JUNG geen mens kan men onverdeeld goed of slecht
noemen en het individuele lot is tevens onlosmakelijk verbonden met het lot van de mensheid en
van alle 'zijn' 2 2 , B Anderzijds wil Ρ TILLICH vermijden dat de vrijheid van keuze opgeofferd
wordt voor een verzekerde goede uitkomst " " Zijn antwoord is de universele 'essentiahsatie',
vergelijkbaar met С G JUNGs integratie in het 'zelf'. P.TILLICHs verklaring van de kosmische sym
boliek van bijvoorbeeld het njk Gods en het eeuwige leven gaat echter verder dan de psychische
integratie en omvat naast immanente ook transcendente elementen en naast histonsche ook bo
venhistorische. De telos van de universele heilsgeschiedenis vormt het eindpunt maar ook de overstijging van elke histonsche en dus ook van de psychische ontwikkeling.
3.4.2.3.

Verwerkelgking van het 'zeV als de basis voor de berinterpreUtie van de ChristusvoorsteUiiig

Het is ondertussen duidelijk dat vooral С G JUNGs psychologische inzichten rond Chris
tus uit het werk van na 1945 een waardevolle bijdrage leveren tot de christologie Zijn denken
beperkt zich van dan af immers met enkel meer tot een kritiek op de traditionele Christusvoorstellingen, maar bedt uitwegen voor een belangrijke herinterpretatie Het blijkt dan tevens dat de
complementaire verhouding tussen Christus en het 'zelf' slechts opgaat voor de populaire dogmati
sche voorstelling 22Ю Het belangrijke verschilpunt dat С G JUNG zo dikwijls benadrukt, namelijk
dat het de Christusvoorstelling in tegenstelling tot die van het 'zelf' ontbreekt aan paradoxie, be
rust in feite op een misverstand. С G JUNG erkent uiteindelijk dat Christus in zekere zin ook para
dox is, dat zijn goedheid geen eenzijdige morele deugd is, maar de menselijke maatstaven over
stijgt. Hennneren WIJ ons zijn antwoord aan de theoloog D COX' 'Läßt Gott sich als vollkommene
complexio oppositorum verstehen, so auch Christus Ich kann mich Ihrer Anschauung von Christus
durchaus anschließen, nur handelt es sich dabei nicht um die traditionelle, sondern um eine sehr
moderne Auffassung, die sich auf dem Wege zu der wünschenswerten neuen Interpretation befindet. ^™ Zo bekijkt ook Ρ TILLICH het ongeveer, bij wie Christus' goedheid geen persoonlijke ei
genschap is maar de transparantie voor het Nieuwe Zijn Er is meer waaruit blijkt dat Jezus Chris
tus zelf nog geen onvolledige incarnatie hoeft te zijn omdat het geloof in hem lange tijd met verder
is doorgedrongen dan tot het bewustzijn van de gelovige Wanneer C.G JUNG in Aion (1951) de
volledigheid van het 'zelf' schematisch voorstelt, vat hij die in een quaternaire structuur met eigen
schappen die hij ook bij Jezus Christus aantreft 'Als historischer Mensch ist Christus einmalig und
einzigartig, als Gott allgemein und ewig Das Selbst als Individualität ist einmalig und einzigartig,
als archetypisches Symbol dagegen ist es ein Gottesbild, also allgemein und ewig'.23*2 De figuur van Jezus Christus belichaamt dan ook de paradoxie van particulanteit en universaliteit, en
verbeeldt het feit dat die universaliteit reëel wordt in de particulanteit van een individuele verschijning Volgens P.TILLICH verwerkelijkt de incarnatie in Jezus Christus mets minder dan de ипю
oppositorum van het goddelijke en het menselijke, van het oneindige en het eindige. 'The essenti
ally universal becomes existentially unique. But this uniqueness is not exclusive. Everyone who

" " Z i e C O JUNG, Der Geul der Psychologie, ш С G.JUNG, Gesammelte Werke. Bd 8. ρ 239
°" Ρ ТІШСН, Systematic Theology, Vol III, ρ 407, vertaald in Ρ TOUCH, Systematische Theologie, Bd ГП, ρ 460
= " Vgl G MANN - К RAHNER, Wettgeschichte und HeUsgeschlchte. m F BOCKLE u • (Hrsg ), Christlicher Glaube m
moderner Gesellschaß, ΒΔ 23, ρ 90-123, hier ρ 114, die vinden dat de geschiedeois opeo moet blijven en de uitkomst eeo
voorwerp is van christelijke hoop 'Diese Hoffnung aber berechtigt ihn nicht zu einer theoretischen Apokatastasi sichre,
obwohl seit Orígenes eine solche in der Lehrgeschtchte des Christentums immer wieder auftaucht ' Vgl L H SILBERMANN - H FRIES, Utopie und Hoffnung, in F BOCKLE u a (Hrsg ), Christlicher Glaube m modemer GeseUschafl, Bd
23, ρ 63-71 Zur Dialektik von Zukunftshoffhung und Eschatologie im Geschichtlichen Durchblick
n

" Vgl H UNTERSTE, Theologische Aspekte der Tiefenpsychologie von С G Jung, ρ 185 'Die Knak, die Jung dem Dogma
gegenüber anmeldet gilt wohl eher dem Dogmatismus als dem echten Dogma, ' Bedoeld is de verenging die volgens
W KASPER, Glaube und Geschichte, ρ 203, begonnen is in de moderne tyd en verworden is tot een dogmatischer Fixa·
mus
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С G JUNG, Answers to D Coz, vertaald m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 18/Π, η 793-794 Zie boven, Π 8 3, ρ
234-238 Ook volgens Ρ WALDER, Mensch und Well bei С G Jung, ρ 148, kern С G JUNG het absoluut goede, waarin
het boze, de geestgeworden dnftnaluur is opgenomen "Damit kennt auch Jung ein absolut Gutes, ein 'summum bonum',
nur hat es andere Eigenschaften als bei Augusan. '

*"» С GJUNG. Aion, m С G JUNG, Gesammelle Werke, Bd 9/Π, ρ 72
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participates in the New Being actualized in him receives the power of becoming a child of God him
self. '2гвз Daarmee zijn we niet ver meer van de paradoxie die С G JUNG lange ti|d alleen voor
het 'zelf' gereserveerd heeft 'Ihm fehlt weder das Menschliche noch das Göttliche, deshalb ist er
auch schon früh durch ganzheitliche Symbole gekennzeichnet worden. "ггв* In psychologische
termen is Jezus Christus het paradigmatische model dat persoonlijke en archetypische factoren
combineert, het symbool van zowel het geïndividueerde ego als van het 'zelf' 22BS Het onderscheid tussen de eerste en de voortgezette incarnatie is dan niet zo absoluut meer en Ρ TILLICHs
christologie kan die verhouding eventueel verduidelijken De twee richtingen die С G JUNG altijd
tegenover elkaar heeft gesteld — de christelijke van boven naar beneden, de hermetisch alchemis
tische van beneden naar boven — komen immers in de menswording van Christus samen van bo
ven naar beneden is de incarnerende beweging, van beneden naar boven de adoptiomstische Ook
С G.JUNG vindt het Doppelaspekt Christi in dit samengaan van beide verlossingsbewegingen ver
beeld in de Pistis Sophia (3de eeuw na Chr ): in Jezus komt waarheid uit de aarde voort en in
Christus daalt gerechtigheid uit de hemel n e e r " " Beide verlossingsbewegingen zijn daarom be
langrijk en horen daarom ook in de christologie bij elkaar.
Hoe belangrijk het ook is om na eeuwen van exclusieve objectivering van de Chnstusvoorstelhng opnieuw aandacht te vragen voor de innerlijke Christus, toch mag men dit aspect niet
isoleren van de totaliteit van de kosmische Christus Ρ TILLICH heeft daar met zijn panentheïsme
voortdurend over gewaakt, als Christus in ons is, participeren wij tevens in Christus 2287 De mediane van de tegenstellingen door Christus betreft immers niet alleen de binnenpsychische tegenstellingen, maar ook die tussen het binnen en het buiten In de unie tussen het transcendente en
het immanente zijn de tegenstellingen opgeheven, en is tevens geen metafysisch onderscheid meer
tussen de 'objectieve' Christus, de kosmische Christus, de historische Jezusfiguur en de 'subjectieve' Christus, de mystieke Christus in mij С G.JUNG heeft deze waarheid op zijn manier gestalte
gegeven met zijn voorstelling van de synchroniciteit, waarin uiterlijke gebeurtenissen zinvol samen
hangen met innerlijke veranderingen. "£s scheint dann nicht nur, sondern ist so, daß der Archetypus sich nicht nur psychisch im Individuum, sondern auch außerhalb desselben objektiv erfüllt Ich
vermute, daß Christus eine derartige Persönlichkeit war. Das Christus/eben ist gerade so, wie es
sein muß, wenn es das Leben eines Gottes und eines Menschen zugleich ist *2288 Het individuele en histonsche perspectief kunnen daarom ook niet gescheiden worden van het universele verlossingsgebeuren Hoewel zijn begrip van de collectieve psyche belangrijke mogelijkheden biedt voor
deze uruversalisering, heeft С G.JUNG als psycholoog toch minder oog gehad voor de gemeen
schapsdimensie van de verlossing in Christus " " Dat hij uiteindelijk ook spreekt van de trans-

ш

Ρ TILLICH, Systematic Theology, Vol II, ρ 110, vertaald in Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd II, ρ 12t

" · С G JUNG, Antwort auf оЬ, in С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11, ρ 461 Vgl V WHITE, Soul and Psyche, ρ
214, die daar met zijn theologische definitie niet zo ver vanaf staat 'The unmixed unity of God and man іл Christ presents
a woon of extreme opposiles of the Infinite and the finite, of humanity unmixed with Divinity and of Divinity absolute and
unadulterated, unparalleled by any anthropomorphic deity or sem-dmne human hero "
" " Z i e C G JUNG, Em moderner Mythus Von Dingen die am Himmel gesehen werden, ш С G JUNG, Gesammelte Werke,
Bd 10, ρ 433, Vgl E F EDINGER, Ego and Archetype, ρ 131, die de dubbele betekenis zo mogelijk nog scherper for
muleert The myth of Jesus Christ is unique in its assertion of the paradoxical double aspect ofChnst He is both God and
man As Jesus he is a human being bving in a particular, tunned historical existence m space and tune As Chnst he is the
'anointed one', the king me Logos mat has existed from the beginning beyond space and ame the eternal deity itself
Understood psychologically, this means that Chnsi is simultaneously a symbol for both the Self and the ideal ego '
С G JUNGs benadering van de tweenaturenlcer krijgt van G WEHR, Stichwort Damaskus Erlebnis, ρ 108, alle waarde
ring 'Die dem heutigen Hinsicht fremd oder unzugänglich gewordene Zwei Naturenlehre der brchhchen Christologie wird
nicht etwa dadurch vertrauter, daß man die lediglich wiederholt oder künstlich zu restaurieren sucht Das m ihr Enthaltene,
nämlich the die histonsche Gestalt des Jesus von Nazareth übersteigende Chnstuswirklichkeit wird von der Erfahrungsseite
archetypischer Wirklichkeit her aufs neue wesentlich indem der existentielle Bezug zwischen Christus und dem Selbst des
Menschen einsichtig gemacht wird. ' Vgl U MANN, Theogonische Tage, ρ 561 Zie over diezelfde tweenaturenlcer meer
•n D WIEDERKEHR, Entwurf einer systematischen Christologie, in J FEINER M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas,
Bd Ш/ l,p 612621 Jesus ab das eschatologische Ereignis des Menschen und die Zweinaturenlehre
" · Zie С G JUNG, Aion, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 9/Π ρ 89-90 Vgl G HUMMEL, Theologische Anthropo
logie und die Wirklichkeit der Psyche, ρ 421, η 220, die de complementante« tussen menswording en opstanding wezen
lijk vindt voor een evenwichtige christologie
7X1
n

Zie Ρ TIUJCH. Systematic Theology, Vol III. ρ 117, vertaald m Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd ΠΙ. ρ 140

C C JUNG, Antwort auf Wob, ш С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd 11. ρ 439 Vgl
11951 an Η .in CG JUNG, Briefe, Bd II, ρ 228-229

CG JUNG, Brief vom 30 П-

" " Daarom heeft Η UNTERSTE, Theologische Aspekle der Tiefenpsychologie von С G Jung, ρ 238, kritiek op de sociale
dimensie bij С G JUNG 'Jung hat vor allem den Einzelnen und semen Weg zur Ganzheit betont Individuation meint das
Individuum. In dieser Akzentuierung des Einzelschicksals wurde die soziale Dimension, wenn auch nicht geleugnet, so doch
stark unterbewertet ' Deze kritiek treft een gevoelige plek in de jungiaanse benadering die getekend blijft door de psycholo-
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cendentale Christus en Christus het "Se/bst aller Selbste' noemt, bewijst echter dat individuatie de
mens juist in staat moet stellen om van binnenuit zijn verbondenheid met de medemens te ervaren.22*0 Als christelijk theoloog verbindt P.TILLICH de mogelijkheid van de individuele verlossing
altijd met de heilsgeschiedenis, die samenvalt met wat C.G.JUNG de individuatie van de mensheid
noemt.22*1 Hij kent een centrale rol toe aan de geestelijke gemeenschap als de eigenlijke substantie van de kerken, die C.G.JUNG lang als vijandig heeft beschouwd tegenover de individualiteit
vanwege de connotaties met de collectiviteit.
Hoe zit het dan met de verhouding tussen Christus en het 'zelf' wanneer C.G.JUNG zich
afvraagt of het 'zelf' nu een symbool van Christus is of dat Christus een symbool van het 'zelf'
is?22*2 Volgens hem is het antwoord afhankelijk van het standpunt dat men inneemt, maar zijn
er voor de psycholoog voldoende redenen om aan te nemen dat Christus een symbool van het
'zelf' is. P.TILLICHs onderscheid tussen het existentiële en het essentiële 'zelf' kan ons echter
helpen om de stelling te staven dat beide beweringen even waar of onwaar zijn al naargelang het
Christusbeeld of het zelfbegrip dat men voor ogen heeft. C.G.JUNG gebruikt deze betekenissen
door elkaar: nu eens is het 'zelf' een vat voor de goddelijke genade en dat slaat duidelijk op het
existentiële 'zelf', dan weer is het 'zelf' identiek met Christus en dus gelijk aan het essentiële
'zelf'. De uitspraak dat Jezus Christus als historische figuur symbool is van het essentiële 'zelf'
bevat niet méér waarheid dan de opvatting waarbij het existentiële 'zelf' symbool wordt van de
transcendentale Christus. Het existentiële 'zelf' van elk individu, ook van de Jezusfiguur, staat in
zijn groei en ontwikkeling immers gericht op het existentiële bestaansniveau en verbeeldt de kosmische, transcendentale Christus die als het Nieuwe Zijn het wezen vormt van alle mensen.22"
Volgens P.TILLICH mag dit onderscheid ondanks alles niet verabsoluteerd worden omdat er tussen
beide 'zelven' een dialectische spanningsverhouding bestaat en het ontwikkelde 'zelf', het individuele leven, de noodzakelijke basis blijft voor de verwerkelijking van het universele, van het Nieuwe
Zijn.2294 Dezelfde spanning moet in de christologie bewaard blijven. Als drager van dat Nieuwe
Zijn is Jezus als de Christus ook symbool van het essentiële 'zelf', waarmee dan niet de persoonskern van alle individuen bedoeld is, maar de wijze waarop het Nieuwe Zijn zich in elke mens afzonderlijk en in de mensheid als totaliteit verwerkelijkt tot de divinisatie of theosis van het 'zelf'. Het is
de Andere in ons of zoals C.G.JUNG het tenslotte ook noemt, het Jenseits-Selbst.22*6 Dit 'zelf',

gische invalshoek. Toch getuigt deze kritiek van onvoldoende begrip voor de intermenselijke betekenis van het 'zelf, dat
slechts in verbondenheid te verwerkelijken is. Vgl. G.WEHR, Stichwort: Damaskus-Erlebnis, p. 176, die de overaccentuering van het innerlijke gezond vindt als tegenwicht voor een totaal geëxtraverteerdc mensheid. Vgl. ook G.HUMMEL.
Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, p. 397; 420-421, die de mogelijke eenzijdigheid oplost in een
complementaire benadering tussen sociale en individuele zclfwording: "Jungs kompensatorisches und das relationale Denken
müssen durch eine komplementäre Sicht verbunden werden. (...) Die Wahrheit zwischen mundan-idenrirärem und weltverantwortlich-relationalem Denken liegt auch hier im Verstehen von Mundanität und Weltverantwortung als komplementären
Größen.'
Zie C.G.JUNG, Brief vom 30.IV.J9S3 m D.Hoch, in: C.G.JUNG, Briefe, Bd. Π, p. 330.
Zie A.JAFFÉ, C.G.Jungs Auffassung einer ¡ndividualion der Menschheit, in: Eranos-Jahrbucher, Bd. XLHI/1974, p. 329365, hier p. 364, die ze als volgt omschrijft: 'Jungs Deutung einer Individuation der Menschheit ist keine Analyse der
Historie. Sie entspricht auch keiner genauen Chronologie, denn die Stufen der Individuation überschneiden sich. Wohl aber
war es der Versuch, die innere Seite einer sich Ober Jahrtausende hinziehenden Entwicklung aufzudecken und dem autonomen archetypischen Wandlungsgeschehen nachzuspüren, das sie begleitet. ' Zie ook A.JAFFÉ. Der Mythus vom Sinn im
Werk von C.G.Jung, p. 128-139, waarin zij aan deze problematiek een volledig hoofdstuk wijdt.
Zie boven, Π.7.3.1, p. 183-184. Hierover stelt A.SBOROWTTZ, Individuaäonsprozeß und christlicher Glaube, p. 72; 74,
terecht: 'Diese Frage ist außerordentlich frappierend Sie stoßt den Leser geradezu darauf, sich in die Problematik desjenigen zu versenken, der diese Frage stellt. Daß Jung das Selbst als das Zentrum der Psyche betrachtet, wurde bereits in Kurze
dargestellt. Was treibt ihn nun dazu, dieses Zentrum nicht nur mit der Gestalt Christi in Verbindung zu bringen, sondern
diese beiden - Christus und das Selbst -fast wie zwei konkurrierende Größen aneinander zu messen? Wer steht fir wen?
Das Selbst für Christus oder Christus fir das Selbst? Diese Alternative läßt uns vermuten, daß die Gestais Christi Jung
zutiefst beunruhigte. ' Een bevredigend antwoord kan de auteur echter zelf niet geven, hoogstens stelt hij een nieuwe vraag:
'Aber wohin kommt dieser Mensch, der das Tor durchschreitet? Steht Christus nicht doch über oder hinter dem Selbst und
ist er nicht selber das Tor (oder der Weg)?"
Wij vinden de oplossing van G.P.ZACHARIAS, Psyche und Mysterium, p. 21, die het 'zelf* de voorloper of pródromos
Christi noemt, te causalistisch opgevat en niet genuanceerd genoeg om de diepe verbondenheid tussen Christus en het 'zelf
uit te drukken. Het is niet duidelijk of hij de eng psychologische of een ruimere opvatting van het 'zelf hanteert en of het
om de historische of de kosmische verschijning van Christus gaat.
Zie P.TTLLICH, Systematic Theology, Vol. П. p. 120, vertaald in: P.TILLICH. Systematische Theologie, Bd. II, p. 131.
C.G.JUNG, Answers to D.Cox, in: C.G.JUNG, Gesammelte Werke, Bd. 18/П, p. 794. G.P.ZACHARIAS, Psyche und
Mysterium, p. 71 verwijst in verband met de relatie tussen Christus en de vergoddelijking van de mens, naar F.HEILER,
Kommentar zu: ATHANASIUS, Orationes contra Arianes, in: J.P.MIGNE (ed.). Pan. Graec, T. XXVI, col. 361; 364,
die de leer samenvat: 'Die Vergeltung bedeutet... kein Aufhören der menschlichen Kreatürlichkeit; die menschliche Natur
wird vielmehr mit der göttlichen vereinigt und von ihr durchdrungen und verwandelt wie das Eisen im Feuer ... Die Erlisten
werden nach den Worten des Athanasius ebenfalls Gottessöhne, doch nicht wie Christus, 'von Natur und in Wahrheit' (φνσα
сод' akrfielä), sondern durch göttliche 'Setzung und Gnade' fitou mi xápm), durch Teilnahme an seinem Geist'
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deze Christus, vraagt immers voor zijn verwerkelijking de transcendentie van het persoonlijke 'zelf'
Van dit proces is Jezus als de Christus zelf, vanwege zijn volledige opgave van de eigenwilligheid
aan de goddelijke ΑΙ-wil, de centrale manifestatie en het allesbepalende criterium Wat hij in zijn
doodsstrijd gezegd heeft 'Niet mijn wil maar uw wil geschiede' (Lc 22 421, staat volgens Ρ TIL
LICH in verband met zijn offer als historische persoonlijkheid "He not only sacrifices his life (...I
but he also sacrifices everything in him and of him which could bring people to him as an 'over
whelming personality' instead of bringing them to that in him which is greater than he and
they *22ae Dat is volgens hem 'die kosmische Bedeutung Jesu als der Christus', die af te leiden
is uit de symbolische berichten in de evangeliën, met name over de opstanding " " Dezelfde
verschuiving moet bij С G JUNG plaatsgrijpen in de individuatie van het individu van 'ik' naar 'zelf',
beantwoordend aan een act waarbij God mens wordt "Durch diesen Akt der Inkarnation wird der
Mensch, d.h. sein Ich, innerlich durch 'Gott' ersetzt, und Gott wird äußerlich zum Menschen, entsprechend dem Logion. 'Wer mich sieht, sieht den Vater"Uoh 14 9) хяя De mogelijke spraak
verwarring tussen het begrip van dit zelfoffer en de zelfverwerkelijking heldert С G JUNG op in een
discussie met een katholieke pater over het proces van heiligwording 'Was Sie 'Entselbstung'
nennen, bezeichne ich als 'Selbstwerdung', denn das, was bisher 'Ich' zu sein schien, wird aufge
nommen in einen größeren Umfang, der 'mich' allseits überragt und umgibt und den ich in seiner
Gänze nicht zu erfassen vermag Ganz richtig zitieren Sie in diesem Zusammenhang, wie ich, Paulus, welcher derselben Erfahrung Ausdruck verleiht Diese Erfahrung ist ein Charisma einerseits,
denn nisi Deo concedente können wir sie nicht machen. Wir wurden im Feuer zu Asche verbrennen. Anderseits kann sie nur zustande kommen, wenn wir das Ich als oberste Instanz aufgeben
und uns ganz dem Willen Gottes zur Verfügung stellen "22Ю
Nadat С G JUNG lang de metafysisch-theologische taal beschouwd heeft als een al dan
niet illusorische, projectieve omgang met de psychologische werkelijkheid van het eigen 'zelf' en
van de zelfverwerkelijking, vat hij die werkelijkheid zo ruim op dat geen ander spreken meer ade
quater is dan diezelfde symbolische taal Zo kan men nog moeilijk een onderscheid maken tussen
wat de psycholoog stelt "Die Individuation ist ein transzendentales Ziel, die Inkarnation des
άνθρωπος' en wat de theoloog vindt 'divine self-objectivation and essential manhood belong to
gether' 230° En dat С G JUNG hier met slechts ongeoorloofd een grens overschrijdt, weten WIJ
ondertussen al door de betekenisverruiming van het 'zelf' sinds 1945 Het 'zelf' betreft immers
niet meer alleen het psychische centrum van de individualiteit, maar is ook het centrum van het
universum, een centrum dat boven en voorbij de wereld gaat 'Der Mensch selber ist zum Teil
empirisch, zum Teil transzendental. " гэо1 Die verruiming heeft С G JUNG attent gemaakt op
zowel de materiële, sociale als spirituele aspecten van de zelfverwerkelijking, het ene misschien al
wat meer dan het andere. Dit proces reikt volgens hem tot aan de grenzen van zijn eigen lichamelijkheid om daar een corpus glorificatioms op te richten, een opstandingslichaam, waardoor hem
duidelijk wordt dat het niet enkel om een spintuele verandering gaat Zijn interesse voor de alchemie heeft hem er anderzijds op gewezen hoe de innerlijke verandering de mens tot een conjunctie
voert met de natuurlijke werkelijkheid en het tot in de stof merkbaar is dat de incarnatie niet alleen
de mens maar de gehele schepping aanbelangt (Rom 8 22) Dat het 'zelf' geen puur individuele in-

(аетсхо тес του xpevpcrroç onhoû) und Nachahmung (жата ищцаіг) ' Zie Κ -Η OHLIG, Christologie, Bd Ι, ρ 145-147,
J Ν D KELLY, Early Christian Doctrines, ρ 377-380
" " Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol Ι, ρ 136, vertaald m Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Ι, ρ 163 Zie ook
Η U VON BALTHASAR, Mysterium Paschale. ш J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mystcnian Salais, Bd III/2, ρ 185226 Der Gang zum Kreuz
и

Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd Π, ρ 164, vertaald m Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 151, waar
stoot 'the universal significance of Jesus as the Christ' Vgl R SCHNACKENBURG, Die Christologie des Neuen Testa
mentes, m 1 FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd IU/l,p 245 'Auch die weiter entfaltete Christologie
verleugnet nicht ihren Ursprung im Auferstehungskerygma. Für die 'kosmische' Christologie, die Aber die Herrschaft Chnsa
im All reflektiert alle Schopfimgsbereiche einbezieht und auf teute Rolle bei der Schöpfung selbst zurückgreift, ist das leicht
erkennbar "

™" A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Träume, Gedanken van С G Jung, ρ 340
m

C C JUNG, Brief vom 28 ¡II1955 an LMenz, in С G JUNG, Briefe, Bd Π, ρ 469-470, met verwijzing noor Had 17 28
'Wont door Hem hebben WIJ het leven, het bewegen en bet zíjn'

" " C G JUNG, Brief vom 26 ΠΙ 1951 an Vf Niederer, in С G JUNG, Briefe, Bd Π, ρ 219, Ρ TILUCH, The Doctrine of the
Incarnation, m Ρ TILUCH, Mam Works/Hauptwerke, Vol 6, ρ ЭІЭ, veruald ш Ρ TILUCH, Gesammelte Werke, Bd
VUl.p 215
" " C G JUNG, Mysterium Comuncuonis Π, m С G JUNG, Gesammelte Werke, Bd Ι4/Π, ρ 315
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stantie is, maar de mens innerlijk verbindt met de medemens, met de hele mensheid en de gehele
schepping, is nog een stap verder Die brengt С G JUNG tot het besef dat persoonlijke en collectie
ve individuatie samenhoren Tenslotte is de individuatie een proces dat ook de goddelijke werkelijk
heid behelst 2302 Doorheen de bewustwording van de mens herstelt zich uiteindelijk ook de god
delijke eenheid Zoals het 'zelf' maar heel kan zijn wanneer de quaternaire structuur of de quaternitert bewust is, komt de eenheid in God maar binnen het bereik door de heling van de breuk met de
vierde, het kwaad, het vrouwelijke, het lichamelijke De incarnatie is voor deze overgang van de
drie naar de vier van wezenlijk belang De tegenstelling tussen de oneindige en eindige werkelijk
heid is hersteld. In de Systematic Theology treedt Ρ TILLICH deze visie min of meer bij, tot en met
de symboliek van de quaterniteit en de man-vrouwelijkheid, al erkent hij de gespletenheid in het
goddelijke enkel in zijn potentialiteit Wel komt het in de essentialisatie tot de hereniging van het
oneindige en wat daarvan in het tijdelijke bestaan geworden is In de opstanding en het geestelijke
lichaam als universele symbolen van de eschatologische hoop vindt Ρ TILLICH deze essentialisatie
het meest omvattend weergegeven Hier komt het thema aan bod dat С G JUNG in zijn studie van
de alchemie dikwijls heeft bespeeld, namelijk de verbinding tussen geest en stof, die hij met zijn
begnp van de synchroniciteit wil vatten 'If we use the term 'essential/sation', we can say that
man's psychological, spiritual, and social being is implied in his bodily being — and this in unity
with the essences of everything else that has being '3303 Hierin is 'stof' genoeg om een verbin
ding mogelijk te maken tussen de christologie en de kosmologie 23°* Ook het thema van de an
drogynie behandelt Ρ TILLICH met behulp van zijn vertrouwde theologische begrippen 2Xt HIJ
probeert zo naar eigen zeggen het eenzijdig mannelijke symbolisme te corrigeren zonder over te
gaan op een sterk vrouwelijk Jezusbeeld, maar door opnieuw de tegenstellingen te overstijgen
'With respect to the Logos, as manifest in Jesus as the Christ, it is the symbol of the self-sacrifice
of his finite particularity which transcends the alternative male-female. "^30* De integratie van
het mannelijke en vrouwelijke mag in de theologie en christologie trouwens niet leiden tot een
versterking van het personalisme, fuer is nood aan een authentieke transpersoonlijke christologie
Ook in de godsleer moet men trouwens oppassen voor een te personalistisch begrip en hier bewijst
С G JUNGs duiding van de triniteitssymboliek haar waarde Zijn dynamiek van de individuatie krijgt

s №

U MANN, Theogonische Tage, ρ 39-60, ρ 570, heeft dit alomvattende proces in een magistraal dichterlijk epos gestalte
gegeven Hij denkt verder door ш de lijn van С G JUNG "Jung vindiziert seiner wissenschaftlichen Forschung und der
ach an ihn anschließenden Richtung eine theologische, metaphysische religiöse Funktion, Dagegen sollte an sich von theologischer Seite noch nichts eingewendet werden, gibt es doch das Jesuswort 'Wer nicht wider uns ist der ist fir uns" (Luc
9,50) Jung setzt also, wie fir sein ganzes Forschen so auch fir dte spezielle Untersuchung des Säkulansaaonsprobtems,
eine metaphysische und theologische Dimension voraus innerhalb deren allem seine empirischen Erkennmisse zu einem
sinnhaften Ganzen zusammengeordnet werden können ' Over de betekenis en theologische verwoording van de ArchetyposChnstos en over de tekortkomingen van de hedendaagse theologie ш haar begrip van de Chnstuswerkelijkheid W PAN
NENBERG vormt daarop volgens hem een eenzame uitzondering, al ontbreekt het ook ui zijn werk aan inzicht over de
geschiedenis van het bewustzijn weet U MANN nog het volgende te zeggen 'beider findet sich so gul wie nirgends die
Erkenntnis, die man durch eme Beschäftigung nut Jung gewinnen konnte daß dte einzige Möglichkeit die Synthese von
Jesus und Christus in wissenschaftlich vertretbarer Weise zu erklären die Beziehung dieser Synthese auf das Archetypische
ist Allem der Archetypos Chnstos stellt jene empirische Basis dar, ohne die heute keine theologische Argumentation mehr
auskommt '

TO

Ρ ТІШСН, Systematic Theology, Vol ΠΙ, ρ 413, vertaald m Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd III, ρ 466 Vgl
E BENZ, Die Sympathie alter Dmge am Ende der Zeiten, in E BENZ, Urbild und Abbild, ρ 182, die in deze zin het
visioen van J A PETERSEN, een leerlinge van J BOEHME, als volgt samenvat 'Das Werk der Wederbringung, das
Christus wirkt, ist zunächst auf den Menschen gerichtet durch dte Wiederbnngung des Menschen aber rückt auch die übrige
Kreatur und aas Universum selbst wieder in seme schopfungsmäßige und ursprüngliche Form und Sympathie Der Wiederbnngung des gefallenen Menschen folgt die Wiederbnngung der gefallenen Kreatur '

г т

Dat is volgens G WEHR, Sachwort Damaskus-Erlebnis, ρ 168, het chemisch-kosmische aspect van het christendom waar
op С G JUNG gewezen heeft "С G Jung würde dieser Christenheit Substantielles enthalten haben wenn m seinem Lehr
Zusammenhang der Bereich der Matene und des Kosmos unberücksichtigt geblieben wäre Doch gerade auch dieser - nennen wir ihn den chymisch-kosrmschen Aspekt des Christentums - nimmt m seinem Denken einen wichtigen Platz ein und
zwar je mehr sich der Betrachter dem mittleren und dem späten Werk des Schweizer Tiefenpsychologen zuwendet ' Vgl ook
A HAMMAN. Das Chnsiuseragms als Tat des Sohnes, in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ). Mysterium Saluas, Bd ITO 1,
ρ 104 'Das Geheimnis der Auferstehung des Leibes ut das 'Mystenwn dieser integralen mederaujnahme der Matene und
ihrer Einbeziehung m die Glückseligkeit ( ) Die Wettgeschichte
hat em Ende Dieses Ende и schon vorweggenommen
im verherrlichten Christus, dem Zielpunkt der universalen Vereinigung und der Verklärung des Kosmos * Zie tevens
W KERN, Kosmodaee durch Christus, in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mystenwn Saluas, Bd ГП/2, ρ 549-580

°" Hoewel hg de bijdrage van С G JUNG niet met name noemt, moeten WIJ toch aan diens invloed denken als hij het belang
van de psychotherapie onderstreept in de integratie van het vrouwelijke in het godsbeeld, m Ρ TILLICH, The Impact of
Psychotherapy on Theological Thought, m Ρ flLLICH, Mam Works/Hauptwerke, Vol 2, ρ 311, vertaald m PTILUCH,
Ge sammelte Werke, Bd Ш, ρ 328 'If I were permitted to express a bold suggesaon, J would say that psychotherapy and
the experience of pastoral counseling have helped to reintroduce the female element, so conspicuously lacking m most Pro
testantism, into the idea of God. " Vgl H DOMS, ZweigeschlechtUchkeit und Ehe, ш J FEINER - M LOHRER (Hrsg ),
Mysterium Saluas, Bd II, ρ 707-747
г м

Ρ TOUCH, Systematic Theology, Vol HI, ρ 294, vertaald m Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd ITI, ρ 337
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trouwens ook een plaats in P.TILUCHs visie op de triniteit omdat hij naast de theologische ook een
sotenologische of economische triniteit erkent, die model staat voor de algehele levensbeweging
Deze vormt de structuur van zijn theologiseren zoals ook С G.JUNGs psychologie zonder deze
structuur niet juist te begrijpen is 'Life has been described as the process of going out from itself
and returning to itself. " 3M7 Maar dit belet ook Ρ TILLICH niet de mogelijkheid open te laten voor
een uitbreiding van de goddelijke triniteit tot een quaterniteit, al is ook dat voor hem niet de oplos
sing voor alle theologische vragen 2 3 0 B
Het procesmatige van een universeel individuatieproces, dat in de tnmtaire symboliek
van Vader, Zoon en H Geest verbeeld is, vinden wij ook terug in Ρ TILLICHs begrip van de heilsge
schiedenis, die hij principieel onderscheidt van de profane 23°* Ook voor С G JUNG is het leven
geen progressieve ontwikkeling omdat het doel ervan reeds in de aanvang werkzaam is "Es gibt
keine lineare Entwicklung, es gibt nur eine Orcumambulation des Selbst Eine einsinnige Entwick
lung gibt es höchstens am Anfang; später ist alles Hinweis auf die Mitte. "231° Het is op grond
van de analogie met Christus daarom begnjpelijk dat hij op een gegeven moment bij het schrijven
van Aion (1951) ontdekt 'daß Christus — nicht der Mensch, sondern das göttliche Wesen — mein
geheimes Ziel war"23" In Ρ TILLICHs opvatting van de heilsgeschiedenis is de incarnatie van
Jezus als de Christus het zingevende centrum, waaraan geen enkele ontwikkeling nog voorbij kan,
waarnaar alles gericht is en waaruit alles voortkomt, zodat 'in him history has come to an
end"23™ Vandaar dat de eschatologie geen nieuwe openbaring brengt maar de wederkomst van
Chnstus Daarmee bedoelt Ρ TILLICH geen historisch gebeuren, het enige verschil tussen de eerste
en de tweede komst is dat het Nieuwe Zijn eerst alleen in hem aanwezig is en later ook in de we
reld 2 3 ' 3 Daarom heeft hij zelfs tegen de opvatting van С G JUNG dat het bereiken van het heil
door de tegenwoordigheid van God in de mens zelf 'jenseits von Christus' is, geen principiële be
zwaren 2314 De verschuiving van de historische naar de kosmische visie is volgens hem immers
reeds bepalend geweest voor het Nieuwe Testament. 'The divine mediator is no longer the historical Messiah, but the Son of Man, the Heavenly Man " " " Het is ook deze verschuiving die de
mogelijkheden heeft geopend voor de universalistische boodschap van het christendom Ρ TILLICH
beschouwt Christus als het centrum waarmee alle religies verbonden kunnen zijn in de mate ZIJ het
criterium van het Nieuwe Zijn aanvaarden Als Christus bij Ρ TILLICH het midden van de geschiede
nis is, de kaïros, moeten WIJ dit niet alleen begrijpen vanuit een lineair-chronologisch tijdsbesef dat
Jezus als de historische anticipatie beschouwt van een eschatologisch bereiken Alleen in een
presentisene eschatologie wordt alles in het nu-moment samengevat en acausaal synchronistisch
met dit midden verbonden " " Omdat in Jezus Christus eindigheid en oneindigheid samenko-

"" Ρ TILUCH, Systematic Theology. Vol III, ρ 293, vertaald ш Ρ TILLICH. Systematische Theologie. Bd ΠΙ, ρ 335
" " Zie ook С WEHR, Stichwort Damaskus-Erlebnis, ρ 126-135 Zur Erhebung des Weiblichen m Christentum G HUM
MEL, Theologische Anthropologie und die Wrklichkeit der Psyche, ρ 538, vindt wel dat de trinitcitssymboLiek naast die
van de qualeraiteil gehandhaafd moet blijven en de dyoamiek die m de triadaire beweging ligt, niet mag worden stilgelegd
wat С G JUNG volgens hem wel enigszins doet 'Sem kompensatorisches Erkenntmsmodel spielt m eine ¡denature Losung
hinüber, in der die Vier die Drei verschlingt, so daß das Selbst am Ende doch verrechenbar bleibt Jungs Forderung die
QuatemitOt Gottes zum Dogma zu erheben, entsymbohsiert die Vierheu und trat dieser die Dreiheit, depraviert sie zum
bloßen Zeichen und zieht Gottes Gottsein іл die Konstaaerbarkeit hinein '
*" Zie ook G MANN - К RAHNER, Weltgeschichte und HeUsgeschichte, in F BÖCKLE u a (Hrsg ), Christlicher Glaube in
modemer Gesellschaft, Bd 23, ρ 90-125, К RAHNER, Der dreifältige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschich
te, in J FEINER - M LÖHRER (Hrsg ). Mysterium Saluas, Bd Π, ρ 317-397
23,0

A JAFFÉ (Hrsg ), Erinnerungen, Traume. Gedanken von С G Jung, ρ 200

°" С GJUNG, Brief vom 19 ХП 1947 an V White, in С GJUNG. Briefe, Bd Π, ρ 100
°" Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 119, vertaald in Ρ TILUCH, Systematische Theologie, Bd II, ρ 131
°" Zie Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol Π, ρ 118, vertaald in Ρ TILUCH, Sysiemansche Theologie, Bd II, ρ 129
DM

Zie С G JUNG. Brief vom 19 ХП 1943 an И Wegmann, ш С G JUNG, Briefe, Bd Ι, ρ 421

" " Ρ TILUCH, Systematic Theology, Vol 1Π, ρ 360, vertaald m Ρ TILLICH, Systematische Theologie, Bd ΠΙ, ρ 411 Zie
R SCHNACKENBURG, Christologie des Neuen Testamentes, in J FEINER - M LOHRER (Hrsg ), Mysterium Saluas, Bd
Ш/І,р 272-308 Die Chnstologie der Synopaker im Spannungsfeld von irdischer Jesus und verherrhehter Chnstus
B

" Vgl G HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, ρ 475, die kntiek heeft op een versmalde
futurologisch opgevatte eschatologie en pleit voor een combinatie van de lineaire en de cyclische tijdsopvatting 'Die theolo
gische Bewahrheitung der Geschichte hat nun aber um der in Jesus Chnstus letztgûûtg offenbar gewordenen biblischen
Realzeit willen die Komplementarität von ganzheilbcher und erstreckter Geschichte als sprachlich geschehender Geschichte
des Menschen- und Weltseins zu bewahren. Dabei kann der Aspekt der ganzheultchen Geschichte auch als das eschatologische der Aspekt der erstreckten Geschichte auch als das endliche Komplement bezeichnet werden ' Zie tevens Ρ ENGEL
HARDT, Versöhnung und Erlösung, in F BOCKLE и a (Hrsg ), Chnstlicher Glaube In modemer Gesellschaft, Bd 23, ρ
148-149 PrOsenascheEschatologie'
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men, is in Hem als God de hele kosmische ontwikkeling 'archetypisch' verbeeld, die in het tijdsverloop met hem als mens 'synchronistisch' een cruciale wending krijgt.2317
Conclusies: (a) C.G.JUNGs begrippen van 'zelf' en zelfverwerkelijking tonen een psychisch ontwikkelingsproces waaraan een christen in de uiterlijke navolging van Christus
niet toekomt. Hij beschouwt dit 'zelf' als vollediger dan de Christusvoorstellingen die hij
kent. Ook P.TILLICH vindt de vorming van een gecentreerde persoonlijkheid een belangrijke basis voor de heling van de mens, maar wijst tevens op de gevaren van een mogelijke zelfverheffing, die door Jezus als de Christus is afgewezen en overwonnen, (b) De
symbolen die C.G.JUNG aan het 'zelf' toekent, komen echter uit een onmiskenbaar
religieuze context. Terwijl C.G.JUNG het 'zelf' als tegenspeler opvoert van de dogmatische en historische Christus, valt een verruimde opvatting ervan samen met wat men in
de christelijke traditie de kosmische, eschatologische en innerlijke Christus noemt. Wel
beantwoordt de wederkomst van deze Christus bij hem aan een innerlijk transformatieproces dat in de theologiegeschiedenis veelal is verwaarloosd, op gevaar af dat het de
objectiviteit van dit gebeuren opslorpt. P.TILUCHs benadering van de 'essentialisatie'
geeft mogelijkheden aan om deze psychologisering te vermijden, (c) Als C.G.JUNG de
paradoxie van het 'zeff' beschrijft in een quaternaire structuur, erkent hij de historiciteit
van de Jezusfiguur als een onmisbaar element en bevestigt hij volmondig de volledigheid van de incarnatie. Het metafysische gehalte van de theologische uitspraken wordt
door het 'zelf' als grensbegrip niet meer tegengesproken, maar omvattender begrepen
als een objectieve en subjectieve, een goddelijke en menselijke werkelijkheid.
C.G.JUNGs aandacht voor de volledigheid van deze werkelijkheid en P.TILUCHs theologische waardering hiervoor, kunnen de christelijke symbolen verrijken zonder daarbij hun
oorspronkelijke inhoud te verliezen.

3.5.

Slotbeschouwingen bij C.GJungs Christusbenadering in vergelijking met P.Tillichs
systematische theologie

(a) De basis voor de vergelijking van de beschouwingen over Christus is bij
C.G.JUNG en P.TILLICH de opvallende parallellie in de wijze waarop hun dialectische denken gestructureerd is. Beiden hanteren een triadisch verzoeningsmodel in hun zoeken naar het evenwicht
tussen twee tegenstellingen. In de eerste fase is dat bij C.G.JUNG de vermenging tussen collectief
bewustzijn en onbewuste, bij P.TILLICH die tussen eindigheid en oneindigheid. Het onbewuste of
het oneindige is daarbij ondergeschikt aan het bewustzijn of de eindigheid. In de tweede fase moet
het volgens C.G.JUNG tot een scheiding komen tussen het bewustzijn en het onbewuste. P.TILLICH schrijft volgens zijn protestantse beginsel een onderscheiding voor van de eindigheid en de
oneindigheid. In de laatste fase vindt een nieuwe confrontatie plaats en tenslotte ook de vereniging
tussen het bewustzijn en het onbewuste, tussen de eindigheid en de oneindigheid. Die is mogelijk
omdat het 'ik' zich nu ten dienste stelt van het onbewuste c.q. het 'zelf', en het eindige zich in
overgave verbindt met het oneindige.
(b) De theologie van P.TILLICH zet de individuatieleer van C.G.JUNG niet op de
helling, maar voegt daar een dimensie aan toe, waardoor een aantal steeds terugkerende discussiepunten worden opgehelderd. Ruimtelijk gezien tekent C.G.JUNG van de essentialisatie een soort
psychologische plattegrond: die is als een vierkant, waarvan het middelpunt, de quintessence, ontstaat door het trekken van de diagonalen. Driedimensioneel gaat het echter om een piramide, waarvan het middelpunt nu de top vormt. De psychische heelwording, als de verzameling van onbewuste inhouden in het 'zelf', vormt zo de horizontale projectie van een transcendentie, van het overstijgen van de tegenstellingen. Daarom is er geen tegenspraak tussen de psychologische en de theologische invalshoek, maar kan ook de psychologische doorsnede van de zelfverwerkelijking de totaliteit van de spirrtualisatie niet vervangen; dat zou een psychologisch reductionisme zijn. Omgekeerd
mag de formulering van de wedergeboorte in Christus niet indruisen tegen de psychologische wet-

Vgl. G. HUMMEL, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche, p. 420, die in deze zin incarnatie en opstanding in een omvattend verlossingsproces samenbrengt: 'Erst beides zusammen ergibt den ganzen eschatologischen Horizont und somit tue Wahrheit der geschehenden, hominisierten Weltgeschichte. Eins geschieht nicht ohne das andere (Kot
1:16 ff.).'
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matigheden die horen bij de verwerkelijking van het 'zelf' en die hun eigen bestaansrecht hebben.
Vanuit zijn psychologie levert C.G.JUNG een gepaste kritiek op het eenzijdige en uiterlijke begrip
van dit proces. Als de essentialisatie niet uitgaat van de goddelijke Geest, maar slechts een eigen
projectie is van het menselijke voorstellingsvermogen en dus een imitatie, zal de psychische wetmatigheid in werking treden die C.G.JUNG in zijn godsdienstkritiek toelicht. Alleen de radicale
opname in het Nieuwe Zijn ontsnapt aan deze kritiek.
(c) Voor een theologisch begrip van het wezen van Christus en van de wedergeboorte in
Christus is net onderscheid tussen het essentiële en existentiële 'zijn', tussen de eindigheid en de
oneindigheid, fundamenteel. Het is omvattender dan de scheiding tussen het bewustzijn en het
onbewuste, het dualisme van de traditioneel metafysische en de psychologische wereld, en ook
fundamenteler dan C.G.JUNGs onderscheid tussen het 'ik' en het 'zelf'. De psychologische terugname van de uiterlijke projecties in de individuatie betekent niet het einde van de werkelijkheid,
maar enkel van de eindige voorstellingen van een oneindige werkelijkheid. Daardoor is een rechtstreekse ervaring mogelijk van de oneindigheid zelf, die ook innerlijk is, maar niet uitsluitend psychologisch. De innerlijke Christus is de oneindige manifestatie van het goddelijke in en om de
mens, van het Nieuwe Zijn, het nieuwe bestaanscentrum van de mens, zijn 'zelf'. Toch verduidelijkt de vergelijking tussen C.G.JUNG en P.TILLICH dat een dergelijk gebeuren niet haaks mag
staan op de psychische ontwikkeling die C.G.JUNG bedoelt en moet de theologische theorievorming de richtlijnen respecteren die hij op psychologisch niveau geeft. In de theologie blijft het gevaar immers veel groter dat de noodzakelijke ervaringsbasis ontbreekt en enkel in abstracte begrippen wordt opgenomen. Een verankering van de theologische verlossingsbegrippen in de psychologie blijft onmisbaar.
(d) De theologische reflectie in dit laatste hoofdstuk ligt helemaal in de lijn van de evolutie die C.G.JUNG zelf heeft doorgemaakt en die hem tot voorbij de grenzen van het metafysische
heeft gebracht. Het enige verschil is dat de grenslijnen in zijn monistisch psychologisch totaalperspectief te zeer vervagen. Reeds in de metapsychologische periode is de zelfopvatting immers
geen puur binnenpsychologische en individueel psychologische realiteit meer, en versmelten de
wereld en het 'zelf' tot één geheel, een werkelijkheid die men 'innerlijke Christus' noemt en die de
empirische ik-werkelijkheid overstijgt. De vergelijking met P.TILLICH wijst echter uit dat die werkelijkheid weliswaar in de psyche en in de wereld verbeeld wordt, doch zelf niet psychisch is en dus
niet langs een uitsluitend psychische vervolmaking te bereiken valt. Voor het psychologische 'zelf',
en niet alleen voor het ik-bewustzijn, is deze werkelijkheid ontoegankelijk, transcendent en dus
absoluut onbewust. De enig juiste psychologische houding is die waarbij de mens elke poging om
dit transcendente 'zelf' te bereiken opgeeft waardoor hij automatisch ook toegankelijk wordt voor
de komst van die goddelijke werkelijkheid zelf. De innerlijke komst van de goddelijke werkelijkheid
binnen mensenbereik is net als de uiterlijke aangeduid met de naam Jezus de Christus. Zij komt tot
verwerkelijking in de historische verschijning van Jezus, echter niet in de persoonlijke manier waarop, maar in de transpersoonlijke betekenis daarvan. Daarom is in de marge van de vergelijking tussen C.G.JUNG en P.TILLICH een pleidooi gehouden voor een transpersoonlijke christologie, die de
persoonlijkheid van Jezus niet wil uitsluiten, maar wel in de Christuswerkelijkheid laat opgaan. De
mens kan zich hierop alleen richten in een innerlijke geloofsovergave aan die goddelijke Christusnatuur en niet aan de Jezuspersoonlijkheid of wat daarvan nog bekend is. De overgave aan de oneindigheid is echter meer dan een psychische introversie omdat deze niet te omschrijven is in de
categorieën van binnen en buiten.
(e) Wat deze vergelijking van C.G.JUNGs Christusbenadering en P.TILLICHs christologie
ons leert, is de extreme paradoxie, de verbinding van de grootst mogelijke tegenstellingen. Enkel
een complementaire benadering kan de spankracht van de Christussymboliek weergeven. P.TILLICH maakt daarom een combinatie van een low christology en een logos- of geestchristologie.
Waar het precaire evenwicht tussen beide denkrichtingen uit balans geraakt, ontstaat een gedemoniseerde of geprofaniseerde Christusvoorstelling die de transcendentie van de Christuswerkelijkheid
omlaaghaalt. C.G.JUNG ontkent dit gevaar niet maar relativeert het wel. Volgens hem gaat van de
Christusvoorstelling altijd die werking uit die overeenkomt met het stadium van psychische ontwikkeling van de individuele christen. Er is de voorstelling van Christus als een bovennatuurlijke werkelijkheid buiten de mens waardoor hij zich afkeert van zijn eigen psychische innerlijk. En er is de
opvatting waarbij Christus de mens wijst op de innerlijke mogelijkheden die in hem zijn gesymboliseerd. De historische Jezus vormt daarin als het ware een brugfiguur die zowel aan de ene als aan
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de andere opvatting ondergeschikt is. Door de unieke dubbelnatuur verbeeldt de Christusfiguur het
kruispunt van twee persoonlijke ontwikkelingen: één waaruit een stevig gevormde individualiteit
voortkomt en een andere die leidt naar een bovenindividuele, universele bestemming. Het complexe hiervan is dat tussen beide een spanningsverhouding bestaat: zonder uitgebouwde individualiteit heeft de universele bestemming geen basis in de mens, maar zij vormt daar ook de belemmering voor wanneer zij zich aan die bestemming niet ondergeschikt maakt. Hoewel Jezus Christus
als psychologisch model kan fungeren bij de uitbouw van de individualiteit, ligt de eigenlijke theologische betekenis in de bemiddeling van de universele bestemming voor de mens. De theologische
reflectie kan op deze complementariteit voortbouwen en moet in haar christologische en soteriologische opvattingen de spanning bewaren tussen de historische en transhistorische ontwikkelingen,
tussen de individuele en sociale verwerkelijking van het heil, tussen de dialogische en ontologische
verankering van het heil in Christus. Het is C.G.JUNGs bijzondere inbreng dat hij de theologie opnieuw wijst op de verwaarloosde tegenpool en zo kan helpen het evenwicht t e herstellen. Het is
aan de theologie, niet om zich aan haar op zich waardevolle tegenpositie vast te klampen uit angst
dat deze in een dialoog met C.G.JUNG verloren zal gaan, maar om vanuit haar eigen invalshoek en
met behulp van de categorieën die C.G.JUNG aanreikt, op haar beurt en op haar eigen terrein de
synthese te verwerkelijken. Het denken van P.TILLICH levert daaraan een nog altijd niet achterhaalde bijdrage. Een theoloog die zoals hij het Anliegen van C.G.JUNGs complexe psychologie verstaat, vermijdt deze en eventuele andere eenzijdigheden vanuit het besef van de complexio oppositorum tussen theologie en psychologie, tussen Christus en de individuatie.
(f) Zo kan de theologische voorstelling van het imago Dei verrijkt worden met
C.G.JUNGs verbinding van Christus met de aanwezigheid van het archetype in het collectief onbewuste van de mens. Anderzijds dient deze psychologische voorstelling aangevuld te worden door
de theologisch-ontologische invulling die P.TILLICH eraan geeft. De voorstelling van Christus als
mediator en openbaarder van de logos komt in een juister perspectief te staan wanneer die geplaatst wordt onder de psychologische kritiek rond de werking van het collectief bewuste. Als ze
enkel correspondeert met een uiterlijke en passieve verlossing is zij slechts voorlopig een hulp in de
individuele ontwikkeling waardoor die uiteindelijk in het tegendeel verkeert. W a t P.TILLICH zegt
over de demonisering, ritualisering en institutionalisering van de Christusvoorstelling sluit daar zeer
goed bij aan. Hij slaagt er tevens in de theologische opvattingen die C.G.JUNG bekritiseert af te
doen als een slecht begrepen supernaturalisme.
(g) De centrale voorstelling van de incarnatie van Christus krijgt in de psychologie van
C.G.JUNG een heel eigen inkleuring via haar symboolwaarde voor de ontwikkeling van het ik-bewustzijn. De psychologische rol van de incarnatie van Gods Zoon in de figuur van Jezus Christus
voor de democratisering van het bewustzijn ondersteunt de theologische uitleg die eraan gegeven
wordt. De psychologische kritiek op de reductie van het christelijk verlossingsmysterie tot de historische verschijning van een morele leraar als aanzet tot een persoonlijkheidscultuur en de hybris
van het bewustzijn vindt opnieuw bij P.TILLICH haar weerklank in zijn kritiek op de bewustzijnstheologie en de profanisatie van het heil, al ziet hij beter dan C.G.JUNG de verdienste van het historisch-kritische onderzoek voor het aanleggen van de wetenschappelijke onderbouw van de christologie. C.G.JUNGs voorliefde voor de symboliek van de kruisiging van Christus heeft alles te maken met de compensatoire werking van het persoonlijk onbewuste en de vorming van de schaduw,
die volgens hem ook schuilen achter de kracht van de voorstelling van de Antichrist. Als psycholoog wil hij de eenzijdig morele kwalificaties van de goedheid van Jezus compenseren met het
beeld van de donkere Christus, waardoor het christelijke dualisme overwonnen kan worden. Doch
deze psychologische kanttekeningen leiden tot een vertekening wanneer zij niet aangevuld worden
met een theologische doordenking rond de rechtvaardiging van de zondaar. P.TILLICH doet dat met
veel oog voor de waarde van het existentialisme en de dieptepsychologie, die een valse morele
zelfverheffing en van de individuele mens doorbreekt en zijn pogingen tot zelfverlossing in vraag
stelt.
(h) De zending van Christus' Geest krijgt een extra dimensie door C.G.JUNGs inzichten
in de confrontatie van het 'ik' met de archetypische machten van het onbewuste. De ambivalente
werking van het onbewuste verscherpt onze aandacht voor het onderscheid dat P.TILLICH maakt
tussen demonisme en spiritualiteit. De pneumatologische dimensie van zijn soteriologie is trouwens
sterk beïnvloed door wat hij bij C.G.JUNG en de andere dieptepsychologen heeft opgestoken.
C.G.JUNG gaat met zijn incarnatio continua echter verder in de verwerkelijking van de archetypi-

456

sehe trekken van het Christusleven in de individuele levenswerkelijkheid. Dat is nog meer het geval
in zijn interpretatie van de wederkomst van Christus, die voor hem psychologisch samenvalt met
de verwerkelijking van het 'zelf'. Maar waar dit voor C.G.JUNG meer het psychologische antwoord
vormt op de uiterlijke verlossing door Christus, die in plaats van de morele volmaaktheid de psychologische volledigheid beoogt, leert de theologie dat een psychologische zelfverwerkelijking dient
op te gaan in de un'io mystica die enkel in eschatologische termen is te verstaan. De innerlijke
Christus is geen puur introvert-psychische categorie, maar verbindt alle mensen met de kosmische,
wederkerende Christus.
(i) Zo heeft deze studie op haar terrein een sterk staal gegeven van de compatibiliteit
tussen theologie en psychologie, die op haar beurt maar een glimp is van de complexe complementariteit tussen God en de mens, het goddelijk Zijn en de menselijke existentie. De psychotherapeutische leerpunten moeten immers aansluiten op een theologische vergelijkingsbasis en omgekeerd,
omdat er maar één alomvattende werkelijkheid is met weliswaar meerdere, maar altijd samenhorende complementaire dimensies. De vergelijking tussen de Christusbenadering van C.G.JUNG en
de christologie van P.TILLICH toont aan dat psychologie en theologie vanuit een verschillende hoek
naar de op elkaar inhakende bevrijdings- en verlossingsprocessen kijken, die samen te vatten zijn
onder de naam Jezus Christus. Dat is tevens de 'gouden' draad die loopt door leven, dood en
opstanding van Christus, een draad die C.G.JUNG wil doortrekken tot in het eigen leven van de
individuele mens.
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EINDCONCLUSIES

'Es ist wichtig, den Menschen гит Verständnis des Christussymbols zu verhelfen; denn ein solches Verstehen ist unerläßlich für jede künftige Entwicklung. ""'»
'We must start from below and not from above. We must start with man's
experienced predicament and the questions implied in it, and must proceed
to the symbols which claim to contain the answers. 'гз"
De Studie van C.G.JUNGs psychologische Christusbenadering leidt een theoloog ogen
schijnlijk heel ver om. Dikwijls geeft hij de indruk ons door een labyrint te voeren waarin wij maar
al te gemakkelijk verloren lopen. Dat is echter niet anders in het leven, dat als richtingwijzer naar
Christus al even dubbelzinnig en verwarrend is, zodat een omweg geen dwaalweg hoeft te zijn. Dit
is trouwens de centrale gedachte die wij aan deze studie van C.G.JUNGs Christusbenadering over
houden, namelijk dat het leven zelf, in casu het psychische leven van het individu, tot zelfs in zijn
afwijkingen de wegwijzer naar Christus is, en omgekeerd Christus de mens uiteindelijk naar de ver
werkelijking van zijn eigen leven terugwijst. Als wij deze algemene stelling vertalen naar de speci
fieke relatie tussen Christus en de individuatie, het eigenlijke onderwerp van ons onderzoek, mogen
wij stellen dat het proces van individuatie voor iemand met een christelijke geloofsachtergrond niet
los te zien is van de Christusthematiek. Hoe algemeen psychologisch de kenmerken van dit proces
ook beschreven zijn, zowel in positieve als in negatieve zin, toch is deze thematiek het bepalende
referentiepunt waarrond C.G.JUNG zijn inzichten in dit proces opbouwt. De manier waarop
C.G.JUNG met zijn Christusbenadering worstelt, is bepalend voor de ontwikkeling van zijn theorie
vorming rond de individuatie. Dat geldt zowel voor de theologische achtergrond die hij heeft mee
gekregen als voor zijn eigen christelijke 'bekeringsproces'. Omgekeerd is het zo dat de ontwikkelin
gen die C.G.JUNG op het vlak van zijn theorievorming doormaakt, ook bepalend zijn voor de ma
nier waarop hij de Christusthematiek benadert. Meer algemeen krijgt de Christusthematiek vanuit
de leerstellingen die C.G.JUNG rond het individuatieproces formuleert, op een zeer bijzondere ma
nier gestalte. In de individuatie komt Christus in nauw verband met de levensprocessen en de ver
anderingen die daarin plaatsgrijpen. Aangetoond is dat de Christusvoorstelling steeds een afspiege
ling vormt van het stadium in de psychische ontwikkeling van de mens en zij daarin zelfs een be
langrijke symboolhistorische rol heeft gespeeld en nog kan spelen. Naast deze relativerend-descriptieve dimensie legt C.G.JUNG daarom met zijn archetypische psychologie ook de basis voor de er
kenning van de algemeen menselijke en universele werkelijkheid van de Christusthematiek zodat zij
voor de theologie ook een prescriptieve functie vervult.
De verbinding van die Christussymboliek zoals in het verstaanskader van C.G.JUNG,
met psychologische begrippen, heeft op de theoloog een vervreemdend maar tegelijk heilzaam ef
fect, omdat hij de traditionele geloofsvoorstellingen met andere ogen leert zien en in nauwe aan
eensluiting met de levensprocessen. Meer dan ooit is van die christelijke symboliek de 'archetypi
sche' levensdynamiek en -verzoening benadrukt. In leven, dood en opstanding van Jezus Christus
draait alles rond de ondergang van het oude, verstarde en verdeelde leven en de komst van het
nieuwe, veranderlijke, eengemaakte leven, zoals omgekeerd alle levensprocessen van verandering
en verzoening in bedekte termen van de verlossing door Christus, van dood en wederopstanding
spreken. Het bijzondere van C.G.JUNGs begrip van de dynamiek van dit archetypische Christuspa
troon is dat hij heeft aangetoond dat het van het bewustzijn van de individuele mens afhangt hoe
hij dit in zijn leven zal inpassen. Bovendien kan deze verlossingsdynamiek zowel aangewend wor
den in de bevordering van het nieuwe leven als in de handhaving van het oude. Voor een juist be
grip is daarom een diepgaande innerlijke verandering nodig, die om te beginnen psychisch moet
zijn. Die verandering is geen oppervlakkige verschuiving van de uiterlijke aanhankelijkheid aan een
nieuw voorwerp van eredienst, in casu de christelijke geloofsvoorstellingen, maar de innerlijke ver-
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werkelijking ervan ¡η het eigen leven. De uiterlijke eredienst voor Christus brengt immers een grote
psychische gespletenheid mee en de verdringing van de onbewuste en instinctieve mens, terwijl de
dynamiek van het Christussymbool precies op de innerlijke heelwording gericht is. Deze oproep tot
innerlijke verwerking van de verlossing vormt de kern van de christelijke verlossingsbegrippen, hoe
wel daarvan vaak alleen maar de vrijblijvende speculatieve waarde wordt gezien. Vandaar
C.G.JUNGs terechte kritiek op de verstarde dogmatistische Christusvoorstellingen en de uiterlijk
gehistoriseerde Jezusbeelden, waaruit het beeld naar voor komt van een verlossingsgebeuren dat
helemaal is losgemaakt van de symbolische voedingsbodem die in de oerkerk de innerlijke dialoog
met het irrationele onbewuste onderhoudt en volgens hem bij de gnostici en alchemisten als tegen
wicht daarvan bewaard is. Door met zijn vergelijkende symboolstudies voortdurend te wijzen op de
vele symbolische prefiguraties van de Christusfiguur en de verwerking die op zijn verschijnen is ge
volgd in talrijke analogieën, heeft C.G.JUNG deze dialoog nieuw leven ingeblazen. Daarbij is hij op
een Christusvoorstelling gestoten die enerzijds verder geïncarneerd is dan in de historische Jezusfiguur maar tevens zo sterk aan de menselijke psyche gerelateerd en daardoor geuniversaliseerd dat
de psychische betekenis van Christus opgenomen wordt tot in de ziel van elk individu, ja zelfs tot
in de stoffelijke werkelijkheid. Het verlies van de uiterlijk bewuste voorstelling beschouwt hij als
het uiterste punt van dit incamatieproces, het crisispunt waarin de incarnatie wordt omgewend in
een opstanding, waardoor Christus zich in de mens zelf openbaart. Dit proces herkent hij in de
structuur van het individuatieproces, waardoor het verlossingsgebeuren in het individu een psychische realiteit kan worden, of daar althans een psychische basis vindt. Voor de manier waarop dit
gebeuren in het eigen leven verwerkelijkt moet worden, meent hij in dit individuatieproces belangrijke praktische aanwijzingen te zien, die de theoloog een goede basis kunnen bieden voor een
praktische soteriologie.
De individuatieleer van C.G.JUNG herinnert de theologie immers aan de anthropologische voorwaarden voor haar soteriologie. Dit zelfverwerkelijkingsproces kan zich slechts voltrekken
in en door de mens die zich eerst volledig als zelfstandige persoonlijkheid ontplooit, en omgekeerd
moet de verschijning van Jezus Christus gezien worden als het symbool en de stimulans voor de
menselijke autonomie. Alleen de mens die zich losmaakt van de onderwerping aan het gezag van
vaststaande wereldlijke of geestelijke voorstellingen, is toe aan de innerlijke heelwording en dus
ook de eigenlijke christelijke verlossing. Hij moet daarom eerst afrekenen met de uiterlijke schijnpersoonlijkheid, de persona, waardoor hij in de waan van de verlossing is gaan verkeren, ook als
Jezus Christus daar model voor staat. Echte verlossing moet beginnen met de bewustwording van
de tegenovergestelde psychische realiteit, de erkenning van de schaduw en de zelfconfrontatie, in
plaats van met een vlucht voor eigen psychische realiteit. Christus mag geen amulet tegen de duisternis zijn, maar is juist de gids op de weg om deze zelf te gaan bedwingen. Het geloof in Christus
mag verder ook geen rem zijn op de normaal menselijke en natuurlijke ontplooiing in de geslachtelijke realiteit, de innerlijke anima, maar moet vernieuwd worden in de transformatie en verinnerlijking van het verlangen naar de lichamelijke vereniging. De mystieke eenwording met Christus
moet voorafgegaan worden door de dood van de oude persoonlijkheid en de wederopstanding van
de nieuwe. In dat proces bekleedt Christus niet de plaats van een nieuwe heerser en wetgever, zoals bij de manapersoonlijkheid, ook wordt Hij niet vervangen door het geïnflateerde ik dat zich met
Christus identificeert, maar verinnerlijkt Hij zich tot het 'zelf' van de mens, het nieuwe leidinggevende levensbeginsel.
De praktisch-therapeutische waarde van deze adviezen geeft ook richting aan de denksporen die de christologie moet volgen. De Christusvoorstellingen, waarvan in deze studie legio
voorbeelden zijn gegeven, volgen getrouw het stadium in de bewustzijnsontwikkeling van de
mens. De theoloog moet er zich op basis van de psychische realiteit van bewust zijn dat Christus
zelf enkel kenbaar wordt doorheen een proces van zelfverandering, waarin men de Godsverandering in Christus bij zichzelf verwerkelijkt en niet via een objectieve geloofs- en kenrelatie waarin
men een passieve toeschouwer blijft. In die zin verstaan wij de algemene opvatting dat de christologie niet los kan staan van een praktische soteriologie, van een concrete verlossingsleer. Dat is de
enige vorm van imitatio Christi die C.G.JUNG zinvol vindt: dat men het kruis van zijn eigen werkelijkheid opneemt. De christen moet getekend zijn door het lijden dat uit de confrontatie met zijn eigen persoonlijke psyche voortkomt, wil hij aan Christus gelijkvormig worden. De mogelijkheid om
de mens in psychologische zin over de grenzen van het 'ik' op het 'zelf' te richten, vormt een uitstekende basis voor de theologische voorstelling waarin de 'innerlijke Christus' in hem tot leven
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komt (Gal 2:20). Het is C.G.JUNGs belangrijkste verdienste voor de theologie dat hij haar met zijn
aandacht voor die 'innerlijke Christus' en Zijn verbinding met het psychologische individuatieproces
opnieuw attent maakt op een vergeten dimensie in de christologie en soteriologie. Hij heeft een
aantal inzichten uit de vergeetboek gehaald, die de kerk in haar strijd voor een leerstellige zuiverheid uit het oog verloren heeft en waardoor het christendom zijn innerlijke dialoog met het onbewuste verwaarloosd of verdrongen heeft. Deze dimensie wordt nog het best verwoord in de prachtige en veelzeggende verzen van ANGELUS SILESIUS: 'Wird Christus tausendmal zu Bethlehem
geboren und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren. "232° C.G.JUNG heeft deze dimensie niet
alleen terug onder de aandacht gebracht, maar haar speculatieve karakter tevens onder de kritiek
van de moderne psychologische inzichten geplaatst en voor de hedendaagse theologie opnieuw
toegankelijk en tot voorwerp van kritische reflectie gemaakt. De theologie kan daarbij, voortgaande
op C.G.JUNGs psychologische stelregels, de condities vastleggen voor een juiste inhoudsbepaling
van deze 'innerlijke Christus' waarvoor in deze studie aan de hand van de theologische beginselen
van P.TILLICH een poging is gedaan.
De verwerkelijking van de 'innerlijke Christus' is evenwel het eindpunt van een lange
ontwikkelingsweg. Als Jezus Christus voor de psycholoog symbool is van de psychische heelwording en de verzoening van de psychische tegenstellingen, kan dat maar nadat hij ook eerst model
heeft gestaan voor de scheiding der tegenstellingen. Het soteriologische moment daarin is dat
christelijke verlossing steeds de dynamische verbinding is van de paradoxale tegenstellingen, van
de complexio oppositorum. Verlossing midden het leven is steeds verbonden met de bewustwording en het doorleven van de tegenstellingen die eigen zijn aan het leven in het algemeen en de
persoonlijke psyche in het bijzonder. De Christusvoorstelling die C.G.JUNG als eenzijdig en licht afdoet, mag de mens niet voor zijn onvolmaaktheid en volledigheid doen vluchten en moet in zijn
psyche beantwoord worden. Uit die innerlijke strijd ontstaat een nieuwe Christusvoorstelling, die
niet buiten de werkelijkheid van het leven staat, maar deze in zich heeft opgenomen. Daarom mag
verlossing volgens hem de mens niet losmaken van de tegenstellingen, maar moet ze wezenlijk bijdragen tot heelwording en heling, een inzicht waarop de theologie verder moet reflecteren.
Een goede basis voor deze reflectie is de herontdekking van de symbolische rijkdom van
het triadische karakter van het christelijk verlossingsgebeuren als afspiegeling van de goddelijke triniteit. Bij C.G.JUNG komt deze overeen met de persoonlijke en collectieve bewustzijnsontwikkeling
van de mens, waarmee de ontwikkeling van de christelijke verlossing en de voorstelling van Christus gelijke tred houden. In de christelijke verlossing is er een dynamische dialectiek tussen een vadermoment van oorspronkelijke onbewuste eenheid, een zoonmoment van bewuste verbreking en
tegelijk openbaring van het onbewuste in het bewustzijn, en een geestmoment van de bewuste
verwerkelijking en hereniging van beide. Het is voor een praktisch-soteriologisch opgevatte theologie belangrijk dat deze psychologische dynamiek ook herkend wordt in een goddelijk verlossingsplan, gezien als een pandynamisch proces, dat het laatst bij G.W.F.HEGEL en F.W.J.SCHELLING
en in mindere mate bij F.D.E.SCHLEIERMACHER doordacht is. In dat proces moet de verschijning
van en verlossing in Jezus Christus gesitueerd worden en dat kan maar als men begrijpt dat dit
proces wezenlijk christocentrisch op te vatten is, al stijgt het ver boven het Jezus-centrische uit.
P.TILLICH heeft aan de verruiming van het theologische perspectief belangrijke impulsen gegeven
door met deze procesmatigheid een ¿oooschristologie en een geestchristologie te verbinden. Zo
wordt verder ook het incarnatorische aspect van het Christusgebeuren niet beperkt tot een supernaturalistisch optreden van een Middelaar die niets met de werkelijkheid van de mens te maken
heeft of met een puur historische verschijning van een weliswaar bijzondere leraarfiguur, maar verbonden met de kosmische dynamiek van de scheppings- en verlossingsrelatie tussen God en de
mens. De dialoog tussen een dergelijk soteriologisch denken en de dynamiek van de jungiaanse
psychologie kan vermijden dat dit puur abstracte begrippen blijven zonder enige psychische realiteit. Aan de andere kant wordt daarin ook mogelijk het perspectief verbreed van het individuatieproces dat niet mag blijven steken in een verzoening van de innerlijk psychische tegenstellingen,
maar moet opgaan in de verbinding van eindigheid en oneindigheid.
C.G.JUNG zelf is reeds begonnen met een proces van depsychologisering en desubjectivering nadat hij eerst Christus tot een psychische waarde heeft gereduceerd. Deze omkering van
perspectief is ook een antwoord op een proces dat in de protestantse traditie is ingezet en geleid
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heeft tot de algehele teloorgang van de christelijke verlossingssymboliek. Als C.G.JUNG de traditionele Christusvoorstelling heeft opgegeven omdat ze hem van het werkelijke leven vervreemdde
om daarna in het hart van dat leven een nieuwe Christusvoorstelling te ontdekken, worden zijn leven en denken herkenbaar als een geschiedenis van verliezen en weervinden. Zo krijgt zijn benadering van de Christusthematiek zelf een prototypisch of beter gezegd een archetypisch karakter. Het
houdt voor de hedendaagse theologie een belangrijke praktisch-soteriologische les in en confronteert haar met een latente christocentrische gerichtheid van de postchristelijke wetenschap. Moet
men niet eerst durven verliezen voor men kan weervinden, niet eerst sterven voor men kan wederopstaan? Misschien moet de theoloog de durf tonen om de geëigende vindplaatsen van de theologie los te laten en erop te vertrouwen dat Christus als voorstelling en als werkelijkheid nooit verloren kan gaan en zichzelf steeds opnieuw laat ontdekken en herformuleren. Zij moet daarom niet
aarzelen om soms de gebaande wegen te verlaten en Christus vooral daar te zoeken waar de moderne mens zich bevindt. "Jezus zei: Ik ben het licht dat boven allen is. Ik ben het Al. Het Al is uit
mij voortgekomen en het Al is tot mij gekomen. Kloof een stuk hout en ik ben daar, til een steen
op en jullie zullen mij daar vinden. тгз"
De theologie mag o.i. aan de exemplarische waarde van dit jungiaanse moment niet
voorbijgaan, maar moet er anderzijds op toezien, dat men dit niet losmaakt uit een ruimere ontwik
keling, die moet voortgezet worden. Dit accordeert trouwens helemaal met de dynamiek die wij in
zijn denken hebben onderkend en met zijn eigen voorstelling van de voortgezette incarnatie. Een
steeds dieper en omvattender begrip van de psychische maar ook metapsychische realiteit van de
innerlijke Christus was het diepste streven van C.G.JUNG en het is een proces dat met hem niet
afgerond is, doch na hem in een nieuw theologisch perspectief moet worden voortgezet. Dat
vormt de grote uitdaging voor de christelijke theologie die de dialoog tussen haar soteriologie en de
psychotherapie moet blijven stimuleren. Die kan alleen slagen wanneer zij geen onderlinge territoriumstrijd voeren, hun doelstellingen niet met elkaar verwarren, maar vanuit hun eigenheid het an
dere aandachtsveld benaderen. De figuur van C.G.JUNG en vooral de manier waarop hij het chris
telijk verlossingsmysterie benaderd heeft, kan daarbij een leerzame les zijn.

•" Het evangelie van Thomas, Logion 77, vertaald in: J.SLA VENBURG · W.GAUDEMANS. Nag Hammadi-geschriflen. dl.
I. p. 151.

462

SUMMARY

Although the great Swiss psychiatrist C.G.JUNG died more than thirty-five years ago,
and it is widely known that he reflected a lot about the meaning of Christ, no exhaustive
monography on this subject has been published yet. By exhaustive we mean a study giving a view
on the evolution of Jung's approach to Christ, from the beginning of his writings till the end of his
life. Such a study is a prerequisite for a fruitful theological discussion. CG.JUNG'S ideas are often
inaccurately represented in a lot of casual statements and without any consistency. This is very
understandable as he himself never wrote a systematic work on this subject. A chronological and
systematic survey is therefore needed to understand what he is trying to say and to provide an
accurate interpretation from a theological perspective.
After studying all episodes in his work, which reflect his most important life-periods, we
discovered a constant shift in his christological statements, as is clarified in the biographic and
bibliografie part (Part I, ch. 1 and 2). We can discern a specific movement, which can best be described by the parable of the lost son, namely as a movement of leaving and returning. C.G.JUNG's
approach to Christ takes place in a constantly changing context, mirroring his theories at that
particular time. In the beginning it is his struggle with the picture of Jesus he got from his father
and from his education in a protestant environment. Later, as a student, his interest in Christ is
hidden in the context of more philosophical discussions. This way it can be proved that all elements of his psychological approach can be found in his Zofingia-lectures (Part II, ch. 1 ). Later, as
a psychiatrist and Freudian analyst, C.G.JUNG follows the materialist dogma and looks at Christ in
a particular reductive way as the image of sexual drives (Part II, ch. 2 and 3). After a personal
crisis he develops his own theory of the individuation without any place for the image of Christ
(Part II, ch. 4). In the periods that follow, applying his hypothesis of the archetypes, he realises
that Christ can not be excluded from the consiousness of man and that Christ plays an important
role in his selfrealisation. In different ways he explains the figure of Christ in terms of his analytic
and complex theory (Part II, ch. 5 and 6), only to conclude that his investigations have taken him
close to the theological representations so that his thinking can be called psychotheologising (Part
II, ch. 7). In our study we have noted that C.G.JUNG after ending his scientific work, even
changes his visions when trying to understand the metaphysical confessions (Part II, ch. 8). But
we must not forget that by returning to his theological origins, he adds the results of a strong
empirical and experiental investigation. C.G.JUNG's way of approaching Christ is not only a
deviation but shows how Christ functions in the consciousness of modern man.
As our study has shown the incarnation and resurrection of Christ are central symbols
through which we can understand C.G.JUNG's own theory (Part II, ch. 9). In nearly all his studies
the image of birth, passion, death, resurrection and the second coming of Christ play an important
role. On the other hand, his concept of individuation can be explained as a secular reflection on the
archetypal moments in the life of Christ. Here, in Christ's life, the stages of the process of individuation, can be found in a symbolic way. His theory may even be called christocentric in the
way that the structure of his thinking has been formed by the christian plan of incarnation and
resurrection. Particularly the threefold way in which individuation develops may have been
influenced by the christian-trinitarian symbology, which he understands as a process of leaving the
father, becoming an independent son, and returning to be reconciled with his origins in the power
of the spirit.
On the other hand C.G.JUNG's approach to Christ is very ambivalent. A certain externally believed Christ doesn't stimulate the individual to find his own destiny in life, but serves as a
medium to get stuck in a role and build the false selfimage of a redeemed person. It is only in an
intemalisation of the image of Christ through the process of individuation that man can find his
true self and can be redeemed and healed. So the question of the priority of Christ or the self
remains unanswered in the work of C.G.JUNG, although he ultimately seems to choose for the
self. Without the reference to the self, Christ becomes an estranging dogmatic image, or the picture of a historical person; without the reference to Christ, the selfrealisation can lead to an inflation
of the own consciousness. This poses a problem which can't be solved on a purely psychological
level.
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For us this is a very good reason to take a closer look at C.G.JUNG's ambivalent
relation to theology and more specifically to the soteriology and christology so that we can
embroider on the results of his psychological investigations (Part III). However, to facilitate a
confrontation between psychology and theology, we first need to see how C.G.JUNG's approach
was prepared in previous times. The history of protestant theology forms the particular context,
the field of tension which contains all elements that are characteristic of his vision (Part III, ch. 1 ).
It is an astounding fact how many representations of the great German thinkers can be found in
the way he looks upon Christ: going from G.W.F. HEGEL, F.W.J.SCHELLING, and
F.D.E.SCHLEIERMACHER, to S.KIERKEGAARD and F.NIETZSCHE. In his work, we also find many
traces of the historical Leben-Jesu-Forschung and his quarrel with the Ritschlian theology. It is impossible to understand C.G.JUNG's approach to Christ without any background of this tradition.
We get to know him not as a 'loner' and even an obscure thinker but as one who carries on his
shoulders the heritage of his time. Besides, while studying this theme it gradually became clearer
that the movement which C.G.JUNG made in his personal life is almost a replay of the movement
made in western theology and philosophy in the last centuries: a subjectivation and secularisation
of the objective dogmatic context in which the belief in Christ was placed in the Middle Ages.
What F.NIETZSCHE said about God who had died, became a fact in the consciousness of many
people in the twentieth century. At this turning point we have to situate the work of C.G.JUNG, in
which the movement of individualisation and subjectivation switches to a renewal of the prevailing
standards of belief.
A theologian who has undertaken a project comparable to C.G.JUNG's, but in his own
way and within his own discipline is P.TILLICH, who can be described as a soulmate. Like
C.G.JUNG he has his roots in the development of theology and philosophy in the nineteenth
century. A closer biographical study clarifies his person and ideas and reveals several points of
comparison with C.G.JUNG (Part III, ch. 2.1). As they both lived in the same age, the foundations
on which he was formed as a thinker are similar as well. There's even a striking resemblance
between the crises in their personal lives, which open for him the way to a new synthesis combining the old truths and the philosophical systems with the modern existential way of living as
reflected in psycho-analysis. Although they never met, they prove to be connected by means of
many invisible threads. P.TILLICH is the theological thinker par excellence to function as a partner
for C.G.JUNG to converse with, which can be inferred from the options he takes when unfolding
his theology (Part III, ch. 2.2).
That is why we paid much attention to exploring P.TILLICH's theological system and to
examining the exact place of Christ in it (Part III, ch. 2.3). The systematic way in which P.TILLICH
does so, provides a consistent framework in which C.G.JUNG's more associative statements fit
very well. His correlative method of mutual immanence of the human and the divine reveals that
many theological concepts are not that far from the psychological findings as C.G.JUNG believed
and experienced during the confrontation with theology in his youth. P.TILLICH has adopted a
great deal of psychological terms, even from C.G.JUNG himself, to adapt his theology to the needs
of this time. The ontological, existential en pneumatological dimensions of his thinking can be
compared with the collective, personal and archetypal psychological dimensions of C.G.JUNG's
psychology.
A comparison of C.G.JUNG and P.TILLICH, of their frameworks and notions, shows
similar accents, whereby the authors confirm, supplement and correct each other in the case of
christology and soteriology (Part III, ch. 3). As a whole the three parts of P.TILLICH's systematic
theology can be read in the light of the stages C.G.JUNG discerned in his process of individuation.
On the other hand, they shed new light on the psychological layers of this process. The perfect
link was provided by some theological terms used by both of them. For example the imago Dei
seen as the connection point between the divine grace and Christ's redemption work. C.G.JUNG
adds his psychological experience concerning archetypes and the collective unconsciousness to
this highly theological term. The same goes for terms as mediator and Logos attributed to Christ.
His knowledge of the collective consciousness and the persona can enrich our understanding of
these traditional concepts. Our view on the historical and personal figure of Christ can be served a
great deal by C.G.JUNG's study of the symbolic nature of the Christ figure and his function in the
development of the personal consciousness. The psychological knowledge of the shadow in the
human unconciousness can rectify our idea of the onesided and only moral interpretation of the
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good lord and on the other hand of the meaning of the Antichrist. Furthermore, his teachings
concerning the personal confrontation with the sources of the collective unconsciousness can contribute to an interpretation of the spirit of Christ adapted to personal life. Especially the concepts
of the self and selfrealisation can give a new meaning to the traditional image of the inner Christ
and the un'io mystica with Christ.
The discussion between psychology and theology is not yet finished, but the example
of the dialogue between C.G.JUNG P.TILLICH proves how Christ can be approached in a totally
new way, close to the experience of the modem and postmodern man. It leads us to a new and
more symbolic way of understanding Christ, which puts an end to the demythologisation of the
belief in Christ without the danger of any remythologisation. As the old ¡mage of a dogmatised and
institutionalised Christ is disappearing from the consciousness of modern and postmodern man, it
seems that Christ has risen as an archetype, in the centre of psychological growth. Although the
psychological Christ seems to be totally different from the old one, there are numerous elements
to connect him with traditional representations which can lead to a revivification of these
representations in a new form. As we have seen, the life and thoughts of C.G.JUNG can be interpreted as prototypical or archetypical for such rebirth. Through his way of losing Christ to find
his own secular way of living and thinking, he rediscovered Christ in a very original way, not by
tradition but by experience. This example can encourage the theologian to abandon old-fashioned
and rigid explanations without losing confidence because Christ can never be lost in the life and
psyche of human beings. Therefore he has to search Christ where he hasn't looked for Him yet, on
the places where modern man finds himself. In the Gospel of Thomas Jesus said: 'It is I who am
the light which is above them all. It is I who am the All. From Me did the AH come forth, and unto
Me did the All extend. Split a piece of wood, and I am there. Lift up a stone, and you will find me
there. '
It is as if the christian symbology of salvation underwent a metamorphosis in
C.G.JUNG's approach. After the concentration on and the narrowing to the psychological focus,
the theological dimension of his psychological statements became clearer and clearer. With
P.TILLICH we can even draw these lines further beyond the psychological boundaries. We can see
that the inner psychological dimensions are not identical with spiritual ones, that Christ is more
than a psychological reality although He partly is. We shouldn't confuse salvation with a
psychological process, neither should we divide them too much as frequently happened in the
past. As C.G.JUNG gradually renounced a certain psychological reductionism, and warned against
a confusion of ego and self, P.TILLICH has shown more fundamentally the ontological gap
between self-salvation and salvation by Christ. That's why we have to conclude that it is
impossible after this study to speak of Christ in either theological or psychological terms, excluding
the other way of thinking, but the only way is the ontological way, reconciling all opposites in a
cosmic image of Christ. However, more that anyone else C.G.JUNG has pre-eminently shown that
the way to Christ is not a speculative one, but one that leads through life itself, through the transformation of the individual.
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BIOGRAFIE

Hugo Van Hooreweghe werd op 3 mei 1954 geboren in het Belgische Beernem en groeide samen
met drie zussen op in de beschermende omgeving van een onderwijzersgezin in het landelijke
Knesselare. Na zijn middelbare studies in Eeklo en Brugge koos hij voor een opleiding aan het
Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van de Katholieke Universiteit van Leuven, waar
hij in 1976 met grote onderscheiding afstudeerde. Reeds toen ging zijn interesse naar psychotherapie en counseling, wat ook blijkt uit zijn licentiaatsverhandeling, waarin toen al het individuatieproces van C.G.Jung centraal stond. Hij huwde met Lieve Vranken en koos samen met haar
voor een baan in het onderwijs. Ondertussen is hij als godsdienstleraar reeds meer dan twintig jaar
actief in de Vrije Humaniora Sint-Ursula te Maaseik, waar hij zich naast zijn lesopdracht vooral toelegt op leerlingenbegeleiding en de bezieling van schoolvieringen. De opvoeding van drie kinderen,
Daan, Reineke en Bregtje, weerhielden hem er echter niet van om zich naast zijn dagtaak
voortdurend te herbronnen en verder te studeren. In de lijn van zijn persoonlijke interesse lag de
studierichting pastoraartheologie aan de toenmalige Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te
Heerlen omdat daar de nadruk lag op pastorale gespreksvoering en persoonlijke begeleiding. In
1983 legde hij er 'cum laude' zijn doctoraal examen af, waarvoor hij opnieuw het proces van de individuatie koos en ditmaal zijn implicaties voor de pastorale begeleiding. In datzelfde jaar behaalde
hij in Leuven nog een baccalaureaat in de wijsbegeerte. De meer filosofische en theologische
aspecten van de jungiaanse analyse, zoals die in het onderzoek van de alchemie en de gnosis tot
uiting komen, traden in de persoonlijke studie trouwens meer en meer op de voorgrond. Zo ontstond het plan om een onderzoek te doen naar de achtergronden van de Christusvoorstelling bij
C.G.Jung. Opgeslorpt door drukke schoolse en buitenschoolse activiteiten vorderde het project
voor een doctoraatsverhandeling echter maar langzaam en ze werd zelfs afgebroken toen op korte
tijd zijn zus en schoonbroer in een auto-ongeluk omkwamen en zijn vader stierf na een slepende
ziekte. Er brak een tijd aan waarin de studie verruild werd voor innerlijke vorming en persoonlijke
groei. Het was uiteindelijk vooral door de steun van zijn vrouw dat hij er toe kwam zijn studie af te
maken. Ze kan daarom gezien worden als een soort afronding van een lange ontwikkelingsweg, als
een overwinning op uiterlijke en innerlijke weerstanden. In het verlengde van deze studie ligt de
medewerking aan een project van de uitgeverij Lemniscaat om een aantal belangrijke teksten van
C.G.Jung in een nieuwe vorm uit te geven. Daarbij zijn er ook plannen om praktijkervaring en wetenschappelijke vorming in dienst te stellen in de psychotherapeutische hulpverlening.
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Goesch, H. 3 2 4

Hooreweghe, H.E.J. Van 2 1 . 4 2 2 . 4 3 7 , 4 4 3 , 4 7 6

Goethe, J.W. von 6, 4 6 , 54, 8 1 , 8 4 , 9 0 , 9 3 , 9 9 ,

Horkheimer, M .

162, 174, 2 7 3 , 2 7 6 . 2 8 1 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 9 , 4 7 4

324

Horstmann, С. 1 6 2 , 4 7 6

Goldbrunner. J. 1 0 4 , 2 3 3 , 2 7 3 , 3 8 6 , 4 2 9 , 4 7 4

Hostia, R. 3 0 , 5 7 , 1 6 6 , 3 8 6 , 4 7 6

Goldstein. К. 3 2 4

Hsu Yun 2 1

Gôssmenn, E.

91,474

Gottschalk. H.

1.476

Gregonus Magnus
Grenfell, B.P.

Hucher, E.

163. 1 8 9 , 2 1 2 , 2 1 8 , 4 7 6

Hüllen, J . W . 4 4 , 2 2 2 . 3 1 7 , 4 7 6

180,476

Hummel, G.

Gnmrn. W . an J . 6 4 , 4 7 6 , 4 8 3
Grotius, H.

211,476

Hull, R.F.C. 3 1 4 , 4 7 7 . 4 8 4
19, 4 0 , 3 3 0 , 3 3 9 , 3 8 5 - 3 8 7 , 3 9 3 , 398,

410. 4 2 1 . 429. 430, 433-436. 4 4 0 , 443, 449,

271

460, 453, 454, 476

Gunkel. H. 3 0 0 , 4 7 6

Hunke. S. 9 0 , 4 7 6

H

Hurwitz. S. 4 1 2 . 4 7 6

Hunt, S.A.

180,476

Husson, В. 2 4 3 . 4 7 6
Haas, G. 2 1 , 4 7 6
Hacker, P. 2 6 4 , 4 7 6
Haenchen, E. 7 6 , 8 0 , 8 1 , 163, 182, 183, 1 8 9 , 4 7 6
Hehl, M.

lamblichus 4 8 6 , 4 9 0

325, 4 6 9

Hahn, C U .

Ignatius van Antiochia

187. 4 7 5

172,476

Irenaeus 7 6 , 8 7 , 1 3 3 , 1 6 3 , 1 7 1 , 1 8 1 , 1 8 3 , 1 8 6 ,

Hamman, A. 4 5 2 . 4 7 5

189. 2 0 7 , 2 1 3 , 4 4 7 , 4 7 6

Hannah. B. 7, 14-16, 18, 19, 1 9 2 , 2 0 8 , 4 7 5

Isodorus van Sevilla

Harnack. A. von 1 4 3 . 1 8 2 . 2 9 5 , 3 0 1 , 3 2 2 . 4 7 5

213,476

Hartmann. E. von 6, 4 4 , 4 5 , 115, 2 8 6 , 2 8 7
Hauer, J.W.

479

Hegel, G.W.F. 6, 6 4 , 1 7 1 , 2 4 2 , 2 6 2 , 2 6 3 , 2 7 3 ,
276-289, 291-295, 297-300, 302, 304, 306,

JacODi, J . 1 5 , 1 8 , 3 6 , 5 7 , 7 5 , 8 5 - 8 7 , 9 3 , 1 0 4 ,
384, 4 7 6

307, 308, 310, 316, 320, 322, 326, 334. 337.

Jacobsohn, J .

382. 4 6 1 , 473. 4 7 6 , 483, 489
Heidegger, M. 2 8 5 , 3 0 0 , 3 0 1 , 3 0 6 - 3 0 7 , 3 2 4 , 337

Jeff«, A.

Heinz, H.

Jahn, J . 2 9

17, 4 7 5

Heisig, J.W.

Helsdingen, R.J. van
Hemmerle, К

James, W.

19,475

214,476

1,15, 20, 238, 239, 476-478, 481
98,477

Janet, P. 9

151, 475

417,475

Jayakar

106,477

Henel, I. 3 3 0 , 3 7 3 , 4 7 6 , 4 9 3

Jeanne d'Arc 5 4

Hennecke, E. 7 0 , 1 1 6 , 1 4 2 , 1 4 7 , 1 8 2 , 2 0 3 , 2 0 4 ,

Janssen, С. 9

475, 477, 485. 4 9 0

Jephet Ben Ah Ha-Levi 3

Hennig, K. 3 3 2 , 4 9 4

Jeremies, A.

Heneen, R. 3 1 8 , 3 2 3 , 4 7 5

Jervell, J . 3 9 2 , 4 7 7

Herakleitos 6, 8 9 , 1 7 8 . 3 1 0 . 4 0 0 , 4 8 2

Johannes Chrysostomos 6 8 , 1 8 1 , 4 7 7

Hermann, J.W. 2 9 5

Johannes Damescenus 1 4 9

Hermes Tnsmegistos 128, 2 0 6 , 4 7 6 , 4 8 6

Jonas, H. 3 0 1 , 4 7 7

Herder, J.G. 2 7 3 . 2 9 9

Jonas, E. 6 0 , 7 9 . 4 7 7

Herwig. H.J. 2. 8 0 . 4 7 6 . 4 7 6

Jordan, F. 9 3 , 4 7 7

Hess. J.J. 2 9 9

Jung, A. 4 3 2

Hesse. H.

Jung, C G . passim

21,443.476.489

Heyer, G.R.

1,244,476.483

184,477

Jung, C G . senior 5

Hieronymus 9 2

Jung, J.S. von 5

Hildegard von Bingen 6 8 , 190, 4 7 6

Jung-Rauschenbach, E. 2, 6, 9, 14, 2 0 , 9 5 , 4 7 4

Hilty, P.A. 2 6 6

Jung, J.P. 3 , 7

Hippokrates 178

Jung-Praiswerk, E. 2

Hppolytus 8 0 , 1 6 2 . 1 7 2 , 1 8 2 , 1 8 9 . 1 9 0 . 2 1 3 , 2 1 6 ,

Jungel, E.

217,476

391,472

Justinus Martyr

131,178,400,482

Hirsch, E. 2 6 9 , 4 7 6 , 4 8 2
Hitler, A. 1 0 6 , 106, 3 2 4
Hoch, D. 2 0 3 , 4 0 2 . 4 3 4 , 4 4 0 , 4 4 3 , 4 4 4
Hoehheimer, W. 3 2 4 , 4 7 6

Kahler, M. 2 9 1 - 2 9 3 , 3 2 0 . 3 3 0 . 4 8 2

Höfer, R.

Kalthoff. A. 6 5 , 6 7 , 1 3 4 , 3 0 0 , 3 0 2 , 4 8 2

14, 4 7 6

Hoghelande, T. de 1 8 6 , 4 7 6

Kant, I. 7 , 8 , 4 2 , 4 5 , 4 7 , 9 1 , 2 6 2 , 2 7 1 - 2 7 5 , 2 8 0 ,

Hölderlin, F. 7 7 , 4 7 6

286, 2 8 7 , 2 9 2 , 2 9 3 , 307. 320. 4 8 2 . 4 9 1
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Kepleeu, P. 2 1 , 4 8 2

Longfellow, H.W.

Karpokrates

Lorenz, K. 87

133

Käsemann. E.
Kasper, W .
Kast, V.

Lowith, К. 2 6 2 , 2 6 3 , 2 7 5 , 3 0 2 , 304. 3 0 7 , 4 8 3

147, 4 8 2

Loyola, Ignatius van

404, 418, 4 3 1 , 434, 448, 482, 485

Kaune. F.J.

Luckmann, T. 4 0 8 , 4 8 3

309, 310, 4 8 2

Luk, С.

122, 222, 2 4 2 , 4 8 2

Keintzel. R.

Luther. M . 9 1 , 2 6 2 - 2 6 7 , 2 7 0 , 3 0 5 , 3 8 0 , 4 2 4 , 4 8 3

1, 4, 2 0 . 2 1 , 1 0 3 , 4 8 2

Kelber, W . 4 0 0 , 4 8 2
Keller, A.

21.483

Lullius, R. 9 8 , 128

162, 1 9 6 , 4 6 9 , 4 7 0 , 47Б

Kautzsch, E.

17, 3 1 , 1 3 3 , 4 7 6 , 4 8 0

Lucienus 3 1 1 , 4 8 3

163,482

Kaufmann, W .

70, 483

Lyons, J.A.

445,483

109,411

M

Kelly, J.N.D. 9 0 , 136. 4 6 1 . 4 8 2
Kelsey. D.H.

336. 371

Kelsey. M.T.

170,262,427,433.482

Maag. P. 107

Kepler. J . 1 7 8 , 184

Maeder, A.E.

Kerényi, К.

Mahan 3 3 0 , 334, 4 8 3

Kern. W .

17,480,481

3 9 1 . 400. 408. 430. 434, 438, 462, 482

Keyserling, H. Graf von
Khunrath, H.

64,483

Mahanshi, Sn Ramana

17

31

Meier, M . 162, 2 1 2 , 4 8 3

128, 162, 1 7 1 , 206. 214. 4 8 2

Maitland, E.

110,483

Kiener. H. 2 2 1 , 3 9 2 . 4 1 2

Mangetus, J.J.

Kierkegaard, S

Mann, G. 4 4 8 , 4 5 3 , 4 8 3

262. 2 8 5 . 302-307, 322, 324, 356,

361, 364. 3 8 2 , 4 1 0 . 4 8 2

128,206,471,476

Mann, U. 2 2 6 , 3 8 5 , 4 4 9 , 4 5 2

Kindler, N. 2 4 4 , 4 8 3

Mannheim, K. 324

Kingsford, A.

Marquard, O.

110,483

317,483

Kirsch, J . 1 1 8

Marx, K. 2 7 9 , 307, 3 1 9

КІірт, A.F.J.

Maslow, A.H. 96

Koch. T.

7 1 , 116, 1 8 2 , 2 0 3 , 2 0 4 , 4 8 3

331.483

May, R. 3 3 4

Kodalle, K . M . 3 3 9 . 3 6 1 . 4 8 3

McGuire. W. 10, 1 1 , 2 4 , 8 9 , 4 8 4

Koenig-Fachsenfeld. O.

McKelway, A.J. 334. 3 4 4 , 3 4 5 . 3 6 1 , 3 6 6 , 3 5 6 .

Koepgen, G.

18, 4 8 3

135. 1 4 3 , 1 7 7 , 1 7 8 . 2 1 7 , 4 8 3

362, 370, 3 7 1 , 382, 390, 4 8 4

Koslowski. P.

81.473.483

Mead, G.R.S

Kotschnig. E.

392,412

Mechthild von Magdeburg 6 8 , 1 9 0 , 2 0 6 , 4 8 4

Kraeplin, E. 57

64, 76, 80, 110, 484, 4 8 6

Medtner, E. 3 0 6 , 4 8 4

Krafft-Ebmg, R. von

8

Meerpohl, F.

Kramp. J . 1 4 7 , 4 8 3

101,484

Melanchthon, P. 2 6 4

Krause, M. 7 6 , 8 0 , 8 1 . 1 6 3 . 1 8 3 , 1 8 9 , 4 7 5

Melchior Cibensis

Kretschmer, E. 16

Meliton van Sardes 6 8

Knshnamurti, J .

Menz, L. 4 5 1

106,477

128, 4 8 4

Kroner, R. 3 2 4

Merkelbach, R. 6 6 , 4 8 4

Krug, W.T.

Messing, M. 7 3 , 4 1 2 , 4 8 4

5

Krüger, G.

Metz, J.-В. 4 2 8 , 4 7 3

143, 484

Künzli, A. 3 0 6

Miter. Miss F. 6 3 , 6 5 , 6 7 , 7 0 , 199, 4 8 4

Kurthen, M .

MiHgram, H.

102, 123, 2 2 4 , 2 4 2 , 4 8 3

122,484

Mirandola, P. della 1 7 8
Miyuku, M .

L

Monoimoe
Lachet, W .

Lau Tze

Mühlen, H. 4 3 0 , 4B4

181,280,385,483

Müller, F.M.

440

Langs, D.

2 1 , 178, 4 0 9 ,

Müller, F. von

483

116,483

Müller, W .

Leeuwe, J . de

16,483

Müder. R.A.

Lehmann, F.R.

106, 4 8 3
44. 8 1 , 173, 178. 287, 483

Munter. F.

Leisegang, H.

76, 4 8 3

Müntzer, T.

Lessing, E.

392. 3 9 6 , 4 0 0 , 4 1 1 , 4 1 2 . 4 1 7 . 4 2 0 .
184.484
267

Muschalek, G.

329
391,482

Musener, F. 4 0 , 4 8 4

87, 4 8 3

MylKis, J.O.

Ltebart, J . 4 2 3 , 4 8 3
Link, С

8

Murray, H.A.

124, 1 6 0 , 1 6 3 , 4 8 3

273

Levy-Bruhl, L.

487

408, 484

433. 446. 447, 484

Leibniz. G.W.
Lennep, J . van

64. 137, 4 8 4 ,

Müller, J . 2 9 3

290, 493

Lavaud, M.-B.

269,484

Moore, G.F. 3 0 2

102

Lammers, A.C.
Lang, B.

Montgomery, J.W.

35, 441

Lamarck, J.B.

109,484
172, 189

408, 482

Locke, J . 8 1 , 2 7 1
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136,212,484

Ν

Picinelkjs, Ρ

186, 2 1 1 , 2 1 2 , 4 8 6

Pincus, L. 3 2 5
Nase, E. 3 8 5 . 4 8 4

Pitra, G B

Neander, A. 2 9 1

Pius XII 186

Nestorus

Plachte. К. 107

90

Neumann, E. 1 . 1 7 . 3 2 , 1 3 4 , 1 7 2 , 2 4 3 . 2 4 4 , 3 9 4 ,
421,481.484,486

213, 4 8 6

Plato 6, 6 9 , 7 4 , 8 7 . 1 3 9 , 177. 2 0 6 , 2 6 3 , 3 1 3 , 4 8 6
Plotinus

178, 189

Newton, I. 2 7 3

Pongratz, J .

Niebuhr, R. 3 2 5

Pordage, J . 1 6 6 , 3 2 3 . 4 8 6

Niederer, W. 3 9 0 , 4 6 1

Portmann, A. 8 5 , 4 7 3 , 4 8 6

Nraderwimmer, K. 3 6 3 , 4 3 0 , 4 8 4

Preiswerk, H. 8

Nietzsche, F. 6, 7 , 1 1 , 2 4 , 3 0 , 4 4 , 5 0 , 5 2 , 5 4 , 6 5 ,

1-3,41,486

Praiswerk, S. 2

68, 77, 8 4 , 9 3 , 9 8 . 9 9 , 152, 1 7 1 , 262, 2 6 3 ,

Preuschen, E. 1 3 1 , 1 3 3 , 4 2 4 , 4 8 6

275, 282, 2 9 9 . 302. 304. 307-319, 3 2 1 , 354,

Prick, L.G.M.

437, 474, 4 8 0 , 482-485, 4 9 5

Priscilhsnus 1 3 0 , 1 8 6 , 4 8 6

10,486

Nishitani, K. 3 2 7

Progroff, I. 3 3 3 , 4 8 6

Nitzsch, K.L. 2 9 3

Prokop, H. 2 4 3 , 4 8 6

Nostradamus, Maitre Michel 1 8 5

Psellus, M. 156, 4 8 6
Pseudo-Cyprianus

Novalis 2 7 3

68

Pythagoras 176

0

Q

Oberhänsli, Η. 4 0 6
Ockham, W van 3 1 3
Oeggar, Abbé

186, 3 9 2 , 4 6 9 , 4 7 1 , 4 7 3 , 4 7 4 , 4 8 6

Oeing-Hanhoff, L.
Oen, A

Quispel, G. 13, 19, 8 1 , 1 1 6 , 125, 1 3 0 , 1 6 1 , 1 6 0 ,

64
418,485

24, 307, 4 8 5

R

Oetinger, F.C. 4 8 . 3 2 3 . 3 6 3 , 3 7 3 . 4 4 5
Ohlig, K.H.

9 0 , 135, 4 4 6 . 4 5 1 , 4 8 5

Orígenes 6 3 , 6 8 . 7 6 , 8 9 , 1 4 5 , 1 6 3 , 180, 1 8 1 , 1 8 4 .

Radbertus, P. 9 0
Radin, P. 3 2 , 4 8 1

189. 2 1 7 , 2 6 4 , 3 4 4 , 3 9 3 , 4 0 0 . 4 4 6 - 4 4 8 . 4 8 3 .

Rahner, H.

486

Rahner, K. 3 3 2 , 3 8 5 , 3 8 8 . 3 8 9 , 3 9 2 , 4 0 4 , 4 1 2 ,

Orthehus
Otto, R.

129, 1 3 6 , 4 8 5
132. 2 9 1 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 4 , 3 4 5 , 4 8 5

95.209.412.486

417, 424, 448, 453, 474, 475, 486, 4 8 7
Rank, О. 6 4 , 7 9 , 4 8 7
Raschke, H.

Ρ

313,487

Readfearn, J.W.T. 4 , 4 8 7
Regh, S

Palladius

431,487

Reimarus, H. 2 7 1 , 2 9 9

Pagete, E. 8 9 . 4 8 5

Reitzenstein, R. 6 4 , 6 6 , 3 0 0 , 4 8 7

92

Pannenberg. W .

408. 452. 485

Renan, E. 3 0 2 , 3 1 2

Pan-Chiu Lai. 3 3 1 , 3 5 6 , 3 6 9 , 4 8 5

Rhenanus, J .

Paracelsus, T. 3 2 , 1 6 1 - 1 5 3 , 1 6 0 , 1 7 1 , 1 7 2 , 1 7 8 ,

Rhine, J.B. 5 3 , 4 8 7

209, 286, 3 4 0 , 387, 4 7 6 , 4 8 0 , 486, 4 9 4
Pauck, W. en M . 2 8 6 , 3 0 1 , 3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 2 - 3 2 8 ,
17,34, 178,481

Paulinus Nolanus
Pearson, B.A.
Peat, F.D.

183, 4 8 5

432, 485

Rikhn, F. 5 7 , 6 4 , 4 7 7 , 4 8 7

Peerbolte, M . L

Riplaeus, G. 1 2 8 , 1 2 9 , 1 6 2 , 215, 4 8 7
Ritschl, A. 4 6 - 4 9 , 1 4 8 , 2 6 2 , 2 9 3 - 2 9 7 , 3 0 5 , 3 2 0 ,
410,477,487
Ritschl, O. 2 9 4 , 4 8 7

178, 4 8 6
95. 485

Rittelmeyer, F. 3 2 3
Roberts, R. 1 9 0 , 4 8 7

Pelegius 9 0
Pelletier, M

Richmond, J . 2 9 4 , 4 8 7
Ringleben, J. 3 3 5 , 4 8 7

485, 493
Pauli, W.

128,133,470

Robertson, J.M. 6 5 , 3 0 2 . 4 8 7

59, 486

Penotus, B.G.

155, 212, 4 8 6

Rogers, С. 3 3 4
Rogers, W.R. 3 3 4 . 4 8 7

Perrot, E. 2 4 2 , 4 8 6
Pesch, O.H. 4 2 0 , 4 2 4 , 4 8 6

Roranus, W. 3 8 5 , 4 8 7

Petersen, J.A

Roscam Abbing, P.J. 5 9 , 4 8 7

462

R e f f Im, F. 17

Rossler, A. 3 2 2

Prammatter, J . 4 2 1 , 4 8 6

Rousseau, J.J. 2 7 3

Pfister, Pharrer 6 6

Rudffl, J . 3 9 2

Philalethes

154, 2 1 1 , 4 8 6

Philo van Alexandrie

68, 87, 178, 400, 486

Rudolph, A.W.

6

Rudolph, K. 6 3 , 1 2 7 , 1 6 0 , 4 7 0 , 4 8 7

Philp, H.L.

36, 232-234, 2 4 3 , 4 8 6

Ruh, U. 4 0 8 . 4 8 7

Pœavet, F.

172, 4 8 6

Rulandus, M.

153,187,487

Rupp, G. 9 0 , 4 8 7
Rusks, J . 1 2 8 , 1 6 2 , 4 8 7
Ruusbroec, J . van 139
Ryce-Menuhin, J . 3, 4 8 7
Rychlak, J.F. 2 8 0

Senior

128,489

Serrano. M .
Sharp. D.

20. 2 1 , 489

57, 69. 62-64, 82, 8 3 , 86, 106. 107.

489
Shimizu, M .

138,489

Sierksma, F. 4 0 , 5 9 . 4 8 9

S

Silberer. H. 6 4 , 4 8 9
Silbermann. L.H. 4 4 8 . 4 8 9

Samuels, A.

1 8 , 3 9 , Б7, Б9, 62-64, 8 2 . 8 3 , 8 6 .

Silva, L.A. de

106, 1 0 7 . 4 8 7

Smelar, U.

138, 4 8 9

19, 2 1 , 302, 397, 4 0 9 , 4 1 0 , 4 4 5

Sartre, J.P. 3 6 1

Sittler, J . 4 4 5 , 4 8 9

Sauerland. W .

Slavenburg, J . 7 0 . 7 6 . 1 4 2 . 1 8 0 . 4 5 8 , 4 8 9

10, 1 1 , 4 8 4

Sborowitz. A. 4 6 0 , 4 8 7

Slenczka, R. 2 9 6 . 2 9 9 . 4 8 9

Schaeffler. R. 4 0 8 , 4 8 7

Smulders, P.

Schär, H. 1 9 . 4 8 7 . 4 8 7 . 4 8 8

Socinus, F. 2 6 2 , 2 6 3 , 2 6 6 , 2 6 7 , 4 8 9

Scharfenberg, J . 38Б, 4 8 4 , 4 8 8

Söderblom. N.

Schattauer, J . 1 1 4

Söhngen. G. 3 9 0 . 4 0 0 , 4 0 1 , 4 8 9

Scheeben. M.J. 4 3 0

Sokrates

Scheffezyk, L.

Soll, G.

391,433,488

Scheftelowitz. J .

186,488

90,406,411,423,489
106. 489

176. 278, 4 0 0
185, 4 9 0

Sosnosky, T.

143, 4 9 0

Scheler, M . 3 2 4

Spener, P.J. 2 6 2 , 2 6 8

Schelling, F.W.J. 4 4 , 4 6 , 6 4 , 2 6 2 , 2 7 1 , 2 7 3 ,

Spiegelberg, W .

214,490

281-289, 2 9 3 . 302. 303, 307, 313, 3 2 0 , 3 2 1 ,

Spielrein, S.

325, 3 3 4 , 3 4 0 . 3 7 3 . 3 8 2 , 3 8 7 , 4 4 7 . 4 6 1 , 4 8 8 ,

Spijker, A . M . J . M . H . ven de 4 4 2 . 4 4 3 , 4 9 0

491

Spinoza, В. 8 1 . 170, 2 8 1 , 2 8 2 , 2 8 5

12. 64, 4 7 2 , 4 9 0

Schillebeeckx, E. 4 0 9 . 4 1 2 , 4 4 6 , 4 8 8

Spitteler, С. 5 4 , 9 3 , 9 5 , 9 9 , 4 9 0

Schiller, F. von 4 5 , 9 3 , 2 7 3 , 4 8 8

Spie«, J .

Schilson, A. 4 0 4 . 4 9 6

Staude, J.-R. 2 . 1 2 , 8 3 , 4 9 0

332,417,476

Schipperges, H. 4 2 8 , 4 8 8

Steffen, U. 7 4 , 7 6 , 4 9 0

Scruwy. G. 4 4 6 , 4 8 8

Stem, M . 5, 1 1 , 1 9 , 4 1 , 5 5 , 6 3 , 8 9 , 1 7 9 , 2 6 1 , 4 9 0

Schlegel, F. 2 7 3

Steiner, R.

Schleiermaeher, F.D.E. 6, 4 0 , 4 2 , 6 1 , 2 6 2 . 2 7 3 ,

Stern, P.J. 1 . 3 . 4 . 14-16, 2 0 , 5 3 - 5 6 , 8 1 , 1 0 6 , 4 9 0

106. 323, 430, 4 9 4

288-297, 3 0 3 , 3 2 0 , 3 2 1 , 3 9 3 , 4 4 6 , 4 4 7 , 4 6 1 ,

Stevens, Α.

484,488, 4 9 1 ,483

Stobaeus, J . 8 9 , 4 9 0

1 , 2 , 7, 1 2 , 4 1 , 8 1 , 4 8 0

Schmidt, J . 3 0 8 , 4 8 2

Stöckh. Α.

Schmidt, K.L. 3 0 0

Stoeckle, В. 3 8 9 , 3 9 8 , 4 9 0

116. 4 8 0

Schmidts, J . 3 3 1 , 4 8 8

Storr, Α.

Schmitt, E.H. 8 0 , 8 1 , 4 8 8

Strauß, D.F. 4 2 , 1 7 5 , 2 6 2 , 2 8 0 , 2 9 4 , 2 9 7 - 3 0 2 .

Schnackenburg, R. 4 1 2 . 4 4 6 , 4 6 1 , 4 5 3 , 4 8 8

2, 4 9 0

307, 490. 483

Schoofs, T . M . 2 6 2 , 4 8 8

Strube, G. 6 0 . 4 7 1

Schoonenberg, P. 3 9 4 . 4 1 8 , 4 3 1 , 4 8 8

Struve, W .

Schopenhauer, A. 6, 7, 2 4 , 4 2 , 4 4 , 4 5 , 5 0 , 5 2 , 6 9 ,

Studer, B. 4 0 2 . 4 4 6 , 4 9 0

8 1 . 282, 2 8 7 , 308, 3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 4 , 4 8 8

231, 480

Sudbrack, J . 3 6 3 , 4 3 0 , 4 8 4

Schors. W . N . 4 4 2 , 4 8 8

Suso, H. 4 8 . 116

Schulte, R. 4 2 8 , 4 3 2 , 4 8 8 , 4 8 9

Suzuki, D.T.

Schultz. W. 6 4 , 8 9 , 4 8 8 , 4 8 9

Swedenborg, E. 6, 5 4 , 9 9

Schuré, F.

Symeon de Nieuwe Theoloog

110,483

Schüssler, W .

SynesMS

286, 319, 3 2 1 , 322, 324, 469

3 1 , 137-139, 327, 386, 4 8 1 , 4 9 0
68

490

Schutze. A. 6 6 , 4 8 9

Τ

Schwanz, P. 3 9 2 , 4 4 6 , 4 8 9
Schwartz-Salant, N.
Schwarzenau, P.

124,489

142, 489

Tatcher, Α. 3 3 7 , 4 9 0

Schweitzer, A. 4 7 . 2 9 7 , 2 9 9 - 3 0 2 . 4 1 1 , 4 8 9

Tatiaiws

Schwary, W .

Taubes. J . 1 7 . 8 0 , 4 7 6

111, 489

146. 1 8 1 , 4 9 0

Scott, W . 8 7 , 1 2 5 , 128, 130. 147, 4 7 5

Taylor, С.

Seckler, M. 4 0 0 . 4 0 4 . 4 0 8 , 4 8 9

Teilhard de Chardin, P. 2 0 , 2 1 , 4 4 5 , 4 7 6 , 4 8 6 , 4 9 0

Seeberg, R.

295

Seemann, M.

317,490

Tenzler, J . 2-5, 4 1 , 5 7 . 1 5 1 , 1 9 2 , 2 4 6 , 2 7 3 , 4 9 0

395, 489

Tertullianus 8 9 , 1 1 3 , 1 8 0 , 1 8 6 , 1 9 2 , 3 9 2 , 4 9 0

Segal, R.A. 8 6 , 4 8 9

Theophilus van Antiochia

Seibel. W .

Thiehcke, H. 3 3 2 . 4 9 0

391,489

181, 4 9 0

Seifert, F. 2 8 0 , 4 8 9

Thokjck, F.A.G. 2 9 1 , 2 9 3

Semon, R. 8 4 , 8 5 . 4 8 9

Thomas van Aquino, 3 5 , 8 1 , 9 1 , 1 2 8 , 1 8 1 , 2 2 0 ,

Seneca 6 7 , 4 8 9

313,491

504

Wiederkehr, D. 3 8 3 , 3 8 4 . 3 9 3 , 3 9 7 , 4 0 5 , 4 1 2 ,

Thompson, J.G. 6 6 , 233

444, 446, 449, 4 9 4

Tillich, J .

319

Tillich, P.

passim

Titus van Bostra,
Tracy. D.

Wilber, К. 2 2 2 , 2 4 4 , 2 4 5 , 4 9 4
Wildberger. H.

181, 493

192,494

Wilhelm, R. 15, 1 0 9 , 4 7 4 , 4 7 6 , 4 7 9

331,493

Tnllhaas, W. 2 6 2 - 2 6 6 , 2 6 8 , 2 6 9 , 3 1 6 , 4 9 3

Willers, U.

Tnsrnosin, S. 4 4 2 , 4 9 3

Wilmshurst, W.L.

312,496

Troeltsch, E. 2 9 6 , 3 2 0 , 3 2 2

Wmmcot, D.W.

163,469

6

Troves, Chrétien de 9Б

Wittschier, S. 3 3 4 - 3 3 6 , 3 7 0 , 4 9 5

Trüb, H. 4 3 4 . 4 9 3

Wolff. С. 2 7 1 , 3 2 0

Tzwang Tze

Wolff, H.

178

409,417,496

Wolff, T. 14, 1 6 , 2 0 , 124, 4 9 5

и

Wouters, C A .

Ulrich, F. 4 0 0 , 4 9 3

Wundt, W. 5 7

66, 4 9 5

Wrede, W. 3 0 0

Unterste. H. 3 9 2 , 4 0 4 , 4 0 9 , 4 2 3 , 4 3 3 . 4 4 8 , 4 4 9 ,

Χ. Y. 2

493
Usener, H. 4 9 3
Usten, L. 4 4 6 , 4 9 3

Zacharias, G.P. 2 0 5 , 4 3 6 - 4 3 7 , 4 4 1 , 4 4 6 . 4 4 7 , 4 5 0 ,

V

Zadra, D. 4 0 4 , 4 9 5

Valentinus, B. 7 6 , 146, 1 6 0 , 1 8 3 , 186. 4 9 3

Zahrnt, H. 3 2 1 , 3 8 5 , 4 9 6

496
Zähringer, D. 3 9 5 , 4 8 9
Van der Post, L. 4, 6, 14, 16, 2 1 , 4 9 3

Zarine, A.

Vangorp, H. 3 9 , 4 9 4

Zimmer, H.

Vasavada, A.U. 2 2 2

Zinzendorf, N.L. Graf von 2 6 8 , 2 8 8

Ventura. L. 2 0 7 , 4 9 4

Zôekler, 0 .

Ver gote, A. 3 8 7 , 4 0 3 , 4 9 4

Zosimos van Panopohs

17, 3 1 ,

139,480

73. 74. 162, 4 9 6
32, 124, 1 2 8 - 1 3 1 , 147,

163, 1 6 0 . 1 7 8 , 2 0 1 . 2 0 2 , 2 0 8 , 2 1 7 , 3 9 0 , 4 8 0 ,

Vermaseren. M.J. 66, 4 9 4

481

Vetter, A. 107
Vigenerus, B.

104, 112

Zulehner, P.M. 4 0 8 , 4 8 3

162,213,494

Vorgrimler, H. 4 1 7 , 4 9 4

Zundel, E. 2 4 4 , 4 9 5

W

Zwingli

Zuylen, P.J. van der 7 5 , 4 9 5

Wagner, R. 9 6 , 9 9
Wahl. H. 3 8 9 , 4 0 3 , 4 0 4 . 4 3 0 , 4 4 2 , 4 9 0 , 4 9 4
Waite, A.E.
Wälder. P.

128.494
109, 116. 2 2 2 , 4 4 8 , 4 9 4

Wegmann, H.

431,444,463

Wehr. G. 2, 17, 1 9 - 2 1 . 2 7 , 6 2 . 6 3 , 6 6 . 7 2 , 1 0 1 ,
104, 106, 124, 1 5 1 , 2 0 8 , 2 6 3 , 2 6 9 , 3 0 0 , 3 1 9 ,
3 2 4 , 3 2 6 , 3 2 7 , 386, 3 8 9 , 3 9 1 . 4 4 9 , 4 6 2 , 4 5 3 .
469. 494
Weischedel. W.
Weiss. J .

332. 494

300

Welch. С. 2 6 3 , 2 6 6 . 2 6 8 . 2 7 1 . 2 7 6 . 2 8 8 , 2 8 9 ,
2 9 3 , 2 9 4 , 3 0 1 , 303. 3 0 7 , 3 1 7 , 4 9 4
Wellina, G. von

213,494

Wenz, G. 2 6 3 - 2 6 6 , 2 6 8 . 2 6 9 . 2 7 2 . 2 7 5 . 2 7 7 . 2 7 8 ,
2 8 6 . 2 8 9 , 2 9 1 , 294, 2 9 8 , 3 0 4 . ЗОБ. 3 0 7 , 3 1 7 ,
334.494
Werner. H. 3 2 3
Wesley, J . en С. 2 6 8
Wette, W.M.L. de 291
Wever, G. 321
White. V.

19, 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 6 , 194, 2 0 9 , 2 3 3 , 3 8 5 ,

392. 398. 4 0 1 . 412, 4 2 1 , 425, 426, 428, 429,
434, 436. 437. 445, 4 4 9 . 463, 457. 469. 483,
494
Whitehead, A.N. 3 2 6
Whyte, L.L. 4 4 , 4 9 4

505

9 1 , 364

3. Symbolen, namen en begrippen
Dit register is beperkt gehouden rond de thematiek van de Christusbenadering en christelijke verlossing van 'zelf'
en individuatie Vanwege het gebruik van symbolen en begrippen in verschillende talen en het voorkomen van vele
synoniemen № in dit alfabetisch register de volgorde bepaald door Nederlandstalige trefwoorden Dit vergroot het
overzicht op de gebruikte terminologie en biedt ook de mogelijkheid tot het leggen van associatieve verbanden

anima

3 1 , 3 2 , 9 1 , 1 0 1 , 102. 105, 106, 113, 117,
124, 1 3 6 , 1 4 0 , 1 6 6 , 172, 1 8 9 , 2 0 1 , 2 0 7 ,

aanwezigheid

213, 215, 219, 220, 254, 2 6 6 , 273, 3 9 2 ,

aanwezigheid van Christus 4 8 , 4 9 , 5 1 , 6 2 , 9 1 ,

409, 428, 429

148, 149, 236, 2 9 6

anma Christi 1 6 5

Christusaanwezigheid 6 1

anima in compedbus

innerlijke aanwezigheid 5 2 , 6 5 , 5 8 , 2 7 0

anma mundi

materiële aanwezigheid van Christus 4 8

anima natura/iter Christiana 1 1 3 , 3 9 2

onmiddellijk aanwezige Christus 2 3 6

animus 1 0 2 , 1 0 5 , 1 0 6 , 108, 1 4 0 , 2 4 9 , 2 5 4
animus

Abraham 1 4 9

en Christus 2 4 9

Antichrist

Adam
Adam Kadmon

133, 164, 2 1 7 , 218, 3 9 2

Adam secundus

Aquaster 1 5 2

180,397

tweede Adam

128, 217

zweiter Adam

1 2 8 . 1 3 3 , 1 3 4 , 139

5 0 , 6 4 . 7 6 , 9 9 , 146, 1 6 8 , 1 8 1 , 1 8 2 ,

186, 1 9 5 , 1 9 8 , 2 6 8 , 3 0 8 3 1 3 , 4 2 0 , 4 5 6

1 6 1 , 193, 198, 203, 2 1 7

mystischer Adam

189

136, 172, 213, 2 2 0

archetype
Archetype an sich

173,222,251,390,398,

427

Adech 1 6 2

Archetypos

Chretos

Adonis 6 9 , 7 0 , 7 3 , 7 6

Archetypus

des Selbst

452

adoptie 3 6 2 , 4 1 2

bovenpersoonlijk oerbeeld 7 2

afkomst

Christus als archetype

177, I S O , 2 3 5 , 4 4 1
167, 2 5 6 , 2 9 1 , 3 9 1

bovenwerelds afkomst van Christus 2 0 4

Christus als Archetypus

verwerpelijke afkomst van Christus 2 1 5

Christus als collectief archetype 4 3 6
Christus als oerbeeld 341

Agni 7 0 , 7 3 , 7 5 , 9 4
Ahasvérus 7 0 , 9 7

Christustypus

Aion 1 1 9

engram 8

algemeen, universeel
Ideal 3 0 0

allgemengûltigkeit

75, 194

Allgemein-Menschliches
universal significance
universal substance
universalisme

kollektive Bilder 105
oerbeeld 7 2 , 9 4 , 164, 2 7 2 , 2 7 5 , 2 9 1 , 3 4 1

76, 413

oerbeeld van God-menseenheid 3 4 1

362,451

oerbeeldfunctie van Jezus 2 8 9

343

onstoffelijke archetypen 87

349

typos

328, 399,400

Universalemus

67

godmensarchetype 4 1 1

allgemeingültiges

universal validity

441

157, 169

typus Christi 2 0 7

360

Typus des Selbst 201
Urbäd 8 5 , 8 6 , 199. 2 0 8 , 2 1 6 , 2 7 2 , 2 9 0 , 2 9 3 ,

universaliteit van Christus 4 3 5 , 4 0 0 , 4 4 8

373, 391-393, 4 3 1 , 448, 4 5 3

universaliteit van de archetypen 111
universaliteit van de Christus 4 3 5

Urbild des Menschen

universaliteit van de verlosserverwachting 3 9 2

Urbild η unserer Vernunft 2 7 2

290

universaliteit van de verlossing 3 6 1 , 3 6 6 , 3 8 9

Urbilde der Menschheit 2 7 2

universaliteit van het zelf 2 3 1

Urbädlich

universality of salvation

409

Urbildliches der Chmtusfigur

universality of the Spirit 3 6 9

urtümliches Bild 8 4 , 8 6 , 9 4

290,291,293

verloeserarchetype 118

universele impact van Christus 4 4 6
allegoria Chresti 1 6 6 , 1 5 7 , 1 6 1 , 2 0 8

Archeus 1 5 2

androgynie

Ananamus

Attis, attische 6 9 , 7 0 , 7 3 , 7 5 , 1 3 0

1 6 1 , 168, 190, 2 1 1 , 212, 217
male-female

Christi

Azoth 2 0 6

142,161

380, 453

man-vrouweli|kheid 4 5 2
Webliches
Amada
Aniadus

in Jesus

175

Atmen 1 3 9 , 1 5 4 , 1 6 6 , 157, 1 7 7 , 2 1 0

androgynie van Christus 1 4 2 , 1 4 7 , 1 5 7 , 1 5 8 ,
Androgynie

291

217

153
153

506

ЕгІеЬпв der Messe 5 6 , 8 6 , 114, 136, 1 4 0 , 1 8 7 ,
230, 403, 449, 450, 463
godsbeleving 4 , 118, 2 7 2
Gotteserlebnis 4
riñeres Erlebnis 8 5 , 1 8 7 , 4 0 3
innerlijke beleving 4 . 5, 2 4 , 6 0 , 2 9 2 , 3 8 4
mystieke godsbeleving 2 7 2
mystische beleving 1 4 0
onmiddellijke godsbeleving 118
persoonlijke beleving 2 2 , 109, 1 4 1 , 2 2 9 , 3 2 0
persoonlijke Jezusbeleving 2 3
wiederholendes Erlebns 136
belijdenis

Baidur 7 0 , 7 3
Barrabas 7 1 , 18Б
beeld
archetypisches Bid 2 3 6
beeld ven Jezus 3 4 9 , 3 5 6 , 3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 9 , 4 1 4 ,
426
beeldgelijkheid 3 6 3
beeldtheologte 3 9 1
ЬЫка! picture 2 9 2 , 3 4 2 , 3 4 9 , 3 6 0 , 3 5 6 , 3 6 2 ,
382, 390, 414
bi|belse beeld 6 3 , 1 5 5 , 2 1 4 , 3 6 1
Bid des Bildes Christus 3 9 1
Bid des Menschen 8 5
Bid Jesu Christi 3 9 2

Akklamation
436
christelijke geloofsbelijdenis 4 6 , 108, 1 3 8 , 1 8 2 ,
349, 362
Chnstusbekenntnisse
440
Christusbelijdenis 3 4 2 , 3 4 9 . 3 7 0 , 4 0 0 , 4 2 8
credo 1 7 5 , 1 8 8 , 2 3 6
geloofsbelijdenis 2 0 , 2 2 , 3 6 , 4 6 , 5 3 1 0 8 , 116,

christeli|ke iconologie 1 3 3
Christus-Bid 4 4 7
Chnstusbid
157,174,413
concreet beeld van Jezus 3 6 2
dogmatisches Chnstusbid
157,413
gods- en mensbeeld 3 6 , 2 4 8 , 3 9 2 , 3 9 6 , 4 4 0
historisch Jezusbeeld 3 5 6 , 4 1 1
historisches Jesusbid 6 6
Konoc/asm Ai Λ
ideaalbeeld 4 1 . 2 6 8 , 3 7 8
idolatrie 3 5 0 , 4 0 6
idolatrous perversion 3 4 7
idolatry 3 4 8
mago ChrBti 127, 2 0 6
Jezusbeeld 2 3 , 4 7 , 5 1 . 3 5 6 , 3 8 0 . 4 1 1 , 4 1 3 .
463
kerkelijk Christusbeeld 2 0 2
kollektives Bid 8 6 , 1 0 5
tibidobeeld Christus 7 8
mental mages of Christ 4 8
picture 2 , 3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 6 , 3 6 1 , 3 8 1 , 4 1 4
rauhes Bid des Mannes Jesus 4 2 3
real picture 3 6 1
ftealbid 3 6 1

1 2 3 , 1 3 0 , 138, 1 5 0 , 1 8 2 , 183, 2 2 7 , 2 4 7 ,
349, 366, 362, 363, 446
joods-chnstelijke geloofsbelijdenis 138
Konfession 1 3 2 , 2 0 9 , 2 2 7 , 2 2 9 , 4 0 3 , 4 0 5 , 4 0 6
persoonlijke belijdenis 18
persoonlijke geloofsbelijdenis 36, 5 3 , 1 2 3 , 2 4 7
religiöses Bekenntnis 2 3 8
symbolum 3 3 , 144, 1 8 8 , 2 0 1 , 2 5 3 , 4 1 2
bevrijding 9 6 , 1 1 2 , 1 3 8 , 1 6 0 , 2 1 9 , 2 6 3 , 3 1 2 , 4 5 9
befreien 1 5 0
Befreiung der Welt 2 0 6
bevrijdingstheorie 3 3 0
emancipatie 9 2 , 2 6 3 . 2 6 7 . 2 7 6 , 3 1 6 , 4 0 9
emancipatieproces 4 0 8
втапсшзаЧоп 3 6 4
liberation 3 1 , 1 3 7 , 138, 2 1 2
vrijheid 4 5 , 1 0 9 , 140, 2 6 3 , 264, 2 6 9 , 2 7 2 , 2 8 2 ,
284, 286-288, 295, 310, 331, 338. 339,

3 4 1 , 362, 353, 357, 362, 364, 368, 369,
412, 430, 448
bewustwording

reëel beeld van Jezus 3 6 5
remembered mage 4 8
schutsbeeld 2 5 7 , 4 0 1
Schutzbid
168
secundaire beeldvorming 4 8
tegenbeeld 6 3 , 2 1 2 , 2 5 0 , 3 1 6 . 3 8 8 , 4 0 5
transcendentaal mensbeeld 4 4
uiterlijk beeld 149
bekering 4 8 , 8 8 , 2 2 9 , 2 4 7 , 2 9 6 , 3 0 4 , 3 0 7 , 3 7 5 ,
431,432,469,475
Bekehrung 9 8
Bekehrungsgeschichte
98
bekering ven Paulus 8 8
bekeringsproces 3 1 , 8 6 . 8 9 , 2 2 3 , 2 9 6 , 3 0 4 ,

archetypische bewustwording 4 2 6 , 3 9 6
bewustwording van de mens 198, 199, 2 4 0 ,
409, 426, 462
bewustwording van het zelf 102
bewustwordingsproces 1 2 , 7 8 , 100. 1 4 4 , 1 6 7 ,
197, 1 9 8 , 2 4 2 , 276, 2 8 0
godmenselijk bewustwordingsproces 1 4 4
individuele bewustwording 2 6 3
psychische bewustwording 2 2
psychologische bewustwording 6 4 , 2 1 2
bewustzijn
bewustzijn en Christus 1 4 6
christelijk bewustzijn 1 5 2 , 170, 2 4 8 , 3 0 4
christliches Bewußtsen
197
annoia 125
erleuchtetes Bewußtsen
180, 395
geestelijk bewustzijn en Christus 2 0 7
godsbewustzijn 2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 3

477, 603
bekeringsverhaal 2 2
bekeringswerk 2 3 1
conversion 4 9
metanoia 2 2 8 , 4 3 2
Umkehrung 8 8 , 2 7 9
beleving

groepsbewustzijn

402

hoger bewustzijn 126, 1 4 2 , 2 3 4 , 4 3 1
immediate awareness 3 5 6

ChnstuserlebnB 2 1 6
Damaskus-Erlebnis 6 6 , 4 4 9 , 4 5 0 , 4 6 3
eenheidsbeleving 2 7 3

mannelijk bewustzijn en Christus 207
primitives Bewußtsein

507

205

religieus bewustzijn 2 8 9 , ЗОБ
religious consciousness 2 9 6
subjektives Bewußtsein 2 0 3 . 2 0 4
Transzendenzbewußtsein 3 2 2
universeel bewustzijn 9 8
unsterbliches Bewußtsein

Verkündigung 1 7 8 , 1 8 8 , 3 2 1
Verkündigung der Christusgestalt 1 8 8
verlossingsboodschap 2 1 , 3 7 8 , 3 8 3 , 3 8 9 , 4 0 6 ,
438
boom
arbor 1 5 4 , 1 6 2 , 1 6 3 , 2 0 7

232

arbor fructífera 1 6 3
arbor inversa 2 0 7

zondebewustzijn 4 1 7 , 4 1 8
zonde en genadebewustzijn 4 1 9
bezetenheid 1 0 6 . 140, 36Б, 3 6 8

arbor metattorum 1 6 2
arbor spirituale ас corporale 1 5 4

agathodamon 7 6
Dämon 136, 1 7 6 , 3 2 4
demonische bezetenheid 36Б. 3 6 8
demons 3 2 3
kakodamon 7 6
particular compulsions 4 3 0
potydemonisch 39Б
roes 3 1 2 . 3 6 8 , 3 7 1

arbor vitae 1 5 4 , 1 6 2
Baum 1 0 3 , 1 8 0 , 2 0 7
Baum der Erkemtne 1 0 3
boom Christi 1 2 8
doodsboom 7 3 , 1 6 2
kruisboom 7 4 , 1 6 2 , 2 1 5
levensboom 7 3 , 7 4 , 1 5 4 , 1 6 2
metaalboom 1 6 2
Paradiesbaum 1 6 2
paradijsboom 7 3 , 1 5 4 , 162

roesverwekking 4 2 9
Zwangserziehungsmensch
Б4
bloed
bloed van Christus 2 0 8 , 2 0 9
bloed van de Verlosser 1 6 0
Blut 6 6 , 7 6 , 1 7 6 . 1 7 9 , 2 0 7 , 2 1 3 , 2 8 3 , 3 1 3 ,
370

Todesbaum 7 4
vijgenboom 6 2 , 1 8 6
brood
bread 2 4 5
brood 9 1 , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 4 7 , 1 4 8
broodwonder 1 8 7
H Hostie 2 1 4
pane vitae 1 6 2

Blut Christi 7 6 , 1 4 7 , 1 9 6 , 2 1 3 , 3 2 2 , 4 2 8
m sanguine Chrtsti 2 0 9
rooskleurig bloed 2 0 6
sang urns velde leone 21Б
sangue 2 1 3
verlossend bloed 7 0 , 2 0 6
bloem
Goldblume 1 1 0
roos 117, 1 2 4 , 135

Chalcedon

rosa mystica 1 3 6
Rose 208
rozensymboliek 2 0 6
Boeddha 16, 4 7 , 1 9 1 . 2 3 9 , 4 0 9
Buddha 16, 9 7 , 134, 1 3 8 , 139, 1Б7. 2 3 7 , 2 3 9
boodschap

Chiwantopel 7 0
christelijk
anti Chretien 3 1 4
antKhretlKh
72, 94, 312
Chretifikation
84, 198, 3 1 5 , 4 4 7
Chretlichkeit 8 8 , 9 4 , 1 7 4
Chretocentric
369, 380
christocentnsch 1 4 8 , 2 5 2 , 3 3 1 , 3 7 1 , 3 8 1 , 3 9 3 ,
396,461,462
chnstocentrisme 1 4 4 , 4 0 5 , 4 2 7 , 4 3 3

boodschap aan Maria 6 2
boodschap van Jezus 5 0 , 2 2 3 . 29Б
christelijke boodschap 17. 3 6 , 4 9 , 2 2 8 , 2 2 9 ,
237, 240, 296, 3 3 1 , 346, 403, 4 1 4
christehjke heilsboodschap

135, 182. 3 8 2 . 4 0 5 . 4 2 3

Chen yen 1 6 5 . 2 3 9
Chidr 7 0 , 2 3 7

382, 383

christliche Botschaft 17
Christusboodschap 3 9 7

Christoforuslegende 1 4 1
Christogonie 2 8 4
chretozentnsch 3 7 0
engefleechte
Chretlichkeit

Chnstusbotschaft 2 0 Б
Dysangetium 3 1 2
eeuwig evangelie 1 8 5 , 2 8 3

174

Entchnstlichung 1 8 0
gechnstianiseerd 1 5 6 , 1 6 8

evangelieberichten 2 9 9 , 3 0 2 , 4 3 6
Evangelienberichte 1 8 8

guter Christ 1 3 8
hergebrachte Chretlichkeit

evangelische boodschap 2 9 4
evangelisten 4 8 , 1 2 4
е апдеішт aetemum 18Б
frohe Botschaft 1 5 8 , 3 1 2
froher Botschafter 3 1 2
heilsboodschap 3 8 2 , 3 8 3 , 3 8 5 , 4 2 5 , 4 3 4
message 3 0 1 , 3 3 1 , 34Б, 3 4 9 , 3 6 0 , 3 6 8 , 4 4 2

joods-chnstelijk
393,411

94

134, 138, 143, 182, 2 1 7 , 254,

Nicht-Chreten 2 7 5
niet-christen 3 8 4 , 4 1 7
orthodox-christehjk 8 9 , 1 2 4 , 1 8 1 , 4 2 1
oudchristelijk 1 6 , 3 4 . 1 6 8 . 1 6 9 . 1 8 2 , 2 1 2 , 2 5 0 ,
391. 399, 407, 432, 445, 447
Panchretemus
434
postchristelijk 1 7 9 , 1 8 6 , 2 2 3 , 3 1 3 , 4 6 2
prechristelijk 1 2 4 , 1 6 1 , 1 6 2 , 1 7 4

message of Jesus 3 4 9
Trager der Botschaft 2 3 9 , 4 0 1
verkondigen 1 3 9 , 3 9 9
verkondiger 2 6 5 , 3 8 4 , 4 1 3
verkondiger van een morele leer 4 1 3

pre-chnstan 3 7 9

verkondiging van het heil 4 0 9

pre-chretocentric

508

369

urchratlich

418

Christusthematiek 6 , 8 , 2 2 . 2 3 , 2 5 - 4 0 , 5 0 . 5 3 .

volmaakt christen 5 4

8 2 , 8 7 , 9 9 - 1 0 1 , 1 0 7 , 1 1 0 , 1 2 3 , 125, 1 3 5 .

voorchristelijk 6 8 . 7 8 . 1 1 9 . 1 6 2 . 160, 176, 2 8 4 ,
3 0 0 . ЗЭБ. 3 4 8 , 3 9 6 , 3 9 9
vorchristlich

143. 179, 2 0 8 , 2 5 2 . 2 6 1 , 3 8 8 , 4 5 9
cosmic Christ 4 4 5 , 4 4 6

1 3 0 , 1 5 9 . 184, 2 1 1 . 2 3 8

dogmatische Christus 3, 1 8 2 , 2 0 5 , 2 1 6 , 3 9 7 ,

vroegchristelijk 63, 74, 76. 95. 120. 370

403, 406, 441

wirklicher Christen 2 7 5

donkere Christus 1 9 7 , 2Б8

christendom

eschatologische Christus 4 5 4

antichristendom 3 1 3

eschatohgscher

geopenbaard christendom 2 7 1

esoterische Chnstusbenadenng 3 5

Christus

historisches Christentum 220, 409
johanneisch christendom 254
katholiek christendom 283
mannweibliches Christentum 217
neuzeitliches Christentum 262 266, 268, 269

gehumaniseerde Christus 4 7
gekreuzigter Christus

296

gekruisigde Christus

131,312

oerchristendom 2 3 4 , 2 7 8

gemythologiseerde Christus 4 0 5

geïncarneerde Christus

300, 445, 456

131,445

gekruisigde Christusfiguur

paulinisch en johanneisch christendom 2 5 4

gezalfde Christus 111

praktisch christendom 2 9 1

glorifizierter Christus

unchnstliches Christentum 3 0 7

gnostische Christus

Urchristentum 66, 71

goede Christus 2 3 4

3

147, 445
160, 206

verburgerlijkt christendom 5 0

historische Christus 2 0 5 , 4 4 0

verwereldlijkt christendom 3 0 7

historischer Christus

235, 441

imagmierter Christus

126

Christian Rosenkreuz

161,208,269

christologie

m Christo

Erhöhungschnstotogie

412

139, 187, 196. 266, 2 9 0 . 3 9 2 . 4 0 3 ,

439
innerer Chnstus

false Chnstology

341

geestchnstologie

369-371, 380, 398, 4 3 1 , 439,

130, 140, 177, 2 0 1 , 202, 2 3 5 ,

441

461

innerlijke Christus 1 1 0 - 1 1 3 , 1 2 2 , 1 3 1 , 1 3 9 ,

high chnstology

350,351,412

hohe Christologie
ncamational

141. 173, 177, 1 7 9 , 180, 183. 2 0 2 . 2 0 5 ,

350

Chnstology

214. 221-223. 2 4 0 , 2 4 1 , 246, 4 4 5 , 4 5 7 ,
356,412

460, 461

kirchliche Christologie 4 4 9

johanneïsche Chrietus

kosmische

joharmescher

Christologie 4 5 1

foffoschnstologie

348, 3 5 1 , 3 8 0 , 3 9 9 , 4 0 1 ,

177, 211

kerugmetische Christus 3 0 0

431,461
low chnstology

177, 259

Christus

kosmische Christus

199, 216, 2 5 9 , 379, 4 4 5 ,

446, 449, 450. 4 5 4 , 457

362. 363. 412, 416. 456

niedrige Christologie 362

latente Christus 2 8 7

personalistische christologie 5 2

lichte Christus 4 2 8

transpersoonlijke christologie 4 5 3 , 4 5 6

menschheitserlósender

valse christologie ЗБ0

metafysische Chnstus 6 2 , 5 8 , 6 1 , 7 9 , 2 2 3 ,

verborgen christologie 4 1 9

Christus

146

246, 2 4 7 . 4 4 0 , 4 4 5

Christus

metaphysischer Christus

235,441

androgyne Christus 1 5 9 , 1 6 5

monarchische Chnstus 4 0 5

apocalyptische Christus 7 5 , 1 1 6 , 197, 2 1 8 ,

oberer Christus 183

416,423

objectieve Christus 4 8 , 5 8 , 4 4 9 , 4 5 0

äußerer Christus 235, 441
biblischer Christus 292
Christ ésotenque

onbekende Christus 5
ontmythologiseerde Christus 2 5 7
onwereldse Chnstusbenadenng

110

169

opgestane Christus

129,165,410

Christus als Gort 177

paulinische Christus

122, 177, 2 5 9

Christus als scheidend en verenigend 1 2 0

prêexBtenter

Christus «Es Spiegel 2 0 4

Problem des Christus

Christus in de roos 124

relativierter Chnstus 4 1 1

Christ of faith 2 9 2

Christus

209
18

Christus in Gethsemane 2 0 6

subjectieve Chnstus 4 4 9

Christusereignis

suffering Christ 3 8 1

Christusgestalt

431,433,453

supernaturalistische Christus 4 0 5

127, 187. 188, 197, 203. 436.

süßer Chnstus 4 1 7

440

totale Christus 4 4 6

Christushymne 4 0 0 , 4 4 6
Christusidee 4 4 1

transcendent Christ 3 6 1

Christusimpuls 1 7 9

transcendentale Chnstus 2 5 2 , 4 4 5 , 4 5 0

Chnstusprmcpe 2 8 7

transzendentaler Christus

Chnstus-Problem

unchnstlicher Chnstus

19

Christusproblematiek
Chnstustendenz

verborgen Christus 2 8 4

19, 2 3 , 3 5 , 3 7 , 4 0 , 3 1 5

verheerlijkte Christus 147

ν

509

446

159

verherrlichter Christus

kruisdood 7 3 , 7 4 . 164. 258, 2 6 9 , 2 9 0 , 4 0 7 ,

4 1 2 , 452, 453

verkondigde Christusgestarte

425, 426

187

Leidenstod 1 4 8

verrezen Christus 2 4 3 , 2 6 4 , 3 6 9 , 4 4 5
voorbewuste Chrietusbenadering

offerdood van Christus 79

24

voorwetenschappelijke Christuservering
vorchnstíicher und unchristlicher Christus
wetenschappelijke Chnetusbenadering

offerdood van de Messias 101

41

Opfertod

159

putrefacto

Chnstus 44Б

wiederauferstandener

1 2 6 , 140, 3 1 2

Opfertod Christi 7 7 . 140, 2 0 6 , 2 3 3

11

164, 2 1 3

zondeloze Christus 4 1 6

second death 3 2 6

zukünftiger

symbolischer Tod 2 3 7

zweiter

Chnstus

Christus

206

thanatos 2 8 6

1 S3

Tod Christi 6 9 , 114. 2 0 7 , 2 7 9

complex

Tod des alten Adams 132

Б7

associatiecomplex

autonoom complex 4 3 0

Tode Christi 6 9 , 2 7 9

Christuscomplex

8 8 , 100, 118, 1 2 0 , 4 1 5

Todesschlaf 1 5 3

Christuskomplex

8 8 , 118

Todüberwindung

complexbeeld 5 8

vernietiging

complexbezetenheid 5 8

367, 358, 373

complexvoorsteDingen 2 6 , 5 8
Erlösericomplex
erotisch complex

doop

godcomplex van Jezus
godmenscomplex

325

72,74,111,164.213,370

doop van Jezus

65

Komplex

doopvont

5 8 , 116

gevoelsgeleden complex

62
60

111

130

gedoopten

76

submersn

213

Taufe 7 2 , 7 4 , 4 0 4

60

heiland- of verlossercomplex
ik-complex

zweiter Tod

117, 118

gefühlsbetonter

128

164, 2 0 2 , 213, 2 4 6 , 2 8 8 . 3 1 4 ,

117

waterdoop

57.60.247.415

130

drama

Komplex 6 7 - 5 9 , 6 8 , 7 0 , 7 5 , 8 5 - 8 8 , 9 3 , 9 4 . 115

christliches Drama

messiah complex

Drama vom Sündenfall und Ertösung

416

saviour complex

415

eecundaire bewustzijnscomplexen
unbewußter

Christuskomplex

vadercomplex

Eríosungsdntma

145

goddelijk drama

192

godsdrama

11,19

verlossercomplex

1 4 0 , 199

Vorstellungskomplex

5 7 , 5 8 , 65

mysteriedrama

192, 4 0 1 , 4 1 2 , 4 4 8
140

verlossingsdrama

1 7 5 , 205

dualiteit

47

ambivalentie van Chnstus 120, 1 8 4

cultuur, cultus

christliche Zerreißung

außenstehendes

Kultobjekt

autonome cultuur
autonome Kultur

94

christlicher Dualismus

156,402

235

Doppelaspekt Christi

354, 408, 444
414

Doppelheit Christi

184,422-423,436.449

184

christelijke cultuur 3 2 , 9 9 , 100, 1 4 3 , 3 5 9

Doppelpersönlichkeit

cultuurheid

double aspect of Christ 4 4 9

140, 4 0 1

Kollektivkultur
Kulturheros

309

144, 1 6 8 , 266

göttliches Drama

1 1 7 , 1 1 8 , 121

voorsteHingscomplex
Confusius

53

88

128

92

Dualität des Sohnes

ISO, 3 9 7

mysteriecultus
personencultus

185
110, 191

gespletenheid en Chnstus 2 2

130, 3 6 0 , 355

moralischer Konflikt

234

onderscheidingsprocee

71

Persönlichkeitskultus

113

persoonlijkheidscultuur

82, 2 2 5

paradoxie van Christus 183, 1 9 1 , 2 3 1 , 2 4 3 ,
448

296,416,456

paradoxie van het zelf

D

107, 1 2 0 , 1 2 2 , 1 6 8 , 1 8 2 ,

182, 2 0 3 , 2 3 9 , 2 5 9 , 4 4 3 , 4 6 4
zwei Seelen

Damascus, Damaskus

Taube

Daniël 392
Demeter

124

denarius

165

55

duivel
duivel als tegenstander

420

duivel en Chnstus 9 2 . 104, 1 8 2 , 2 6 7 , 4 2 3

Dionysus, dionysisch 7 0 , 7 5 , 8 3 , 9 2 , 1 3 0 , 3 1 0 ,

Teufel 9 9 , 106, 1 1 2 , 145, 194, 2 3 5 , 3 0 7

312, 314, 316

teuflisch

dood
dood van Christus 7 4 , 1 0 1 , 1 2 8 , 1 4 9 , 2 5 1 .
279, 2 9 0 , 31Б, 4 3 9 . 4 5 6
dood van God 1 3 4 , 1 3 6 , 2 7 8 , 3 0 8 , 3 1 1
Kreuzestod

46

durf 6 6 , 211

56, 88, 449, 450, 453

74, 210, 4 0 2

510

66

Jenseits und Diesseits

267

tijdruimtelijk 4 3 . 126, 1 4 8 , 1 7 3 , 1 7 5 , 2 2 4 , 2 3 9 ,
eenheid

242, 290, 380

Eriheit Christi 9 0

tme and space

essential unity

transitormess

3 5 3 . ЗБ8, 4 4 2

goddelijke eenheid 1 4 4 . 1Б0, 2 5 1 , 2 8 2 . 3 9 4 ,
422-424, 4 6 2
God-menseenheid 3 6 2 , 3 9 3 . 4 3 6

333, 360, 352, 359, 373, 406
358, 369, 370, 4 1 0

transitory

45

unbedingt

113. 286. 2 9 0 , 3 0 3 , 322, 344, 345,

391, 398

godmenselijke eenheid 3 5 5 , 4 2 2 . 4 2 3

Unbedingtes

Gottmensch-Einheit

unendlich

362

286, 2 9 0 , 303, 323, 345

8 1 , 277, 288, 299

hogere eenheid 6 8

Unendlichkeit

ik-zelfeenheid 2 6 4

unräumlich

mmediate unity 3 4 6

Zeit und Kaum

kollektive Enheit

zeitliche und räumliche Bedingtheit

435

menschlich-göttliche

Einheit

angels 3 9 6

mystische eenheid met Christus

gevallen engel 3 6 2
Enochdiani 1 5 2

143, 3 7 5

ongedifferentieerdheid
res simplex

Engel des Herrn 2 3 3

149

367, 376, 421

ongedifferentieerd

Epimetheus

282, 345, 413

93, 99

ervaring

166

transcendent unity

christliche Erfahrung 4 3 8

369, 376, 380

transcendente eenheid 3 6 4 , 3 6 7 , 3 7 6

Christuservering 4 1 , 2 7 0 , 4 3 5

unambiguous

Demascuservaring 1 1 4

359, 366, 368, 375

unambiguously
unarius

362

ecstatic experience 2 7 4 , 3 6 8
eenheidservarmg

109, 2 4 4

361,425

Einheitserfahrung

244

165

unbroken unity

unity of God and man

experience of sprit

368, 369, 373, 380, 4 1 1 ,

368

extatische ervaring

449

361,427

unity with God 3 6 1 , 3 6 2 , 4 2 6

geestelijke eenheidservarmg 1 0 9

wezenseenheid

godservaring

175, 267, 2 9 3 , 345, 3 5 3

unKomus

2-5, 4 1 , 5 7 , 1 6 1 , 1 9 2 , 2 4 6 ,

273, 386, 4 3 9

161
130

riñere Erfahrung

eenmalig 76. 1 2 6 , 127, 135, 1 3 6 , 1 7 8 , 2 6 6 , 2 9 0 ,

levenservaring 2 0 , 2 7 4 , 3 0 1 , 3 1 9

356

mystieke erveringen

1 2 6 , 1 3 6 . 1 4 8 . 1 6 7 , 1 8 2 , 194, 4 0 8

historisch enmallo

139

nummeuze ervering 5, 6, 1 6 , 2 5 , 3 8 , 4 1 , 4 9 ,

148, 4 0 8

60, 63, 220

eenwording 4 8 , 9 5 , 146, 184, 2 0 8 , 2 1 9 , 3 6 2 , 3 6 7 ,

oerervaring 2 0 6 , 2 6 5

371.436,446-447,459
consensus omnium

183, 1 8 8 , 3 9 9 , 4 4 0

innerlijke ervering 1 3 , 1 6 , 5 0 , 5 9 , 8 0 , 132, 291

291, 349, 352, 382. 409, 411
eenmaligheid van de incarnatie
einmalig

258. 293, 4 1 1 , 4 2 7 , 435

Gotteserfahrung

eenhoorn 3 3 , 161
Unicom

148

епдві 3 5 0 , 3 5 2 , 3 9 6

1 1 9 , 1 3 1 , 160

ondubbelzinnig

8 1 , 126, 135, 238

Elia 7 0 , 8 1 , 1 5 2 , 2 3 0 , 2 8 3

203

monade 1 7 2 , 189, 3 9 2
monogenes

299, 4 1 3
148, 411

onmiddellijke godservaring

47, 234

openbanngservering

eenmakend 3 9 5 , 4 0 4 , 4 4 6

persönliche Erfahrung

eeniriakingsproces

persoonlijke ervaring

208

eenwording m Christus

362

258

347, 369
238
1 , 3 , 2 4 , 3 8 , 4 6 , 5 1 , 118,

2 3 8 , 2 4 7 , 2 6 3 , 2 6 6 . 2 8 8 , 2 9 2 , 297

essentialisatie 3 7 3 , 3 7 4 , 3 8 1 , 4 2 6 , 4 4 8 , 4 5 2 ,

rechtstreekse ervaring 2 7 , 4 8 , 1 1 6 , 117, 1 2 1 ,

464, 456

1 3 2 , 158, 1 6 6 , 2 4 3 , 2 5 4 , 4 2 8 , 4 5 5

essentialisation

4 6 2 , 373

rechtstreekse Godservaring

Essentifikaton

373

religieuze ervaring 5 5 , 1 3 2 , 1 3 9 , 2 2 9 , 2 3 0 , 2 3 5 ,

mystische eenwording in Christus
Zusammenfassung

der Menschheit

446

262, 266, 291-293, 296, 296. 328. 344,

297

346

eeuwig

revelatory experience

co-aetem

194

co-aeterniteit

Selbsterfahrung
181

Ewigkeitsmoment

368

244, 3 3 4 , 385

subjectieve ervaring 4 6 , 2 5 8 , 3 1 6 , 3 4 5 , 3 5 8 ,

eeuwig nu 3 8 1 , 4 1 0
Ewiges im Menschen

391,427
241

symbolische Erfahrung

η der Zeit 1 4 0

389, 403, 404. 430

traumatische ervaringen

onveranderlijkheid 2 7 2

unmittelbare Erfahrungen

onverderfelijk

Urerfahrung

160, 2 2 0

onvergankelijkheid

427

130,140,432

zelferverifig

288
eindig

511

132

185

verlossingservaring

unmittelbares Gefühl des Unendlichen und Ewigen

60

428

1 3 , 102. 1 3 9 , 2 8 2 , 3 6 8 , 3 9 0 , 4 0 1

eschatologie 3 6 0 , 3 8 1 , 4 4 3 , 44Б, 4 4 7 . 4 4 8 , 4 5 4
eschatohgy

G

371

eschaton 3 7 3

Gayomerd 7 0 , 2 1 6

presentische eschatologie 4 6 4

geboorte

eucharistie 3 3 . 9 0 , 9 1 , 1 2 7 , 148, 2 0 1 , 2 0 2 . 2 1 5
Abendmahl Chrsti 2 6 4

Chnstusgebärem

90

Christusgeboorte

97

avondmaal 4, 9 0

Chnstusgeburt

avondmaeldispuut 9 1

eengeboren

96

119, 162, 160

Christus in de consecratie 1 4 9

Erstgeborene

eucharistisch 7 4 , 147, 2 1 5

geboorte van Christus 9 6 , 101

eucharistische maaltijd 7 4

geboortedag ven Christus

H.Mis 1 7 , 127, 1 2 8 , 1 4 0 , 2 0 3

geboortelegende

maaltijd- en offerkarakter 147

Geburt 6 4 . 7 2 . 7 9 . 8 3 , 9 6 . 1 1 6 , 1 3 2 , 1 9 4 , 1 9 7 ,

Messe 3 3 , 140, 1 4 3 , 1 4 7 - 1 5 1 , 167, 2 0 2 , 2 0 3 ,

165
68

197

198, 2 0 6 , 2 1 1 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 8 5 . 3 0 7 , 3 1 0

208,417

Geburt Christi 9 5 , 1 9 4 , 2 1 4

extase 5 6 , 6 8 . 366, 3 6 6 , 3 6 8 , 3 7 1 , 3 7 7 , 4 2 8

Geburt des Erlösers

Ekstase 5 6

Gott geboren

extraversie 3 6 9 , 4 0 8

Gottesgebärem

extravert 84, 8 8 - 9 1 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 3 7 . 139. 3 2 8 .

Gottesgeburt

417

285

240
90
9 4 , 96, 135, 193, 4 4 8

jungfräuliche Geburt

extroversion 3 6 9

132

maagdelijke geboorte

190, 200, 3 6 0

Ezechiél 3 9 2

Stallgeburt

ezel

vruchtbaarheid 7 4 , 9 6

ezel van Christus 7 7

210

vruchtbaarheidsteken

ezelskop van de gekruisigde

77

wondergeboorte

73

96

wonderlijke geboorte

141

geest
antimwnon pneuma
figuur

christelijke geest

apocalyptische figuur

300

Christusgeest

äußere Figur 2 6 8 , 3 2 0 , 3 2 1 , 4 4 1
bovenwereldse figuur
Christusfigur

243, 436, 439, 456

Geest van Christus

archetypische figuren 1 0 6 , 108, 2 0 8 , 2 4 6
biblical figure of Chnst

190, 4 1 6 , 4 3 7
170, 384
208,371,388,426,

430-433
Geest ven Jezus

360

158

geestvonk 1 6 9 , 1 7 2 , 391

47

Geist Christi

134

191 - 1 9 2 , 4 3 5

Geer der Menschheit

Christusfiguur 3, 1 7 , 1 8 , 2 0 , 2 7 , 3 2 . 3 3 . 5 0 ,

284

5 1 , 5 5 . 6 0 , 7 0 , 8 2 , 8 3 , 100, 1 0 1 , 108, 1 1 8 ,

Geist des Christentums

121. 126. 128. 1 3 5 , 136, 1 3 9 , 1 4 1 , 146,

H.Geest 4 8 , 6 1 , 7 2 , 7 6 , 1 2 6 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 6 4 ,

278

156, 1 6 7 , 159, 1 6 5 , 1 6 7 , 1 6 9 , 1 7 6 , 179.

156, 166, 1 6 8 , 1 7 1 , 1 7 2 , 1 7 6 . 1 7 8 . 1 7 9 .

188, 1 9 1 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 8 , 2 1 4 , 2 2 1 , 2 2 3 ,

185. 186. 1 9 6 , 1 9 8 , 2 1 3 , 2 4 0 , 2 4 2 , 2 4 3 ,

243, 2 4 6 , 2 4 6 , 2 4 9 , 2 5 2 , 2 5 6 , 2 5 7 - 2 6 9 .

265. 2 5 6 , 2 6 8 . 2 8 3 , 2 9 5 , 3 3 6 , 3 6 9 , 3 8 2 ,

275. 2 9 1 , 3 1 0 , 3 8 3 , 3 9 9 , 4 0 1 , 4 0 6 , 4 1 6 ,

383, 3 8 8 , 4 1 2 , 4 3 1 , 4 3 3 , 4 3 6 , 4 3 8 , 4 5 3

436, 4 3 9 , 445, 4 5 6 , 4 6 0
collectieve figuur

H.Geest en Christus 7 6 , 1 5 5 , 1 7 8 , 1 9 6 , 2 5 8
Heilige Geest 6 7 , 1 1 6 . 1 3 3 , 1 4 2 , 1 4 4 , 1 9 5 ,

397

demonische figuur Christus
dogmatische Figur Christi

405

dogmatische figuur van Christus
eenheidsstichtende figuur

376,430,431,433
heiliger Geist 7 2 , 1 4 5 , 154, 175, 1 9 5 , 1 9 6 ,

181
236

213, 279, 305, 4 4 7

181

M

Geest 4 8 , 4 3 2 , 4 3 3

Holy Ghost

historische figuur Jezus 2 3 , 4 8 , 6 5 , 7 9 . 115,

Holy Sprit

119, 1 7 6 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 7 2 , 2 9 8 , 3 0 1 , 3 0 4 ,
350, 4 0 6 , 4 0 9 , 4 1 1 , 4 2 6 , 4 3 8 , 4 4 9

245
245

levensgeest

1 5 2 , 154. 1 6 2 , 169

menschlicher Geist

historische Jezusfiguur 8 , 180, 1 8 3 , 2 5 6 , 3 8 1 ,
412,416,449,460

8, 62, 119, 134, 1 4 8 , 170,

187. 2 3 3 , 3 9 2

Jezusfiguur 3, 4 , 8, 2 9 , 4 1 , 4 2 , 6 1 , 7 9 , 1 2 1 ,

menselijke geest

180, 182, 183, 2 1 6 , 2 1 7 , 2 5 6 . 2 6 7 , 2 7 1 ,

170, 332, 366, 3 6 6 , 3 6 8 , 375,

439

275, 2 8 9 , 3 5 6 , 3 5 7 , 3 8 1 , 3 8 2 , 4 0 8 , 4 0 9 ,

Nachas/

413, 415-418, 4 2 2 , 4 2 5 , 434. 4 4 1 , 449,

nachchristlicher GeBt

451,454,460

nous

kerkelijke Christusfiguur

76

objectieve geest

165

416

125, 1 5 3 . 1 6 9 , 193, 3 9 0
169, 276

metaphysical figure 4 9 , 5 0 , 65

осиів mentalbus

particuliere figuur Jezus 4 0 1

Parakleet 1 4 4 , 1 4 5 , 1 9 5 , 2 5 8 . 4 3 8

Sohnfçur

Parakleren

6 8 , 7 0 , 8 9 . 1 2 6 . 1 2 6 , 131

pneuma

symbolsche Figur 126
Tncksterfigur

1 4 4 , 1 4 6 , 195, 2 0 9 . 4 3 0 - 4 3 2 , 4 3 7

65. 125, 147, 185, 336, 3 3 6 , 3 7 0 ,

416,437,446

1,32,216

512

125

Ruach Elohim 171
sprit of men 3 6 5
Spirit 1 , 2 4 5 , 2 7 0 , 2 7 4 , 3 0 6 , 3 3 2 , 3 3 5 , 3 3 6 ,

gelijktijdigheid 2 2 3 , 3 0 4
contemporary with Chnst 3 0 6
gleichzeitig werden mit Christus 3 0 4
Gleichzeitigkeit 184. 3 0 4 , 3 0 5 , 4 1 0

ЗБЗ, 3 6 3 , 36Б 3 7 1 , 3 7 4 . 3 7 8 3 8 0 , 4 1 0 ,
428, 432, 435. 439, 4 4 3
Sprit of Christ 3 0 6 , 4 6 5
spiritus rector
116,126,211,213.291,431
subjectieve geest 1 6 9
Übergeist 169

prâstabil&ierte

Unterströmungen des Geistes 188
Weitgeist
232
weltlicher Geist 2 9 9
Zeitgest
17, 2 0 5 , 3 9 7
geestwerking
ers donum Spritus Sancii 2 1 3

388, 3 9 1 , 392, 398, 4 0 0 , 4 0 4 , 4 0 8 , 4 1 8 .
424, 428, 4 3 1 , 434, 4 3 8 , 4 4 7 , 448, 450,
453, 454
Christusgeloof 4 1 , 4 8 , 6 4 , 1 0 6 , 3 0 0 , 3 5 5 , 3 9 4 ,

Eriwohnung des Heiligen Gestes 4 3 4
Einwohnung des Parakleten 4 3 7
geestbeweging 186, 3 6 5 , 3 6 8
geestesgaven 4 3 1

398, 407, 4 4 0
demonisch Christusgeloof 4 0 7
dwangmatig Christusgeloof 4 1 , 5 4
exzentrischer Glaube 2 6 4
fides apprehensive 2 6 4
fides wnpltcita 271

glossalle Б4, 4 3 1
η f lux us divmus 2 1 9 , 4 3 3
infusie 365
Infusio 4 3 3
inwerking van de Η Geest 5 1 , 165, 3 3 5
inwonende Heilige Geest 6 7
inwoning van de Η Geest 2 4 2 , 2 5 5 , 3 8 8 , 4 3 3
neerdaling van de Geest 4 3 4
pinkstergebeuren 3 7 9
pneumatbos
1 3 1 , 1 4 1 , 1 6 5 , 1 8 9 , 190. 4 3 2

Geisterglaubens 2 8 , 80, 8 7 , 8 8 , 9 8 , 100, 141
geloof in Christus 140, 1 4 2 , 2 5 7 , 3 0 6 , 3 1 1 ,
312,403.439
gelovige aanneming 361
gelovige opname 4 1 0
Glaube an Christus 236
objektiver Glauben 3 0 3
passief geloof 5 0 , 8 0 . 1 2 1 , 1 7 7 , 2 6 4 , 3 8 9 ,

pneumatisch 1 1 1 , 1 2 6 , 190, 2 0 4 , 2 1 0 , 2 1 1 ,
2 1 8 , 2 9 0 , 363, 368, 3 7 1 , 383. 420, 4 3 1 ,
437, 443, 446
pneumatologie 5 2 , 2 4 6 , 3 6 9 , 3 7 0 , 3 8 0 , 3 8 2 ,

420,411,426
rechtvaardigingsgeloof 2 6 4
schlechthmnige Abhängigkeit
sola fide 4 2 0
uiterlijk Christusgeloof 4 4 0
uiterlijk geloof 2 6 6
verehren 138

431-433
pneumatologisch 3 3 6 , 3 3 6 , 3 6 7 - 3 6 9 , 3 7 7 ,
381-383, 3 8 8 , 4 2 6 , 4 3 2
spmuaiis
1 3 1 , 153, 154. 209. 4 4 5
uitstorting van de Η Geest 2 4 0
werking van de Η Geest 178, 3 6 9 , 3 8 3 , 4 3 1
werkzaamheid van de Geest 3 6 5 , 4 3 2
zending van de Geäst 3 8 1
gelijkheid

288

vertrouwen 4 8 , 2 3 3 , 3 1 2 , 4 0 4 , 4 6 0
gemeenschap
broederschap in Christus 66
christelijke gemeenschap 6 6
Christus für uns 2 6 9
ecclesia sprrtualis 2 0 9 , 4 4 5
extra ecclesiam 132
geestelijke gemeenschap 3 7 5 , 3 8 1 , 4 5 0
geestelijke kerk 2 0 8 , 4 4 6
Geistesgemeinschaft
375
gemeenschap van de Heilige Geest 3 7 6
Gemenschaft der Heiigen 7 2
God-met-ons 96
Gottesgemenschaft
196
mede-erfgenamen van Christus 4 4 6
Mitemen Chnsti 195
onzichtbare kerk 2 8 9 , 2 9 9 , 3 7 5
pinkstergemeente 4 3 1
samenhorigheid met Christus 6 6
sociale gemeenschap 3 6 8
sociale groep 3 6 7 , 3 7 5 , 3 8 0
spntual community 3 7 6

analogia Chnsti 155
analogia e n t e 155, 1 7 3 , 3 3 2 , 3 4 4 , 3 4 5 , 4 0 1
analogie met Christus 2 0 6 , 2 1 4 , 4 3 9 , 4 5 3
analogie van Christus 4 4 0
Angleichung
203
Chnstusanalogie 2 1 0 . 3 1 , 1 3 3 , 1 5 3 . 185, 2 1 0
Chnstusgelijk 4 1 5 , 4 3 6
Chnstus-Іарв-Апаіодіе
160
gelijkvormigheid met Christus 51
Gottáhnlichkeit
103, 4 2 4 , 436
Gottesverwandtschaft
230
потою-ousios 9 0
homoousia 1 3 3
homoousie 1 1 6 , 2 0 1
homo-cusios 9 0 , 1 4 4 , 1 7 5
nomo-ouseseenheid 3 9 3
177, 2 0 1

Wesensgleichheit

173

aannemen van Jezus 361
christelijk geloof 2 0 6 , 2 9 5 , 3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 7 , 3 0 8 ,
316, 320, 370, 383, 384, 4 0 8 , 4 0 9
Christen Glaube 3 1 3
christlicher Glaube 98, 2 2 8 . 2 3 0 , 3 3 4 , 3 8 5 ,

Ausgießung des Heiigen Gestes 4 7 2
descensus spntu sancii 1 1 6 , 126
Einwohnung 4 3 4 , 4 3 7 , 4 4 7

wesensgleich

Harmonie

synchromcitertsbeginsel 3 4 , 2 0 4 , 2 2 0 , 2 2 3
synchronicity
178
synchronistisch 126. 1 7 3 . 1 7 8 . 1 8 4 . 2 3 2 . 2 5 1 ,
267,410,411,454
Synchronizität
34
geloof

des Sohnes 175

wezensgelijkheid 1 7 5 , 1 8 1 , 2 0 1

513

verbondenheid 4 , 4 0 . 1 5 8 , 1 8 0 , 1 8 7 , 2 2 0 , 2 5 1 .
äußerer Gott

273, 307, 344, 368, 3 6 9 , 393. 450, 451
Verbundenheit

395

genade

deus explwtus

actus gratiae

420

Deo concedente

216

Deus η homne

124, 1 5 3 , 1 5 6 , 4 2 9 , 4 6 2

donum gratiae

283

Deus Christus

305

Deus terrenus

66

donum superadditum

1 3 0 , 186, 3 4 5 , 3 9 0
283

deus mplwtus

bovennatuurlijke genade

dooron

140

deus absconditus

130, 202
136

Deus terrestns

393

159

Deus r e m o t e 1 2 6

149

gave Gods 3 1 1 , 3 5 9

fletschgewordener

genade Gods 1 2 5 , 1 3 7 2 6 4 , 4 3 7

gekreuzigter Gort 7 3

genademiddelen

geoffenbarter

sola gratia
genie

108, 431

God is dood 3 1 4
God manifest

442, 460
Gerechtigkeit Christi

goede God 1 8 2 , 1 9 5

442

Gott über Gott

264

i m p u t a t i v e gerechtigheid
satafactionB

Selbstgerechtigkeit

368, 439

God-zelf 3 3 9 , 3 4 0

264

Gods gerechtigheid

401

God present

264, 294, 3 0 9

imputatieleer

146

God above God 2 8 6 , 3 3 9 . 3 9 1 . 3 9 4

1 , 6, 5 4 , 3 0 8 , 3 1 2

gerechtigheid 6 8 , 2 6 4 , 2 6 9 , 3 6 0 , 3 6 3 . 3 7 6 , 3 9 2 ,

mputatio

Gott

geopenbaarde God 2 8 3 , 3 4 5

420

Gerechtigkeit

Gott 7 0

269

inkamierter
innerer Gott

420

rdecher

294

geschiedenis

286, 339

Gott

189. 203

133

Gott

159

jaargod Christus 7 1 , 185

end of history

373

Geschichtlichkeit Jesu

295

geschiedenis van Jezus
historical event

408

235
144

liefdevolle God

346, 370

historical existence

lichte God
lieber Gott

209.412,420,423

lieve God 4

365, 379, 432, 435, 449

medelijdende God 4 1 6 , 4 2 1

historiciteit ven Jezus 1 4 0 , 2 8 0 , 4 1 6 , 4 5 4

monarchische God

hetoncity

monotheïsme 2 5 4 , 2 8 9

of Christ

245

historisch leven van Jezus

294

historische facticiteit ven Jezus
hommisierte Weltgeschichte

Monotheism
409

neuer Gott

onhistorisch 3 5 5 , 3 7 8

onderpersoonlijke God

349, 392

291

Rauschgott

universele heilsgeschiedenis
verlossingsgeschiedenis
Weltgeschichte

154
96

onbewuste God 4 2 1 , 4 3 4

openbaringsgeschiedents
Übergeschichtliches

3

mysteriegod

454

406

397, 448

339

106

rechtvaardige God 4 2 0 , 4 2 1
sterbender und wiedererstehender

350

93, 98. 126, 195. 4 4 8 , 453,

Gott 6 9 , 9 4

stervende en veranderende God 136

454

stervende en wederopstaande God 75

gestalte
Christus als kollektive Gestalt
concrete gestalte ven Jezus
Gestalt Christi

176

tegengod

144

theïstisch

391

trieos 330, 353

397

verborgen God 1 3 0 , 186, 3 4 5 , 4 2 1

116, 180, 184, 2 1 2 . 3 9 2 , 395.

411,450

verborgener Gott

Gestalt des Menschen
Gestalt des Sklaven
gestalte Christi

217, 400, 412
412

256

gestalte van Christus 1 9 4
historische Gestalt Christi
Messiasgestatt

vermittelnder

Gott

wahrer Gott

126, 150

zichtbare God
116

zweiter

Menschengestaltung

391

menschliche Gestalt

239

424

199

Gott

144

goddelijkheid ven Christus 4 7 , 2 0 2 , 2 2 5 , 2 6 5 ,
293, 294, 298
Gottbedingtheit
Gottheit Chnsti

127, 255

paradoxe Chnstusgestafte

des Individuums

theogonie

verächterliche

theogomsch

114

Verlossergestarte 8 1 , 1 8 1 , 1 8 5 , 2 3 2

theosofie

Gilgamos, Gilgamesj 7 0 , 7 9

143, 168, 255, 335

286

Theo-sophie

514

113

192, 198, 224. 242, 276, 283. 373

theosofisch
goden

227

202

Göttlichkeit Chnsti

231, 243

uiterlijke gestalte 2 0 4 , 4 0 1
Gestalt

94

goddelijk

186

Leidensgestalt des Erlösers

mensengestalte

390

verjongde of vernieuwde god 95

52
283

summum Ьопит

afgodengestalte 4 0 2

goud 6 8 , 1 2 6 , 1 6 0 , 1 6 2 , 1 7 2 , 2 1 4 , 2 1 8

demiurgiche god 192, 2 5 5
de rtfenores

145, 1 6 1 , 1 8 1 , 1 9 6 , 2 3 4 ,

235, 4 4 8

demiurg 8 1 , 1 3 3 . 1 8 3 . 4 1 6

aureus

230

128, 2 0 8

halfgod Jezus ЗБ0, 3 8 0

aurum 2 1 0

nationale god 106

gouden 4, 109, 1 6 0 , 1 6 2 , 1 6 4 , 2 1 8 , 3 2 4 , 3 3 8 ,

panentheïsme

377, 450

pantheïstisch

282

467
rubedo 2 1 3
graal 16, 19, 9 6 , 1 1 9 , 2 1 1 , 2 1 4

polythéisme 2 5 4 , 289
polytheïstisch

Gralslegende

231,340,395

verborgener Demiurg
wiedererstehende

Gotter

95

Hobt Grail 2 0

133

graf

70

176, 193, 2 9 8

Grab 7 6 , 1 4 9 . 2 7 8

dnrine-fiuman

292, 3 3 1 , 360

graf van Christus 7 6

Godmanhood

3 4 1 , 362

graffallus 3

godmenselijkheid

grafsteen 127

godmens 4 7 , 106, 119, 1 2 6 , 134, 160, 1 6 8 ,
1 9 3 , 1 9 4 , 198, 2 0 2 , 2 6 5 2 5 7 , 269, 2 7 9 ,

leeg graf 3 5 0

304, 3 9 2 , 4 0 1 , 4 0 2

legegrafverhaal 2 0 2
Opfergrabe 7 4

God-menseenheid 3 4 1 , 3 4 2 . 3 5 0 , 362, 3 9 3 ,
436
godmensehikheid van Christus
God-mensverhouding
Gottmensch

H

193. 194

411,425
hart 2 1 , 4 7 , 6 0 , 1 3 9 , 2 1 4 , 2 8 0 , 3 1 2 , 3 2 0 , 3 6 7 .

9 0 , 126, 128, 1 3 2 , 143, 1 7 5 , 1 7 6 ,

460

193, 198, 2 0 1 , 239. 2 9 9 , 4 0 1 , 4 0 6 , 4 1 0 ,

Herz

432, 447
Gott-Mensch-Einheit
Gottmenschhert

Gottmensch

spiritual Godman
sündenhser

167, 176, 1 8 0 , 1 8 1 , 1 9 1 , 2 0 3 , 2 1 2 , 2 1 7 ,

431

225, 230, 2 3 1 , 244, 254, 257, 395, 4 0 5 ,

341

Gottmensch

vermittelnder

413,443

176

Gottmensch

Garaheit der Persönlichkeit

176

volmaakte Godmens 269

Ganzheit des Menschen

godsbeeld

instinctieve heelheid

Ebenbild Gottes

391,416

pleroma

3 7 0 , 3 9 1 , 3 9 2 . 394, 3 9 5
Gottebenbidlichkeit

83

8 0 , 81

psychische heelheid

391, 392

230,231,254

transzendente Ganzheit

8 1 . 175. 177. 1 8 2 . 189, 192, 1 8 9 ,

198, 2 0 1 , 447

heer

1 9 9 , 2 0 1 , 394, 3 9 6 , 4 1 3 , 4 4 0 , 449

dominus

image of God 2 1 , 3 4 0 , 3 4 1 , 3 5 5 , 380, 3 9 2 ,

6 8 , 77

domwius lues

393,415

68

externe macht van Jezus Christus

mago Dei 8 7 , 1 7 1 . 172, 1 8 0 , 187, 188, 1 9 1 ,

440

heer van de geschiedenis 6 8 , 1 4 5 , 3 7 9 , 4 3 6

195, 2 0 1 , 220, 266, 3 4 1 , 388, 389, 3 9 1 ,

Heer Jezus 2 , 77

392, 393-396, 446

heerschappij van Christus 2 5 8 , 3 7 2 , 3 7 9

licht godsbeeld 144

her Jesus 3, 4

nach seinem Bide geschaffen 2 2 9

herder Jezus 4 0 2

simlitudo

Herr

3 4 1 . 3 9 3 . 396

uiterlijk godsbeeld 4 2 7

92, 106, 110, 136, 176, 180, 204, 2 3 2 ,

233, 3 1 0 , 4 0 2 , 4 4 7

goed

Herr der Dämonen

176

alleen goed 4 2 0 , 4 2 5

Hen der Flamme

essentiële goedheid 341

Herr der Tetramorphos

Gods goedheid 5, 235

Herrenwort

goed en kwaad 3 6 , 7 3 , 157. 1 8 1 , 182,

232

Herrschaft

228, 451

Herrschaft Christi

361,420,424,442

Hrt

kunos

goedheid van Christus 157, 2 3 6 . 4 2 5 , 4 4 8 , 4 5 6

Lord of history

goedheidsleer van Jezus 6 2

pastor verus 211

goodness

Pomnandres 95

362, 368, 373, 422, 426, 442

461

176, 2 1 6 , 4 4 2

goede zijde ven God 4 1 3 , 4 2 0

Gut und Böse 3 6 , 6 2 , 108, 2 3 4 2 3 6 , 3 0 8 , 3 0 9

180

127, 133

2 3 4 - 2 3 6 , 2 3 8 , 256, 2 7 6 , 2 8 2 , 2 8 6 , 2 8 7 ,

half-goodness

119

17, 94, 4 4 0

106

instinktive Ganzheit

evenbeeld Gods 169. 180, 1 8 7 , 3 4 9 , 3 6 2 , 3 5 3 ,

Gottesbild

183

heelheid 1 0 2 . 105. 1 2 2 , 1 4 2 , 1 5 0 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 6 4 ,

143

präfigurierender

55, 9 2 . 95, 163, 2 0 2 , 263, 2 6 8 , 322. 3 0 9

Hebdomas

362

445
379

Poimèn 95

368

poimenisch 4 2 2 , 4 4 4

hoogste goed 145, 1 8 1 , 2 3 6

pnnceps huius mundi

jenseits von Gut und Böse 2 3 4 , 2 3 5 , 3 0 8

Suprematie Chrsti

ontologische goedheid 3 6 1 , 4 1 4 , 4 2 6

515

146

198

ehrstltehe Heäslegende

heldenmythe

174

71.78,79,164

Heroen 7 6

exclusief heil 1 3 6 . 3 5 4 , 3 6 6 . 3 9 2 . 3 9 7 , 4 0 6 ,

Heros

427, 433, 4 5 0

70, 76, 7 7 . 176. 199 201

exclusiviteit ven het heil 2 6 4 , 3 7 6 , 3 9 7

mythische held 4 0 9

geestelijk heil 3 9 0

semi-divine human hero 4 4 9
stervende en verrijzende held 101

heil in Christus 2 6 4 , 3 9 6 , 3 9 9 , 4 0 8 , 4 5 6
Heil 6 8 , 3 1 1 , 3 8 3 , 3 9 1 , 3 9 B , 4 1 7 , 4 2 7 , 4 3 2

Heliezati 152

Heil der Seele

heling 2 5 8 . 3 2 7 . 3 6 7 , 3 6 9 , 3 8 2 , 4 1 9 , 4 2 8 - 4 3 0 ,

311

Hellsereignisse
Heisfunktion

436, 439, 462, 464, 461

277

Christi

alex ipharmakon 131

402

heilsgebeuren 7 9 , 1 7 8 , 1 9 9 , 2 9 7 , 4 2 6

еівчг νпае 134

Hegsgeschehen wi Christus

geestelijke gezondheid 2 4 7

Heisgeschichte

206

geestesgezondheid van Jezus 112

412,448,453

hedsgeschichtlKh

360. 396, 434

geneesmiddel 7 0 , 1 3 1 , 2 2 0

heilsgeschiedenis

334,372,378.380,381,

genezingsproces 13
genezingswerk 3 8 5

397, 4 0 7 , 4 1 1 , 4 4 8 . 4 6 0 , 4 6 3
Heilstet Christi

healer

264

objektive Heilsbedeutung

370, 3 8 0

healing

91

health

onheil 2 2

419,428
327, 369, 387, 4 2 8

universeel heilsgebeuren 7 9

heelmeester 4 2 8

universele heilsbetekenis 3 9 7

heelwording 2 2 . 5 4 . 9 4 . 1 1 9 , 1 2 1 , 125, 1 6 3 .
2 2 1 , 251, 266, 287, 336, 369, 392. 4 0 3 ,

universelles Ней 7 4

405,418,438,465,461

heiland 6 0 , 6 6 . 9 4 , 9 6 , 1 0 6 , 1 1 7 , 1 2 9 . 1 3 6 , 1 5 5 .
209. 214. 230, 2 3 2 , 264, 269, 380, 4 2 7 ,

heiende Kräfte Chris tl 2 8 3

436

Heier

heilbrenger

141,216

НеіЪтдег

119, 1 2 9 , 4 2 8 . 4 5 1

Heilung

176, 2 1 6

66. 72. 73. 252, 315, 393, 4 1 1 , 4 1 8 ,

428. 434

Heyland 2 6 9

Heuungsvorgang

kosmischer Heilbrnçer

176

kosmologischer Hellend

119

levenselixer 1 0 9
medicamentum

410

mcorruptum

lijdende heiland 6 0 , 1 6 0 , 3 1 2 , 3 6 3

medicamentum spagyricum

mythische heilbrenger

medicina catholica

realer Heiland

142

66

medicínala

heilig

1 2 8 , 131

152

medicnam

universalem

heiligheid 9 0 , 3 4 0 . 4 1 3

Medizinmann

heiliging

mental healmg 4 2 8

166, 2 6 9 , 3 6 6 , 368, 428, 4 3 1 , 4 3 2 ,

439

onsterfeli|kheidsdrank

Heiligungsvorgang

434

natuurlijke heiligheid
sanctrficatio

panacee

90

70

19. 1 3 0 , 1 3 1 , 134

psychische heelwording 3 6 9 , 3 9 2 , 4 5 5

432

sanctification

psychische heling 4 2 8 , 4 3 9

369

psychoanalytische

hel

sanitas
descensus ad rifaros

Heilung

73

136

Selbstheihing

164, 180

Hades 1 6 4

20

spiritual healer 3 7 0
hemel

he» 8 1 , 9 7 , 3 7 3
hellevuur

220

311

natuurlijke genezing 3 6 9

heiligmaking 4 2 8

hellevaart

220
220

136,148,159,258

Ascend into Heaven
assumptio

127

Höllenabgrund

146

245

185, 2 1 2

Assumptio Manae

185

Höllenfahrt Christi 1 2 7 , 2 1 2

coelum

ідпв GehermalB 1 2 7

gouden etherhemel 1 6 0

nederdeling ter helle 7 4 , 1 6 4 , 1 8 0

hemelvaart

occasus Christi 1 7 4

Maria-tenhemelopneming

held 1 2 , 3 2 , 6 0 . 6 9 . 7 0 , 7 3 - 7 6 , 7 9 , 9 6 , 1 0 1 , 1 0 6 ,

131
1 3 1 , 182, 269, 298, 3 5 0 , 379
202, 220

nieuwe hemel 3 7 8

110, 1 1 3 , 1 1 7 , 1 1 9 , 1 2 2 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 7 ,

ten hemel vaart 1 6 4

248, 2 4 9 . 3 1 2 . 3 2 6 . 4 0 9

tenhemelopneming van Mana

collectieve held 2 4 9

virtus coehstB

гит НшптеІ Fahrender 2 9 9

geistlicher Held 1 1 7
Gottheld 7 3

Henoch

heldenarchetype 1 0 6

Heracles 7 0 , 7 9

heldenfiguur 1 0 6

herinnering

Helden-Herr-Jesus

198, 377

220

152. 162. 192. 196, 3 9 2

anamnesis 62, 396

106

hekjenkmd 1 4 1

gedenken van Christus 4 3 4

Heldenleben 1 7 6

herinnering aan Jezus 4 8 , 2 9 6 , 4 1 0

516

nfantíe

Reminiszenzen

InfantíremriBzenzen
memorie Jesu

427

remembrance

9 8 , 133

mit Christus zu identifizieren
onbewuste identificatie
pamcftation

morele hennnering

159

127

129,395

mystique

130. 203

psychologische invoeling ven Christus

48

1 1 7 , 133

330,415,419,436,437

142

Hermaphroditus

134, 165

vereenzelviging met Christus

56

identiteit

164, 165

absolute identiteit

138

Hermas 9 5

essentiële identiteit

hermeneut 4 0 , 1 5 4

Identität

Christi

133

441

Hermes 7 3 . 1 2 8 , 154, 2 0 6

identiteit ven mens en God

Herodes

persoonlijke identiteit

104, 108

psychische identiteit

130

97

hert, cervus

211

hervorming

zelfidentitert

jüdischer Reformator

217

ik
alter ego

Reformatie

christian ego

116, 188, 2 6 3 , 2 6 5 , 2 6 7 , 2 7 1 , 274,

298

315
245

egocentrisme
9 1 , 26Б, 2 6 8 , 3 5 4 . 4 1 5

reformator

133

334, 364, 376

reformatie 3 7 5 , 3 8 3

Reformation

139

egoïsme 4 4 , 2 8 3

113,129,194,211,217

egotism

44

reformator Jezus 1 1 3 , 1 9 4

Egozentrizität

reformatorisch

empirisches Ich

91,262-264,270

Hiawatha 7 0

98
165

geíndividueerd ego 4 4 9

Hirenyagarbha 157

goddelijk Ik 4 3 8

hoofd

höheres Ich

gouden hoofd 2 1 8

165

ideal ego 3 9 3 , 4 4 9

hoofd ven Christus 6 9

ik-zelfverhouding

197,221,423,442

onthoofding 147

widrvidutertes Ich

107

Horus 7 0

kosmisches Ich

Hosea 2 3 4

narcistisch 6 0 , 7 2

huwelijk 9 , 12, 3 3 , 1 6 3 , 1 9 0 , 2 1 1 , 2 5 6 , 3 2 3 , 3 2 4 ,

nazistisch

436

177

444

met-ik 2 1 6 , 2 2 2 . 2 2 5 , 2 3 0 , 2 5 3

bride-mysticism 4 4 3

Selbstsucht

bruidegom

subjektrvistisch ego

Ehe

128,198,436

114,423.435,453

lliaster

311
177

152

geestelijke bruidegom 4 3 6

Immanuel 9 6 , 2 7 1

godshuwelijk 1 4 2

incarnatie

heilig huweli|k 1 6 3

fortschreitende

hemelse bruid 71

historische incarnatie

hierosgamos

mcarnatie-idee

hmmlische
Hochzeit

1 6 3 . 190, 2 1 2 , 2 5 6

Gattin 2 0 7

Inkarnation

161, 208, 269

424

183,409

204, 262, 412

incarnatie in Jezus Christus

1 4 4 , 1 4 6 , 155, 168,

178, 1 7 9 , 1 8 3 , 2 2 3 , 2 3 6 , 2 4 3 , 3 8 8 , 4 0 7 ,

huwelijkssymboPek 2 0 8

411,433,452

koninklijk huwelijk 2 1 1

incarnatie ven Christus 3 8 8 , 4 0 7 , 4 1 1

mamage

ncamatie van de logos 6 7 , 4 0 6 , 4 1 6

97, 324

Seelenbräutigam

70

zielenbruidegom

33

hybns

incarnatie van het zelf
mcamatiebeweging

134. 136, 253, 3 1 1 , 315. 3 5 3 , 354. 3 6 8 ,
411, 415, 416, 4 2 1 , 422, 456

bewustzijns/iytos
geestelijke hybns
hubns

134
415

420

menselijke hybns

134,421

16

168, 2 2 3 , 250, 252

incamatiegeloof

265

incamatiemodel

362

псатаію

Chnsti

ricamano

contnua

ricamano

Dei 1 8 6 , 2 1 2

155, 2 0 6 , 4 1 2
255, 4 3 3 , 4 5 6

псатаШп

4 7 , 3 4 1 , 356, 409, 412, 452, 4 6 3

Inkamaton

des Vatergottes

Inkarnation Gottes

410

177, 195, 219

Inkarnation m Sohne 1 4 4
Idechtrum

434

vereenzelviging 5 6 , 6 6 , 9 1 , 1 5 9 , 2 0 5 , 2 3 7 ,

hermafrodttisme
rebB

mit Christus identifiziert

48

mémorisât«

hermafrodiet

85
6 5 , 85

Inkemationsgedanke

152

266, 4 0 8

Jezusincamatie 1 7 3

identificatie
Chnstusidentifitation

98

Entsprechung Christi

MT,

meerdere incarnaties 3 5 5
Mythus der ricamato

160

394

identificatie met Christus 2 5 , 5 5

onrechtstreekse incarnatie 1 9 2

Identification

onvolledige incarnatie 4 4 8

Chnsti

235

517

rechtstreekse incametie
singular incarnations
unieke incarnatie

434, 436, 437, 439. 440, 4 4 1 , 443, 444,
453, 459, 460. 461

136. 167

vernieuwde incarnatie
voorlopige incarnatie

Individuation

149
1 2 9 , 146, 1 6 8 , 173,

179, 198, 2 0 9 , 2 2 3 , 2 2 5 , 2 3 0 , 2 3 7 ,

Individuationsprinzp

152

Individuationsprozee

3 2 , 3 3 , 1 1 9 . 124, 125,

1 3 1 , 133, 158, 203. 219, 228 235

242, 243, 2 5 1 , 2 5 2 . 255. 4 4 9 . 4 6 2
weitere Inkarnation

7 7 , 1 0 3 - 1 0 5 . 1 5 0 , 1 5 9 , 184, 2 3 4 ,

434,451,463,465

177

voortgezette incarnatie
177,

247, 249-251, 259, 388, 416, 426, 427,

192

356

menselijke individuatie 2 2 2

196, 296, 4 4 6

metafysische individuatie 2 4 2

individu
außerordentliches Individuum
Eraelwesen

Christo

ртсршт

290

geistige und substantielle Individualität
greatest of all men

natuurlijke en bovennatuurlijke individuatie 4 3 7

117

гы/і кіиачопв

8 1 , 150, 182. 3 1 0 ,

396,444

110

process of ridividUBlion

46

3 1 , 133

groot individu 4 7 , 2 4 4 , 3 0 8 , 4 1 0

psychologische individuatie 1 5 3 , 2 2 2 , 2 2 4

großer Einzelner

psychotherapeutische individuatie 2 4 2

244

historisch mdrvidu

universeel individuatieproces 4 5 3

257

mflatie

individualisatie 2 4 3 , 3 3 8 , 3 3 9 , 3 5 8 , 3 6 6 , 374
individualisme

1 0 3 , 1 0 4 , 1 2 1 , 1 3 4 , 1 3 9 , 1 8 1 . 198, 2 0 0 ,
2 0 1 , 205, 207, 225, 2 3 1 , 247, 257, 4 0 1 ,

individualisering 8 7 , 1 0 1 , 2 6 2 , 2 6 3 , 2 6 5 , 266

415,416,443,447

105, 1 0 8 . 3 2 5 , 3 3 0 , 3 8 1 , 4 3 4 ,

Inflation

444
Individualismus
Individualität

201

zelfverheffing 7 8 , 1 0 4 , 3 5 4 , 3 5 7 , 3 5 8 , 3 9 6 ,

7 1 , 8 2 , 8 6 , 9 2 , 1 0 3 , 1 0 4 , 110,

442, 447. 454, 456

182,449
individualiteit

103, 3 1 5 , 4 1 5 , 4 3 7

Inflationsgefahr

105, 3 2 6 , 4 3 4

innerlijkheid

2 7 , 2 8 , 7 1 . 8 1 - 8 3 . 8 5 , 9 2 . 95.

110, 270, 2 8 8 , 304, 4 3 4

andere in mij 1 3 3

99. 100. 103. 104, 1 0 8 , 122, 1 6 7 , 1 9 1 .
228. 243. 244. 2 4 9 . 263. 282. 2 9 8 , 316,

endere in ons

3 4 0 , 3 6 1 , 364, 3 7 4 , 3 7 5 , 4 0 8 , 4 1 0 , 4 1 6 ,

Andere m uns 8 4

422, 443, 444. 450, 452, 456

Bruder in uns 1 1 4

individualiteit van Jezus
widividualaation
Individuum

Christus in de enkeling 2 9

167, 2 9 8 , 4 0 8

Christus in het individu 1 2 7

394, 4 4 4 , 464

Individua/tendera

141,222,225,451

Chnstus in ¡edem

71

7 1 , θ 1, 1 1 7 , 1 1 8 , 195, 2 2 8 . 2 4 4 ,

130

Christus in mij 4 4 6 , 4 4 9
Chnstus л nobis 2 4 0 . 2 5 9

297-299, 303, 4 2 9 . 4 6 0
Jezus als individu 1 1 2 . 3 9 6

Chnstus ai ons 4 0 1 , 4 4 0 , 4 4 6 , 4 4 9

Jezus tegen het collectieve 113

Chnstus m uns 1 2 6 , 1 8 0 , 1 8 7 , 2 6 9 , 3 0 5
Gemgstes

rebel Jezus 113
substantielle Individualität
Vergewaltigung

der Individualität

m uns

114,304,406,423

God in de ziel 9 6

110

godin-ons

92

107, 2 4 0 , 2 6 0 , 2 6 5

Garf mn Herzen 3 2 2

zelfstandige 5. β, 10. 1 1 . 14, 2 4 , 2 8 , 7 3 . 8 2 ,

Gott in sich 6 8

9 2 , 103, 112. 2 3 0 , 2 4 6 . 2 6 0 , 2 5 3 , 2 7 1 ,

Gott in uns 1 0 7

275, 276, 2 9 1 , 293, 3 0 1 , 314, 3 2 9

Gottesreich m Herzen 163

zelfstandigheid 7, 1 3 , 2 7 , 4 1 . 5 3 , 2 6 5 , 2 6 6 ,

in me fiso 2 6 4

282, 288, 295. 340, 386, 429, 4 4 4

wmer light 4 4 6

individuatie 2 9 , 35, 7 8 , 8 2 . 102-107. 1 0 9 , 112.
113, 115, 1 1 7 , 1 1 9 - 1 2 2 , 1 2 9 . 1 3 0 . 134,

Innerlicheres

324

1 4 1 , 142, 144, 146. 147, 1 5 1 . 163, 154,

Innerlichkeit

6 7 , 268, 303, 3 2 3

157, 159. 162, 163, 166, 167, 1 6 8 , 172,

witenonsieren 4 3 4

177. 1 7 8 , 182-184, 1 9 0 , 194, 2 0 0 , 2 0 3 ,

mtenonty

2 0 5 , 2 0 8 , 2 2 1 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 2 8 , 2 2 9 , 234,

introspectie 4 1

280

237, 241-243, 2 4 6 - 2 5 1 , 253, 267-259. 408,

introspectief

1, 4 3 4

4 2 2 , 426, 428, 430. 436, 437, 443, 444,

introspective

4 1 , 356

450-463, 455, 466, 4 5 9

introversie 6 8 , 9 5 , 1 0 5 . 2 0 0 , 2 8 8 . 3 6 9 , 4 2 8 ,
456

bovennatuurlijke individuati« 4 3 7

introversiepsychose 6 4

doel ven individuatie 1 0 6
goddelijk individuatieproces 192

introversietoestand 7 2

individuatie en Christus 4 6 6 , 4 5 7

retroversion

individuatie van de mensheid 1 3 4 , 1 4 3 , 4 5 0

introvert 8 4 , 8 8 . 9 0 . 9 1 . 9 8 . 1 0 0 , 137, 2 4 2 ,
328, 457

individuatieleer 3 1 , 1 2 2 , 1 6 7 , 187, 2 3 6 , 2 4 6 ,
438. 455. 459
individuatieproces

327, 369

intuïtie 8 9 , 2 5 3 , 2 7 5 , 2 8 7 . 2 9 3 , 3 4 3 , 3 8 7
17.21,27,28.33.36,82,

Intuition

9 7 , 103-107, 1 1 1 , 1 1 7 , 1 2 1 , 1 2 3 , 1 2 9 , 137,

291, 292, 427, 433

nwardness

143, 146, 150, 1 6 1 . 164, 162. 166, 167,

270

mspratie 4 3 , 5 4 , 8 0 , 1 6 3 , 1 7 8 . 2 3 7 , 2 4 0 , 2 6 3 .

192. 198, 2 0 7 , 2 0 8 . 2 2 2 , 2 3 0 . 2 4 2 , 245,

323, 365, 4 2 2

518

ademlichaam

110

Jesus as the Christ 3 4 9 , 3 5 6 . 3 6 2 . 3 7 8 , 3 8 0 ,

bovennatuurlijke inspiratie
Einhauchung

178

Hauchkörper

220

452
Jesus of Nazareth
410.

innerlijke ademhaling

110

jezuanisme

433

Inspiratati

47. 292. 349. 369, 370,

435

Jesus von Nazareth

1 3 , 4 4 , 1Б4

inspiratiebronnen
nsprata

43

jezucentnsch

178, 208, 447

jezuologie

integratie 3 2 , 1 0 2 , 1 0 4 , 105, 1 2 1 , 1 7 0 , 177, 2 1 9 ,

60, 285, 4 4 9

65
380,414

349

Jezus als de Christus 3 3 1 , 3 4 8 - 3 5 1 , 3 5 5 , 3 5 6 ,

223, 2 3 7 , 2 4 3 . 254. 285, 369, 4 1 9 , 426.

360-363, 370, 3 7 1 . 378-380, 382, 399,

426, 428-431, 443, 447, 448, 4 5 3

406, 407, 409, 414, 423. 424, 4 4 1 . 450,

Crcumambulation

das Selbst 13, 4 5 3

451.453,454

integratie van Christus 4 4 7

Jezus de Christus 3 7 0 , 4 0 8 , 4 1 0 , 4 1 6 , 4 5 5

integratie van de persoon 4 2 8

Jezus de Nezarener

integratie van de schaduw 2 1 9 , 4 1 9 , 4 2 6 , 4 2 6

Jezus in de tempel 6 0 , 7 5 , 7 9 , 2 0 0 , 2 6 5 , 3 5 5 ,

integration

1 7 0 , 1 7 6 . 1 8 1 , 190, 2 0 5 , 2 1 6 , 3 6 9 ,

74

402

389. 395, 409, 428, 443, 447

Jezus introvert gevoelstype

Integration Chnsti 1 9 0

417

Jezus van Nazareth 4 7 . 6 0 , 9 6 , 2 8 5 . 3 0 0 , 3 1 1 ,

Integration »ι Christus 4 4 7

349, 356, 3 6 1 , 369, 370, 392, 4 0 8 . 410,

Integrationsvorgang

435,

222, 242

psychische integratie
reintegration

170, 4 2 5 , 4 2 8 , 4 4 8

449

kosmische Bedeutung Jesu

428

makarios Jesous

zelfintegratie 3 6 4 , 3 7 2 , 3 7 6 , 4 3 0 . 4 4 2

Mensch Jesus

invloed

182, 1 8 3 , 2 3 9 . 4 0 1

persoonlijke Jezus

historischer Effekt

7. 4 8

rationaler Jesus

71,410

445

invloed van Christus 4 8 , 105

seliger Jesus

invloed van Jezus Christus 5 1 , 1 0 5 , 2 9 0

synoptische Jezus 122

rechtstreekse invloed 5 0 , 2 8 7

verburgerlijkte Jezus 5

Suggestion

66, 236, 453

451

190

190

vrouwelijke Jezus 3 8 0 , 4 5 2

inwijding

Job 1 9 , 3 6 , 186, 192, 193, 1 9 8 , 3 9 4 , 4 2 5

Ertweihung

НюЬ

68

1 9 , ЗБ, 186, 191-194, 198, 2 0 8 , 2 1 4 ,

222, 234, 239, 394, 4 2 3 , 4 4 7

inwt|deling 7 5

Johannes 5 0 , 7 1 , 8 1 , 1 8 3 . 197, 2 1 7 , 2 8 3 , 4 2 3 ,

inwijdingsgoed 2 6 8

447

inwijdingskandidaat 6 8
inwijdingsproces 7 5 , 111

Jona 7 0 , 7 4

inwijdingssymboliek 3 9 9

Joshua 11

inwijdingsweg 1 1 1

Judas 6 4

kandidaat 7 3 , 3 0 6

К

religieuze inwijding 4

karakter
Charakter Chnsti 194
Christuskarakter 356, 3 6 2

J a h w e 1 1 , 9 6 , 1 8 2 , 1 8 3 , 192, 1 9 3 , 1 9 7 , 2 0 9 ,

eigenschappen van Jezus 2 4 3

234, 2 5 5 , 4 1 3
Jeruzalem 7 1 , 1 2 4

eigenzinnigheid van Jezus 4 2 3

Jezoth 2 1 8

Jesus-character 4 0 5

jezuïeten 3 , 4

Jezus- en Christuskarakter 3 6 2

Jezus

karakter van Jezus 1 9 4 , 4 1 0
karakterbeeld van Jezus 4 1 0

donkere Jezus 3 , 4 2 3

kennis

eindige Jezus 3 5 2 , 4 1 3 , 4 2 2
evangelische Jezus 1 6 0 , 186

cognitio homms

geesteszieke Jezus

cognita sui psius

60

174
174, 4 3 6

gehorizontaliseerde Jezus 51

einende Erkenntnis 3 4 3

geïdealiseerde Jezus

Erkennen und Begriff 2 7 7

418

gepersonabseerde Jezus
historical Jesus

Erkenntnis Gottes 2 2 9

167

gnosis

4 9 , 3 0 1 , 306, 380

1 7 7 , 183, 190, 1 9 1 , 2 0 6 , 2 1 7 , 2 3 6 , 2 5 0 ,

300-302, 4 0 7 , 4 1 6
historischer Jesus
rdecher

Jesus

Jesu-centnc
Jesuology

254, 3 0 1 , 313, 367, 392, 426, 428, 4 3 1 ,

140.292,296,410

historischer Mensch Jesus

1 3 , 16, 17, 3 4 , 6 3 , 6 4 , 8 0 , 8 1 , 8 9 , 124,

1 2 9 , 132, 135, 143, 1 5 1 , 163, 166, 168,

historische Jezus 4 7 , 5 2 , 5 8 , 1 8 2 , 2 5 9 , 2 9 7 ,

432. 446

238

godskennis 5 2 , 1 3 1 , 2 8 9 , 3 4 6 , 3 9 2 , 3 9 6 , 3 9 8

412,454

Gotteserkenntnis

380

90, 9 1 , 3 9 1 , 4 0 0

natuurlijke godskennis 3 9 8

349

openbaringskennis 2 7 5 , 3 4 6 , 3 9 8 , 4 0 1 , 4 3 2

519

greffiti-spotkruis 7 7
Kreuz 6 6 , 119, 164, 194, 3 1 2 , 3 1 3 . 4 2 4
Kreuz Christi 7 3 , 7 4 , 124, 162, 4 0 2
Kreuzholz 1 6 2
kruishaak 186
kruishout 7 4
kruissymboliek 7 3
kruisiging 7 4 . 164, 1 6 8 , 1 8 1 , 182, 184, 2 3 7 , 2 5 8 ,
349, 388, 416, 4 2 0 , 426, 456
crucified 7 0 , 4 4 6
Crucifixion 2 4 5
crucrfKus 164, 2 0 7
gekreuzigt 3, 7 3 . 1 2 0 . 1 2 9 , 157. 1 9 1 . 2 3 7 .

Selbsterkenntnis
242
Wissen Chrcsli 4 1 3
zelf- en godskennis 1 3 1 . 2 4 1 , 3 3 7 , 3 4 1 , 4 4 0
zelfkennis 105, 106, 1 1 4 . 1 7 4 , 1 9 4 , 2 2 8 , 2 2 9 ,
240, 249, 396, 4 0 0 , 4 1 8 , 4 3 6 , 4 4 4
kind
child of God 2 7 4 . 4 4 9
Christuskind 197
ewiges Krtd 142
foetus spagyncus 1 6 4
Gotteskindschaft

178, 2 3 0

göttliches Kind 198
gouden kind 1 6 9 , 1 6 4
Jesuskind 141
Jezuskind 3 2 , 1 4 1 . 142
Kind Gottes 3 1 2
kindarchetvpe 1 4 1 , 142, 1 6 3
Kind-Archerypus 3 2 , 1 3 9 , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 9 8
kinderen Gods 1 4 1 , 4 3 2

296. 436
Gekreuzigter 4 2 4
gekruisigd 7 6 , 164, 2 7 9 , 4 2 4
gekruisigde 3, 7 3 , 7 7 . 1 3 1 . 162, 183, 2 1 4 ,
312,444
Golgotha 7 4
Kreuzigung 1 5 8 , 2 0 4 . 2 3 7
Kreuztragung 74, 1 4 6
kruisigingsscène 71
mit Christo gekreuzigt 157
mitgekreuzigt
420
kwaad

kmdgeetalte 142
Kindheit 4 1 , 6 8 , 3 2 4
kindmens 101
kindschap 9Б, 2 4 0
kind-verlosser 9 6
knaap Jezus 7 6
Knabe 9 6
nieuwgeboren kind 1 6 2
puer aetemus 9 6 , 1 9 8 , 4 1 6
wonderkind 9 3 , 9 6
knecht
doulos 2 3 4
Knecht 194, 2 3 4 , 3 0 9

bad and good 3 6 8 , 4 4 2
dunkle Seite Christi 2 3 4

ira Dei

knechtgestalte van de logos 1 8 9
leidender Gottesknecht 2 1 0
servant 3 6 1 , 4 1 2
senator
1 5 2 , 1 5 4 , 174, 2 0 6 , 2 1 4 , 4 4 1
komst
adventus Christi

162

kwaad als mè on 1 4 6 , 4 1 8
kwaadprincipe 120
Mephisto 9 9
pmath boni 146, 1 8 1 , 182. 2 3 3 . 2 3 5 , 4 1 8 .
421.425
problem of evi 3 6 , 2 3 3 , 2 3 4
Sammaël 182
Satan 174, 182. 1 8 7 , 192, 196, 196, 2 1 3 ,
222, 263, 420
Satanäel 182
Satanfiguur 2 5 6
Satanisches 4 0 8
toorn 1 6 2 , 2 1 4 , 3 6 0 , 4 2 1
t o o m Gods 162
toornige God 1 9 3 . 2 1 4 4 2 1
Uebeln 2 9 4
unconscious evi 4 2 4
wraakgod 2 5 8
Zommùtigkeit
194

ΑΛΊ

adventus diaboli 4 2 0 , 4 4 7
coming of Christ 2 9 2
coming of the Spirit 3 7 1
Kommen Christi 148
Kommen des Herrn 4 4 7
komst in het vlees 2 1 4
komst van Christus 6, 1 8 4 , 1 7 2 , 1 8 4 , 1 9 7 , 3 7 9 ,
381.447
koning
Cesar 1 1 2
König 9 2 . 1 2 8 , 176
Regina coelestis 193
rex ghriae
147,176
visserskoning

torn 7 7 , 1 2 4 , 1 8 5 , 198
lam in het midden 1 2 4
lamb 2 4 5

19

zoon-koning 129
Kore 3 1 , 3 2 , 1 2 4
Krishna 66

Lamm 1 8 5
lam-metaforiek 185
ram 1 8 5
Schafe 2 1 6 , 4 4 2
schapen 4 0 2
Widder 185

kruis 7 3 , 7 4 . 7 6 , 7 9 , 1 1 7 , 1 4 5 . 1Б0, 1 6 2 , 1 6 8 ,
183, 1 9 1 , 194, 2 0 4 , 2 0 7 , 2 1 7 , 2 3 7 , 3 0 0 ,
349, 359, 362, 402, 4 2 0 , 4 2 1 , 424, 426.
436
Angelrute Gottes 2 0 7

leer

Christi crucifix 152, 2 1 4
Cross 74, 269

christelijk dogma 1 1 , 1 4 9
leer ven Christus
Lehre Jesu 3 0 0

crucifixi 1 5 2 , 2 1 4
crux ansata 7 3

logosleer

520

174

349, 399

predicament

3 3 3 . ЗБ7, 3 5 8 . 4 5 9

leven van Christus 4 8 , 1 0 0 , 1 3 6 . 1 4 7 , 195,

Predigt Christi 7 7

251, 290, 4 3 9 , 4 6 6

rechtvaardigingsleer 2 6 4 . 266, 2 6 9 , 4 2 2 , 4 2 4 ,

leven van de mens

426

177, 3 6 0 , 4 1 3

leven ven Jezus 7 4 , 1 3 5 , 184, 2 5 8 , 2 9 4 , 3 0 0 ,

teaching of Jesus 1 1 0 . 4 1 4 . 4 2 2
verzoeningsleer

410

264,272,359,417

life of Jesus

leerling

356,414

Menschenleben

des Christus

164

apostel 5 6 , 9 8 , 198. 2 8 3 , 4 3 2

meuw leven 4 3 . 5 2 . 7 3 . 7 4 . 9 6 , 1 6 4 , 2 5 3

apostelan 6 9 , 104, 2 2 7

nieuw leven in Christus

Aposteln 2 8 3

onchristelijk leven

dscples

361

268

302

ontweeduidig leven 3 7 1 , 3 7 6 , 3 8 1 , 4 3 8

followers 3 6 1

personal life

Jungem Jesu 5 6 , 9 0 , 1 0 4 , 114, 1 1 8 , 1 9 5

personhaftes

Jüngerschar

persönliches und einmaliges Leben

104

leerlingschap van Christus

104

unambiguous life

volgelingen 2 1 0 , 2 6 5 , 4 3 8

unzweideutiges

leeuw 5 6 , 1 6 1 . 2 1 6 , 3 1 0
leeuwendodtng
Lowe

355,361,404.437
Leben

vivificato

147

347
135

369, 366, 368, 375

Leben

359

272

libido

56

introvertierte Libido

leider

66

levensenergie 7 0 , 7 4 , 1 0 1 , 2 4 9

dictator 227

/«Woheld Christus

Diktator

/Antosymbool

Führer

227

goeroe

16

corpus Chreti
106

134

6 6 . 164, 4 4 7

corpus glorifications

376

tyrannisiert
tyrant

Auferstehungsleib

10

leidersfiguur
tranme

lichaam

112, 1 7 6 , 2 2 7

goeroefiguur

78

75

corpus mysticum
54

147, 4 5 2

176, 190

diamanthchaam

110,129

в compedibus corporis

341

Essen des Körpers

lereer
Christus als Lehrer

278

219,436

179

glorifizierter Auferstehungsleib

divine teacher ЗБО

godslichaam

Moralphilosoph 4 1 1

himmlischer Körper

morele leraar 2 5 7 , 2 7 5

Leib Christi

134

147
153

7 6 , 9 1 . 1 4 7 , 162

Rabbi 126, 1 7 6 , 1 7 7 , 2 1 1

Lei

rationaler Lehrer 4 1 0

Leichnam

zedelijk leraar 2 8 9 , 2 9 4 , 2 9 5

leidensfähiger Körper von Christus

leven

des Logos

446

3

lichaam van Christus

130, 202

164,214

archetypisch leven 2 6 8 , 4 3 4 , 4 3 9

lichamelijkheid van ChnstU6

archetypisches Chnstusleben 177, 4 3 8

hjkwede

biografie ven Jezus 6 5 , 2 6 7

mystical body 4 3 , 4 9 , 2 4 5 , 2 7 0 . 2 9 6 , 2 9 7

Chnstusleben

7, AS, 1 3 6 , 148, 1 5 9 , 1 7 7 , 17В,

mystiek lichaam

196, 2 1 8 , 2 2 9 , 4 0 2 , 4 3 4 , 4 3 5 , 4 3 8 , 4 5 0
Christus'Leben
Christusleven

onlichamelijk

31,135,151,434,436

3 7 3 , 375, 3 7 7 , 4 4 8

pneumatisch lichaam
pneumatischer

geestelijk leven 4 2 6

soma
149

Leib

70

spwitual body

299

innerlijk leven 8, 12

Verkörperung des Selbst
archetypisch acht

Leben Chnsti 1 1 2 . 1 4 9 , 2 0 7

hemels licht

154

innerlijk licht

274

178

Leben des Gottmenschen

143

Licht

370

Licht ri Christo

81

1 6 1 , 187, 2 1 1 , 3 9 2

licht van de wereld 2 0 4 , 2 5 2

277

Leben-Jesu-Forschung

87

69, 8 1 , 183, 187, 216, 2 8 2 , 3 9 2 , 4 5 8

Licht der Vernunft

312

178.278,298,299

Leben Jesu Chnsti

16

licht 6 8 . 1 5 1 , 1 7 4 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 1 0 - 2 1 2

Jezuslevens 2 9 9

Leben Jesu

446

375

subtle body 1 1 0

Jezuebragrafie 6 5 , 2 5 7

Leben in Christus

446
110

spezifischerer Leí) von Christus

¡nnertnnitansches Leben 136

Leben in der Liebe

128, 129, 136, 202, 375,

452

ewiges Leben 7 2 , 3 1 2 , 4 3 4

Leben des Christus

147

125, 363

opstandingslichaam

eeuwig leven 7 4 , 7 6 , 1 3 1 , 165, 2 6 5 . 3 6 6 , 3 7 2 ,

gottmenschliches Leben

147, 4 4 6

mystiek lichaam van Christus

410

gegenwärtiges Leben Christi

1 3 0 , 1 6 0 , 168, 2 0 2

21

Licht vom Licht
25, 4 7 , 65, 1 3 5 , 1 8 8 ,

297, 299-302, 366, 4 1 0 , 4 1 1 , 4 6 4

521

203, 284

hchtbrenger

7 0 , 174

Uchtbmger

215

lichte lilde van God 2 3 4

Nichtleiden

lichtjonkvrouw 171

passio Chnsti

hchtkruis 2 0 4

Passion

204
174

1 3 1 , 177, 2 1 5 , 3 2 3 , 3 6 3

bchtsymbolen 6 9 , 117

Passion Christi

lichtsymtraliek 205

Passionsgedanken

lichtvonk 1 7 2

plaatsvervangend lijden 2Б9, 3 6 2 , 4 0 6

Lichtwelt

97

psychisch lijden 114, 177

Gottes 146

lichtwezen

131

psychological empathy 371

127,217

lumen de Zumine 197, 2 3 4

Qual 9 7 , 1 3 1 , 146, 3 0 5 , 4 1 Б. 4 2 1

lumen lummum 134

qualvoll 1 4 8

lumen naturae

seelischer Kampf Chnsti 7 4

163, 1 7 1 , 3 9 1

lumen naturale 2 1 0

stellvertretendes Leiden Christi 2 2 8

natuurlijk hcht

stigmatisât»

163,171,210,391

68

Novum lumen 129

Stigmatisation

onzichtbaar licht 171

Stigmatisierter des Geistes

sen

substitute suffenng

Licht 2 0 3

127, 1 5 6

the subtle 1 5 3

suffering of the Christ

transparant 3 4 7 , 3 6 4 , 3 7 0 , 4 0 2

Todesqual

liefde

torment

agape

3 6 7 . 376, 432, 4 3 8

362

74

419

verwonding van Chnstus

christelijke naastenliefde 1 1 4

84

362

209

wonde 1 9 , 3 2 9

christliche Liebe 9 2

logos 6 6 - 6 8 , 1 2 6 , 1 6 0 , 1 5 5 , 1 6 5 , 1 7 6 , 1 8 9 , 1 9 3 ,

divine self-love 377

194, 2 0 4 , 2 1 1 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 1 , 2 2 8 , 2 6 2 ,

ел»

266, 2 8 4 , 3 3 0 , 3 3 2 , 3 3 5 . 3 3 9 . 3 4 3 - 3 4 6 ,

2 0 , 6 9 . 84, 206, 2 1 1 , 2 8 6 , 3 6 3 , 3 6 7 , 4 3 8 ,

432

348-351. 353, 354, 363. 370, 380, 385,

god van liefde 2 1 4

388, 3 9 1 , 3 9 3 , 3 9 6 . 3 9 8 - 4 0 2 , 4 0 5 - 4 0 7 ,

God as love 3 6 0

411. 412. 415, 416. 4 3 1 , 433, 435. 447.

goddelijke liefde 241

449, 4 5 3 , 466

Goff als Liebe 236, 2 7 9

Christus-Logos

Liebe als Vergeistigung 3 1 0

divina logos 3 4 4 , 3 9 3 , 401

Liebe und Sexualität

fleBchgewordener

67

Liebe ги Gott 144
Liebesakt

150, 4 0 0 , 4 0 6
Logos 6 5 , 6 6

geïncarneerde logos 3 4 6 , 3 4 9

148

goddelijke topos 2 2 1 , 3 3 9 , 3 9 6 , 4 1 6

liefde Gods 3 6 0

incarnate logos

liefde tot Christus 66

inwonende logos

liefde van Christus 2 0 6 , 4 2 6

logos als middelaar 4 0 0 , 4 0 7

349
351

reconciling love 3 6 0

logos en mythos

Selbstliebe

logos spermatikos

391

self-love 3 7 7

Jbgofopenbaarder

400

zelfliefde 3 0 9 , 4 4 4

openbenngsfoffos 3 3 2 , 346

444

lijden

398

präexistente logos

christelijk li|den 19

Prototogie

445

389

christelijke passie 97

universal logos 3 4 6 , 3 4 8 , 3 4 9

Christus mpatibilB

universele logos 3 3 2 , 3 4 3 , 3 4 4 , 3 4 6 , 3 4 8 . 3 4 9 ,

210

Christus patibile 2 1 0

393

doodsstrijd van Christus 4 Б 1

verschonende logos

doornenkroning van Christus 6 8

vleesgeworden logos

goddelijk lijden 177

vorzeitlicher

Kampf Christi 7 4

wezensgelijke logos

Krankheit Gottes 93
Leiden

Logos

Lucifer

1 , 1 7 , 4 3 , SO. 6 3 , 9 2 , 1 0 4 , 1 1 5 , 1 1 8 , 1 1 9 .

332
346
211,216
256

145. 174, 184

Luzifer

235

1 2 9 , 1 4 2 , 145, 146, 1 5 8 , 164, 1 6 9 , 1 7 8 ,
1 9 7 , 2 0 1 , 2 0 4 , 218, 2 2 8 , 2 3 9 , 2Б4, 2 6 7 .

M

2 5 8 , 264. 2 7 1 , 272. 2 8 4 , 294, 306, 307,
3 0 9 , 3 1 0 , 3 3 2 , 336, 3 4 2 , 3 6 6 , 3 6 3 , 3 6 9 ,

man

4 0 1 . 4 1 7 . 424, 427, 4 2 8 , 436, 4 5 1 , 4 5 3
Leiden Christi

man van/uit Nazareth 3 9 2 , 4 0 8

118, 2 2 8 , 2 9 4

mannelijkheid van Chnstus

Leiden Gottes 146

Männlichkeit Jesu

lebensfähig

ontmanning van Chnstus

193

lijden van Christus 118, 1 4 8 , 2 1 5

wahrer Mann

lijden van God 177, 3 6 0 , 4 3 6
Martyrium
Mitleid

mana

109

145

409

106, 107

Christus als /nanapersoonbjkheid

309

moralisches Leiden

190

409

/nwiefiguur
158

201

Mana-Persönlichkeit

522

106

249

/nenepersoonlijkheid 1 0 2 , 106, 108, 1 6 9 , 1 7 0 .
201, 249. 2 5 4 , 4 2 9 . 4 6 0
mandala 3 2 , 1 1 9 , 1 3 4 , 1 8 0 , 1 9 0
chrstìiches Mandala 1 8 0

homo maximus 2 0 3 , 2 1 8
homo nudus 1 5 2
homo philosophicus 1 3 3
homo punssimus 2 0 6

cirkel 134, 1 9 1 , 2 0 3 , 3 7 6

homo putissimus 2 0 6
homo teleios 1 8 9 , 1 9 0
homo totus 156
homunculus 1 3 0 , 1 6 4
ndrvidual man 1 , 3 6 9
individuele mens 1 1 0 , 144, 146, 1 4 8 , 168, 1 9 5 .
202, 224, 2 6 1 , 255, 269. 305, 3 7 1 . 380.
392, 4 0 4 , 426, 4 3 2 , 456
inferieure mens 1 3 3
nkamierter Mensch 1 8 3
innerer Mensch
220,229,231,392
mnerliike mens 1 6 4 . 1 8 9 , 190, 2 1 6 , 3 9 2 , 4 0 0 ,

βι 117, 130, 1 3 3
horoscoop 1 8 4 , 1 8 6
Horoskop 2 1 2
hortus conclusus 136
Kreis des Lichtes 1 0 9
/nanob/spsycholoflie 2 3 4
msndalasymbohek 3 2 , 1 2 4
punt 1 0 7 , 1 3 3 . 2 8 1
rad 117, 1 6 9
rota natitave

186

rotundum 1 3 3
swastlia 7 3
vliegende schotels 3 6
zonnerad 7 3 , 7 4
Mam 7 3 , 2 1 0
manifestatie

403,440
inwendige mens 1 7 2
rdischer Mensch 2 3 8
Kollektivmensch 1 1 3
körperlicher Mensch 144, 3 8 9
kosmischer Mensch 4 4 1
kreatürlicher Mensch 1 9 7
lichamelijke mens 1 3 0 , 135
lichtmens 1 6 4 , 1 6 5
massamens 2 9 0
mens Jezus 4 7 , 1 3 0 , 1 7 7 , 183, 1 9 4 , 2 2 4 , 2 4 3 ,

central manifestation 3 7 8
centrale manifestatie 3 6 2 , 4 3 3 . 4 5 1
goddelijke zelfmanifestatie 3 5 6 , 3 7 7 , 4 0 9
heilsmanifestatie in Jezus 3 8 3 , 4 5 0
historische manifestatie 2 1 6 , 3 9 7
self-manifestation 3 7 8 , 3 9 9
zelfmanifestatie 3 4 5 . 3 5 3 , 3 5 6 , 3 7 7 , 3 8 0 , 3 9 8 .
409
zijnemanifestaties 3 7 9
Mardoek 7 0
Marsyas 7 3
Melchisedek 1 4 9
mens

264. 2 8 9 , 3 6 1 , 3 7 0 , 370, 380, 4 1 3 , 4 3 2
mene ven boven 3 4 1 , 3 5 0
Mensch als Gegengott 144
natural man 4 2 4
naturgebundener Mensch 146
natürlicher Mensch
176,269
neuer Mensch 1 3 2 , 1 9 3
new man 1 1 0
Nichts als-Menschen 4 3 1
nieuw soort mens 4 7
nieuwe mens 1 1 0 , 1 6 6 , 165, 4 4 6
normal man 4 7
onvolmaakte mens 1 2 6
oppermens 1 0 6
paradqselijke mens 1 6 5
passievolle mens 3 1 0
persönlicher Mensch 8 6
pneumatische mens 1 1 1 , 190, 2 1 8 , 4 4 2
primitieve mens 4 5
regenerierter Mensch 1 6 3
runder Mensch 1 3 9
schuldige mens 2 5 6 , 4 2 0
schuldiger Mensch 4 2 4
sterfelijke mens 2 0 9 , 2 1 8 , 2 5 5 , 2 6 9
unbekannter Mensch 1 2 6 , 1 3 4 , 4 2 7
universal man 1
universaler Mensch 1 6 6
vervreemde mens 3 6 4
vw unus 1 8 9 , 2 0 3
vleesmens 1 4 1
voNedtge mens 1 0 6 , 1 3 4 , 146, 156, 184, 1 9 0 ,

archetypische mens 2 7 3
autonome mens Jezus 4 1 , 2 5 7
autonomer Mensch Jesus 1 7 8
bovennatuurlijke mens 164, 165
christenmens 1 9 , 3 1 6
chrstifaierter Mensch 1 7 9
Christusmens 3 1 1
derialerter Mensch 1 3 4
eerste mens 3 4 1 , 3 5 0
einheitlicher Mensch 1 6 3
empirische mens 1 9 8 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 1 , 2 3 2 ,
237. 240-242. 256. 272
empirischer Mensch
198,204,231.389
ewiger Mensch 1 6 5
existentiële mens 3 9 1 . 4 1 6 , 4 1 8 , 4 2 6 , 4 4 3 ,
445,447

finire man 3 3 8
geestelijke mens 1 3 0 , 1 3 1 , 1 5 3 , 189, 2 1 8 , 3 4 1 ,
350, 432
geestmens 1 4 1 , 1 6 0
geestiger Mensch
133,163,190,216
gekroonde mens 1 6 6
gewöhnlicher Mensch Jesus 1 5 2

goede mens Jezus 401

257, 4 2 2
vollkommener Mensch Chnstus 4 2 3 , 4 4 6
vollkommenster Mensch 4 4 3
vollständiger Mensch 184, 4 2 6
wahrer Mensch 1 2 6 , 1 5 0
wirklicher Mensch 8 4 . 146, 2 2 1

göttlicher Mensch 1 3 4
großer Mensch 2 2 8
heavenly man

8 1 , 3 4 1 . 378, 379, 4 5 4

historical man 4 4 3
historischer Mensch 1 8 2 , 2 3 9 , 4 4 9
höherer Mansch 1 1 0

523

zeitloser Mensch

mesites

238

menselijk

66

middelaargod

70

antroposofie 3 2 3 , 4 3 0

middelaarschap

essential manhood

middelaarsgestalte

462

essentiële menselijkheid

350

194,215.264,300

Gottverlassenheit

143

Mittler

413

Mittlersteilung

humanisât» van de Christusvoorstelling

413

nrdvandva

127

humanity of man
Menschheit

94, 206, 234

präextstenter

286

Chnsti

196

fee 2 1 , 9 4 , 1 0 9 , 1 7 7 , 2 3 4 , 237

8 9 , 133

uiterlijke bemiddelear

menselijkheid van Jezus 2 0 0 , 2 5 7 , 3 7 0 , 4 0 8 ,

uiterlijke middelaar

412,433

unmittelbar

tussenmenselijk 4 8 , 6 1 , 1 1 6 , 2 9 4
Vermenschlichung

365

Mittler

rita 9 4

344, 393, 449

Chnsti

Menschlichkeit

108
1 9 1 . 401

potential medium
299

349, 402

6 6 , 9 6 , 1 6 6 , 196, 1 9 7 , 2 3 1 , 4 0 1 , 4 0 2

Mittieretgenschatt

humanisât» ven Christus

Humanitêtsreligion

401

middelaarsvoorstelling

godsverlatenheid

humanitas

6 9 , 193

Chnsti

441

402

132, 183, 193. 236, 282, 317,

392, 4 3 9

176

Unmittelbarkeit

289

vermenselijking van Christus 6 1 , 1 8 8 , 4 1 1

verbindingsfiguur

wirklich menschlich

Vennittler

439

Werkzeug

148, 235. 237

239

menswording 3 5 , 134, 1 6 1 , 1 5 7 , 1 5 9 , 1 7 8 , 1 8 3 .
193, 224, 240, 242, 243, 246, 2 5 0 , 2 5 1 ,

2 0 , 146, 3 3 0

midden

255, 258, 278, 285, 355, 4 0 7 , 4 0 8 , 4 1 1 ,

bewustzijnscentrum

413, 416. 420, 439. 449. 460

center of personality

Menschwerdung

148. 182, 193, 2 8 4 , 4 4 6

Menschwerdung

Gottes

menswording Gods

189, 4 4 2
364, 365, 368

center of the heart

182

288

center of the history

243

378

centrum van de geschiedenis

378

menswording in Christus 3 5 , 1 7 8 , 1 9 3 , 2 2 4

centrum van de persoonlijkheid

menswording van Christus 1 3 4 , 4 0 7 , 4 0 8 , 4 1 6 ,

centrum van het universum 4 4 6 , 4 5 2

449

centrum van religies

menswording van God 1 5 9 , 2 4 0 , 2 4 6 , 2 5 0 ,

centrum ven

46

Christus Zentrum

Mercunus 3 3 , 1 3 6 , 1 6 1 , 154, 155, 1 5 8 , 1 6 1 , 1 7 3 ,
174,

middelpunt

mercunus phüosophicus

154

historical Messiah

378, 463

komende Messias

106

Messiah

186

Mme

3 3 1 , 335. 342, 360, 3 6 1 , 398, 410, 453
Mittelpunkt

412

410

176,203,279

personal center

367, 369, 4 4 2

persoonlijk centrum 3 7 6 , 4 4 4

400, 402, 407, 436, 461

persoonscentrum 3 6 7 , 4 0 3 , 4 4 1 , 4 4 4

365

persoonskern 4 0 7 , 4 5 1

bemiddelaar 8 3 , 2 3 1 . 2 6 8 . 2 7 0 . 3 5 4 . 3 6 0 . 3 6 5 ,

psychological

436. 441
divne mediator

226

13, 125, 197, 203, 2 6 2 . 2 6 3 , 276, 323,

Mitte der Geschichte

154, 196, 232, 349, 3 5 0 . 3 6 2 . 3 7 0 .

actual medium

3 8 1 , 407, 410, 464

midden ven de persoonlijkheid

365, 378, 415. 463

sterbender Messias
middelaar

midden van de geschiedenis

197

emdtijdelijke Messiasgeboorte

442

107. 163, 189, 203, 217, 270, 2 8 1 ,

349, 455

Messias 6 6 , 9 4 , 9 6 , 1 0 1 , 1 0 6 , 1 9 7 , 2 3 0 , 3 4 9 , 4 1 2
eindtijdelijke Messias

center

total centeredness
378, 464

Zentroversion

367, 4 4 2
372

172, 244

göttlicher Mittler

166, 2 3 1 , 4 0 2

Zentrum des christlichen Mándalas

heilsbemiddeling

404

Zentrum enes Selbst

Heilsmittlerschaft
Logos-Mediator
médiat»
mediation
mediator

Christi

397

361

zingevend centrum 3 7 8 , 4 6 4

399, 407

Mithra 6 4 , 6 6 , 6 9 , 7 0 . 7 3

388, 450

Mithrasmystenum

48

Mithrascuttus

94. 154, 208. 378, 388, 3 9 9 , 4 0 2 ,

73

6 6 . 147

moeder

407, 456
medium

geestelijk moederschap

8, 4 8 , 63, 54, 6 0 . 229, 2 3 3 , 2 4 3 , 248,

71

Gottesmutter

72, 190, 193

250, 345-351, 366. 398, 4 0 2 , 4 0 6 , 407,

maagd Maria

377,412

428. 463

maagdelijkheid

1 2 4 , 161

Maagd-Moeder

1 3 3 , 211

medium of experience

234

152

integratisi centrum

154

205

des Individuums

ex medio centri

179,210,215,433,440

mercunus crudus

453

186

Christus als seelisches Zentrum

266, 268. 2 7 8 , 4 1 1 , 4 1 3 , 4 3 8
menswordingsproces

348

346

mediumschap 3 4 7 , 4 0 4

Mater Dei

Mensch als Werkzeug

moeder van Christus

236, 237

524

135
32

180

gnostische verlossingsmythe 1 2 5 . 1 6 0

moedergodin 31
moederlichaam 7 4 , 7 6

mythologeem 7 6 , 1 2 5 , 1 2 7 , 1 5 9

moedersymbool 7 2 , 7 3

Mythohgem

Mutterbraut

ontmythologiseerd 3 0 2

210

onbevlekte ontvangenis

ontmythologisering 4 3 , 2 9 5 , 3 0 1 , 3 5 4 , 4 1 1

71,193

psychische Schwangerschaft

remythologisering 4 0 7 , 4 0 8

164

valmythe 1 4 3

schoot van Mane 6 5 , 124
Schwangerschaft

der Jungfrau

unbefleckte Empfängnis
unbefleckte Mutter

217, 400. 403, 411

verlossingsmythe

96

1 2 5 , 160, 4 3 4

132

N

66
1Б8

Uterus der Beata Vrgo
Virgin 3 7 7 , 4 1 1

naam

vrgo terra 126

naam Jezus 3 . 5 8 , 4 Б 6

womb of the Vrgri
zweifache Mutter

411

naam ven Christus 9 9 , 119, 2 0 3

74

name Jesus ЗБ6

moord

name of Christian

49

kindermoord 9 7

name of Jesus 3 8 0

mortificai

Name Christi

213, 272

Schacher

191, 197

slechte moordenaar 7 1 , 2 6 8

nteuwe naam 5 6

Verbrecher 2 1 0
zwei Räuber

114, 119

Name Christus 4 4 1
nominalisme 9 0 , 3 5 2 , 3 5 7 , 3 8 6
natuur

120

Mozes 1 1 , 2 1 , 7 9 , 2 0 6 . 2 7 7 , 283

bovenwereldse natuur van Christus 4 9

mysterie

duofysitisch 9 0
Gegennatur zu Christus 155

christelijk verlossingsmystene 3 2 , 3 8 , 6 0 , 6 3 ,
4Б6, 4 6 2

godmenselijke natuur van Christus 1 7 6 , 2 7 7

christelijke mysterietaai 7 6 , 7 8 , 7 9 , 131

göttliche und menschliche Natur Christi

christliches Mysterium

ndividueUe und kollektive Natur

7 7 . 1 3 1 , 136, 2 1 8

Christusmysterie Б, 17, 2 4 , 3 7 , 4 0 , E l , 6 0 , 7 3 ,

nnocent nature

352

7Б, 7 8 8 0 , 9 9 , 1 0 2 , 1 9 1 , 198, 2 0 9 , 2 1 4 ,

lichamelijke natuur ven Christus

2 2 9 . 2 3 9 . 2 4 1 , 2 4 3 , 24Б, 2 4 6 . 2 4 9 , 3 1 2 ,

/oposnetuur van Christus

388

menschliche Natur

Chnstusmystenum

7Б, 7 7 , 3 1 3

Eriösungs- und Wandlungsmystenum

160

207

9 4 , 127, 2 9 8

menselijke en goddelijke natuur
126

366

40

150

menselijke natuur 9 0 , 114, 1 1 5 , 1 4 4 , 1 4 6 , 154.

godsgeherrn 4

176, 193, 2 1 1 , 277. 290, 296, 3 3 8 , 340,

heidense en christelijke mysteriën 7 8 , 7 9 , 161

362, 373, 405, 4 1 6 , 4 2 3

innerlijk geheim 6

menselijke natuur van Christus

levensgehewn 4

monofysrtisch

Myste

natura esse hominem

68

Mysterien

32. 64, 6 6 , 68. 73. 76. 86

mysterieobjeet

Naturen Christi

3

natuurgod

193

90, 350, 370, 423, 4 3 2
265

9 0 , 135

283

mysterietaai 7 6 , 7 6 , 7 9 , 131

ondermenselijke natuur 3 3 8 , 3 4 4 , 3 8 7
tweenaturenleer

Mysterium der Seele

216

mystenum fascnans

4 , 132, 34Б

mysterium peschete

163, 4 1 3 , 4 2 0 , 4 5 1

mystenum tremendum

356. 423, 4 4 9

4, 132, 3 4 6

tweevoudige natuur

Mystenum Christi 1 2 8

verborgene Natur

Mysterium von Tod und Auferstehung
mystery

208

zwei Naturen Christi

passmysterie 1 6 3

Zwei-Naturenlehre

6

142

9 0 , 135
449

navolging 5 1 . 5 2 , 6 6 . 8 9 , 1 0 3 , 1 1 0 - 1 1 2 , 1 1 5 , 1 2 1 ,

Wandlungsmystenum

1 2 6 , 1 4 8 . 153, 2 0 2 . 2 1 1 .

127, 144, 156. 167, 169, 168, 2 1 6 , 2 2 8 ,

214

244, 246, 2 5 1 , 266, 267, 278, 2 9 1 , 312,

Zijnemysterie 3 3 9

330, 334, 366, 402, 413, 414, 4 1 6 , 424,

mysticisme 132. 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 4 , 3 3 9 , 3 4 0
mysticism

150

136

vurige natuur van Christus

4 3 , 4 9 , 7 0 , 153. 2 8 1 , 3 4 9 , 4 0 1 , 4 2 1

Urgehe/тпв

1 3 5 , 1 3 6 . 149. 1 5 0 . 1 6 8 . 1 7 6 .

164. 194. 2 0 1 , 203, 278, 280, 2 8 2 , 295,

428, 436, 442, 443, 447, 454

12, 274, 340. 4 4 3

copy of the life of Jesus

mystificatie 1, 3 2 7

imitatie

oorsprongsmysticisme 3 9 5

mitatio

mythe

Christi

1 1 9 . 1 5 6 . 168. 1 9 7 . 2 0 9 . 2 5 8 .

356,419,434,441,460

christliches Mythohgeem

228

nabootser

181

Christus als lebendiger Mythus 3 9 7

nabootsing

Chnstusmythe 6Б, 3 0 0

nabootsing van zijn leven

demythohgaation

nachahmen

Entmythohgtsierung

356,414

108. 1 2 1 , 138, 370, 413, 4 2 6 , 4 5 5

352, 362, 466
300, 301, 410. 4 1 1

Nachahmung

525

103,115,413
115

1 8 6 , 195
103,128,451

Nachfolge

1 5 8 , 2 4 4 , 272

off endee

Nachfolger

Chrsti

offerkarakter

302

navolging Christi

1 0 3 , 127, 4 3 6

navolging v e n Christus

110, 1 1 2 , 115, 1 5 6 ,

Opfer

157, 159, 168, 246, 423, 4 2 8 , 443, 4 4 6 ,

207, 212, 239, 313. 316, 322, 394, 4 3 8

121

149

Opferung

312,414,416

2 0 3 , 232

Opferung des Gottessohnes

persoonlijke navolging

413

4 0 2 , 435

plaatsvervangend lamoffer
sacrifice

Nicodemus, -gesprek 7 2 , 1 3 1 , 2 0 0
Nikodemusgespréch

349, 451

secrrfKium mteHectos 8 9
sacrjficHjm phalli

89

schukJoffer

312

Selbstopfer

7 7 , 148 150, 2 1 5 , 4 1 3

Selbstopfer Christi
70

149

self sacrifice

380, 453

Odin 7 0 , 7 3

Sohnesopfer

149, 196

oermens

symbolisches Opfer

1 6 2 , 1 5 8 - 1 6 0 , 162, 1 6 6 , 1 7 9 , 189, 2 1 7 ,

androgyne oermens

zelf of f er

168

Ogdoas

119, 153, 154, 158-160, 163-165,

230, 2 3 1 , 238, 392, 443. 445
Anthropos Christus

209

/4nt/)raposarchetvpe

127

126, 1 5 4 . 4 5 1

183

onbewuste

190, 1 9 1 , 2 0 9 , 213, 216, 218, 220, 2 2 1 .

Anthroposbüd

149

voortzetting van het Christusoffer

219, 266, 341
Anthropos

149

380, 404, 453

sacrifices

77

70

Oannes

89, 149, 203

opoffering 8 8 , 3 4 9 , 368

175

Noach

150

Opferer

navolging v a n Jezus 3 3 , 6 2 , 1 1 5 , 1 4 4 , 2 4 4 .

unnachahmlich

147

15, 6 9 , 7 4 , 7 6 , 8 6 , 8 9 , 1 4 6 , 1 4 8 , 149,

Opferakt

navolging v a n de Jezusfiguur

147

offersymboliek

454

Nicea

196

agnoia

190

annoia

125

confrontatie met het onbewuste

133, 2 0 3

179

12, 2 7 , 80, 8 1 ,

103, 218, 248, 395, 419, 4 3 6 , 439

Anthroposidee

2 1 6 , 217, 4 0 0

fundementeel onbewuste

Anthropos\eer

128

mdrvidual or collective unconscious

Archanthmpos

1 8 9 , 190

kollektiv Unbewußtes

geestelijke oermene

217

goddelijke oermens

169

göttlicher Urmensch
Hyperanthropos

Übermensch

179

Unbewußtes

des Individuums

Unbewußtes

in Gott

ontlediging

152, 1 7 1 , 200, 3 1 1 , 315

209, 240,412

Übermenschliches 73, 170

kenostsleer

Urmensch

kenotische zelfontlediging

1 6 8 , 166, 180, 203, 2 3 0 , 397

vleselijke oermens
offer

christelijk offer

Christusontmoeting 5 6 , 1 0 0 , 4 2 9 , 4 3 6 , 4 4 1

7 7 , 88

christliches Opfer

godsontmoeting

77

eternal damnation

149

Gericht

66

judge

147

offerdood

126

148, 149. 203

offerhandelingen

372,380,381,448

non judging

422

Pantokrator

147,158,446

Pantokrator Christus

7 9 , 1 0 1 , 193, 2 9 0 , 4 2 5

offerdood v a n Christus

380, 399. 404, 4 2 1

laatste oordeel

140, 413

rechter

193

158

182, 380

rechterhand van de Vader

130

526

445

176

380

judgment

1 2 7 , 1 4 7 - 1 4 9 , 203

offer ven de Godszoon
offeraar

2 6 4 , 312

Judex mundi

149

offer v a n Christus

136
373

iudex vtvonjm et mortuorum

148

mensenoffer
misoffer

dag v a n het oordeel

6 6 , 1 1 5 , 1 3 0 , 140

historisch of f er

413

oordeel

geofferd 7 3 . 1 4 8 , 149, 3 6 6

Gottesopfer

305

historische ontmoeting

Christusoff er 7 3 , 127

godsoffer

284

ontmoeting

430. 451

Geopfertes

of Christ 4 1 2

zelfontlediging

203, 294. 312, 317, 370. 376. 382, 413,

284

156

seJf-emptyng

7 3 , 7 4 , 7 7 , 8 8 , 8 9 , 126. 1 2 7 , 1 4 0 , 1 4 7 - 1 4 9 ,

geopfert

206,251,412

ontledigd

217

427

209,412

KenosB

278

84, 85
9 1 , 92

283

ursprüngliche Unbewußtheit

203, 446, 190, 4 4 3

übermenschlich

159

ûberpersonliches Unbewußtes

153

teletas anthropos

6 3 . 171

onder- en bovenbewuste

311

kosmische oermens

390

7 1 , 84, 86, 115-117,

1 1 9 , 123, 2 0 0 , 2 8 0 , 3 9 9 , 4 2 8
onderbewuste

180, 3 9 7

innerer Anthropos

244

379

Richter 3 0 9 , 4 4 8
verdoemenis 3 6 0 , 3 7 3 , 4 2 2 , 4 4 8
veroordeling ven de zonde 6 7
verurteBen 1 1 4
openbaring Б4, Б9, 9 2 , 1 1 1 , 16Б, 17Б, 19Б, 1 9 7 ,
2 1 3 . 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 3 , 2 4 0 . 25Б, 2Б6, 2 6 3 ,
272, 276. 277. 297, 3 0 1 , 304, 3 3 1 , 332,
3 3 7 . 3 4 2 - 3 5 1 , ЗБЗ. 3 6 4 , ЗБ9. 3 7 7 , 3 8 3 ,
3 8 8 , 3 8 9 . 3 9 1 , 3 9 2 , 3 9 6 - 4 0 2 , 4О4-406. 4 Б 4

Christusparallele 7 5 . 1 3 0 , 1 3 1 , 1 9 1 . 2 0 2 , 2 0 6 ,
211
Lapa-Chratus-Parallele
3 2 , 127
mit Christus in Parallele 151
ParaUelfigur Christi 17, 2 1 0
РагаІІеІвіегипд Christi 2 1 1
Paulus 4 7 . 6 6 , 7 9 , 8 1 , 8 8 . 9 8 . 100. 1 0 3 . 1 0 6 .
107. 1 1 0 , 1 1 1 , 139. 140, 183, 190, 198, 2 1 7 ,
228, 2 3 3 , 2 3 4 , 2 4 1 . 2 4 5 , 2 6 6 , 2 8 3 , 3 1 2 , 3 4 8 ,

bearer of the revelation 3 4 7 , 4 0 4
bovennatuurlijke openbaring 2 7 2 , 3 9 8
christelijke openbaring 17Б, 3 9 1

361, 367, 370, 375, 377, 384. 392, 418,
4 3 1 , 4 3 1 , 4 3 6 . 4 4 2 , 44Б, 4 4 6 , 4 5 1
pelagiamsme 9 0
Perseus 7 9

christliche Offenbarung 1 7 5

424,

persona 1 0 , 8 2 , 8 3 , 1 0 2 - 1 0 5 , 108, 1 2 1 , 1 4 0 . 2 4 5 .
2 4 6 , 2 4 8 , 2 4 9 , 2 5 4 , 2 5 7 , 306, 3 7 7 , 4 0 4 ,
408, 427
Maske 103

definitieve openbaring 1 9 5 , 3 4 8 - 3 5 1 , 4 0 6
dependant revelation 3 4 7
eigenlijke openbaring 3 4 6
f nal revelation 3 4 8 , 3 4 9 , 3 9 7 , 4 0 1 , 4 0 4
genuine revelatnn 3 4 8
historische openbaring 2 2 9
letztgultige Offenbarung 3 4 8

Messiaerol 1 0 6 , 187
oersonabewustzijn 1 0 3 , 108, 2 5 3
Rotte 5 7 , 9 8 , 1 0 3 , 1 0 4 , 195, 214, 2 4 2 , 2 6 9 ,
410,451
Rolle Jesu Christi 2 6 9

foffosopenbanng in Christus 3 5 1 , 3 8 8 , 3 9 7
natuurlijke openbanng 3 4 9 , 3 9 8 , 4 0 6
offenbar 15, 5 6 . 1 1 0 , 1 3 1 , 1 3 6 , 1 4 5 , 190. 2 0 6 ,
2 0 9 , 3 9 8 , 4 1 2 . 4 3 1 . 4Б4
offenbaren 1 1 1 . 117. 2 7 8
Offenbarung Gottes 135, 2 2 8 , 4 0 3
Offenbarung in Christus 2 9 5 , 4 0 3

verlossersrol 4 3 4
persoon
Chnstus personifiziert 145
depersonalisatie 3 5 8 , 4 1 7
empirische Person 2 3 9

offenbarwerden
150
openbaarheid 4 , 13

gepersonifieerde idee van Christus 2 7 7
goddelijke persoon 144, 146, 2 2 8
gottmenschlKhe Person 2 9 9
histonsche Person 2 7 8 , 4 0 8
historische persoon 2 9 5
individual person 2 9 6 , 4 7 4
individuele persoon 3 6 1
menselijke persoon 176, 304, 4 1 4
person of Christ 4 7 - 4 9
Person Chnsti 1 9 1 , 2 8 3 , 3 9 7

openbaren 1 7 0 , 3 5 3
openbarmgsgebeuren 3 7 8 , 3 8 7 , 4 0 1
openbaringsproces 2 8 3 , 3 7 7
ongnale Offenbarung 3 4 7
personal revelation 4 8
reveal 1 . 2 , 3 4 7
revé/ato mmediata
447
revelation 4 8 , 2 9 4 , 3 3 6 . 3 4 2 . 3 4 5 - 3 4 9 , 3 6 5 ,
370, 378, 386, 397-401, 404, 405, 447

Person Jesu 1 1 1 , 2 1 7 , 2 9 9 , 4 1 0 , 4 4 0
Person Jesu Christi 1 8 8
persoon ven Christus 150, 196

revelatory event 3 3 6 , 3 4 7 , 3 4 8
revelatory situations 3 4 7
Selbstoffenbarung
143, 277, 280, 283

persoon van Jezus 5 0 , 7 9 , 3 0 6
tweede persoon 188, 3 8 1 , 4 0 0

ultieme openbaring 3 9 7 , 4 0 6

tweede persoon van de Godheid 188

universal revelation 3 4 7 , 3 4 9 , 3 9 7
universeel openbaar 4 0 0
universele openbaring 3 4 9 , 3 9 8

vierde goddelijke persoon 146
zweite Person 1 8 6 , 2 1 0
persoonlijkheid
afgesplitste persoonlijkheid 5 4

zelfopenbaring 1 4 3 , 2 7 7 . 3 4 8 . 3 5 3
Osine 6 9 , 7 0 , 7 3
overdracht 6 6 , 6 7 . 1 1 7 , 164, 3 4 6 . 3 4 7 . 4 0 6
geestelijke overdracht 6 6

außenstehende Persönlichkeit 66
außerordentliche Persönlichkeit 3 9 7
autonome persoonlijkheden 247

Abitfo-overdracht 6 7
overdrachtsrelatie 1 1 , 1 0 9 , 1 1 7 , 1 6 3
Übertragung 3 3 . 163

collectieve persoonlijkheid 106, 4 4 4
deelpersoonlijkheden БЗ
empmsche Persönlichkeit 194

paradijs 7 , 7 3 , 3 3 8

empirische persoonlijkheid 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 6 , 2 3 8 ,
239, 2 4 1 , 2 4 3
ganze Persönlichkeit 7 7

Paradies
paradise
parallel

gecentreerde persoonlijkheid 367, 4 0 8 , 4 4 4 ,
464
geniale persoonlijkheid 5 4

7, 1 5 3 , 4 2 4
92, 379

grote persoonlijkheden

buitenbtjbelse parallellen 7 4
ouitenchristelijke parallellen 1 7 4 , 2 0 2
Christus-Jtapsparallel 1 3 0 , 1 5 9 . 2 0 6 , 2 1 0
Chnstus-LapB-Parallele
161

103

hBtorsche Persönlichkeit 2 3 9 . 2 9 9 , 4 1 0
historische persoonlijkheid 148, 1Б7, 3 9 2 , 4 0 5 ,
461
human personality of Chnst 4 7

527

Ideal der Personlichkeitswerdung

priester

113

individuale Jezuspersoonbjkheid
Infantilpersönlichkeit

geestelijk priesterschep

122

219

innerlijke persoonlijkheid

12

Priesterfigur

eingebildeter Prophet

410

43Б. 4Б9

profetisch 2 1 , 4 3 , 4 8 , 5 1 , 1 0 3 , 1 1 2 . 2 2 9 . 3 7 5 ,

•chamelijke persoonlijkheid 2 2 2
Persönlichkeit

411

118

mannelijke persoonlijkheid ven Jezus
menschliche Persönlichkeit
Menschlich-Persönliches

104

profetie 9 6 . 1 0 3 , 1 8 6 . 4 3 2

kunstmatige persoonlijkheid 6 3
magiche

prof etisme
Prophet

409

167

104

1 1 . 4 3 . 5 6 , 9 2 , 1 0 4 , 1 7 6 , 347

prophetic

76

352, 372, 379, 4 1 6

valse profetie

menselijke persoonlijkheid ven Jezus 4 7 , 1Б7

103

projectie

moderne persoonlijkheden en Jezus 4 7

christliche Projektion

morele persoonlijkheid 2 5 4 , 2 9 4

chronologische Protektion

onafhankelijke persoonlijkheid van Jezus 2 4 9 ,

Chnstus, Projektion des Selbst

409

Christusprojectie

126
408
201

440

onbewuste persoonlijkheid 6 3 , 5 5 , 9 8 , 1 9 7

deprojectie

onpersoonlijk

illusorische projectie 6 9 , 7 7 , 1 8 0

109, 124, 339. 4 3 8

overwhelming personality

356, 4 5 1

introjectie

135, 200, 4 3 5
106, 168

personelisenng ЗБ6, 3 5 7

onbewuste projectie

personalisieren 4 3 4

Projektion des zentralsten Archetypus

personalem

religieuze projectie

339

personalisme 4 9 . 1 8 8 , 2 9 3 , 2 9 6 , 3 3 9 , 3 5 4 .

36, 160, 215, 219, 436
201

116

terugname van de projectie 2 2 9 , 4 2 7 , 4 3 8

406, 427, 438, 4 6 3
personality

225

404

profeet 4 3 , 2 1 8

Persönlichkeit

künftige Persönlichkeit

149

priester verwisselbaar met Christus

77

inferieure persoonlijkheid
Jesus'kraftvolle

108, 127, 130, 148, 149, 1 6 1 . 225, 402,

418

ik persoonlijkheid 2 4 4 . 2 6 6 . 4 2 5 . 4 3 7

Zurücknahme

4 7 , 8 8 . 2 9 4 , 3 6 4 , 3 5 6 , 36Б, 3 6 8 ,

der Projektion

134, 235, 4 2 7

Prometheus 7 0 , 9 3 , 4 3 6

3 7 5 , 3 9 4 , 4 0 3 , 4 2 2 , 4 2 8 , 4 3 8 , 4Б1

protestant

Personhaftigkeit Gottes 3 9 0

protestant ргтсфіе 406

personificatie 7 0 , 1 3 0 , 162, 2 1 4 , 2 1 7 , 2 2 1 ,

protestants beginsel 2 6 7 , 2 8 1 , ЗБ9, 4 0 5 ,
435 437, 445, 455

231, 391, 392,406
Personifikation 2 0 7

Protothoma 1 5 2

Persönlichkeit

psyche

14, 2 9 , 5 4 , 66, 7 7 , 9 9 , 1 0 3 , 1 0 6 ,

110, 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 8 , 119, 1 4 2 , 1 6 7 , 184,

chnstliche Psychologie

188, 194, 1 9 5 , 2 0 3 , 2 3 0 , 2 3 6 , 2 3 9 , 2 9 0 ,

christo-peychologtsch 2 5 6

99, 4 2 4

293. 299. 300, 316, 397. 4 0 1 , 4 0 6 ,

Chnsto-psychohgy

2Б2

410-412, 4 1 4 . 4 1 6 . 4 5 0

collectieve psyche

103,406,444,450

Persönlichkeit Gottes
Persönlichkeit Jesu

Jezuspsychologie 2 6 7

293

Kollektivpsyche

113

persoonlijkheid van Jezus 4 7 , 9 8 , 1 1 3 , 1 5 7 ,
246. 296, 3 0 0 , 3 6 2 , 423, 465

8 2 , 103

Kollektivpsychologie

82

menschliche Psyche

119, 4 2 7

persoonli|kheidsideaal ven Jezus 4 1 3

metapsychKum

persoonlijkheidssvnthese

persönliche Psychologie

141

psychische persoonlijkheid
religiöse Persönlichkeit

447

416

symbolische persoonlijkheid
total personality

psychoid

psychotheogonie

totale persoonlijkheid

revealed psychology

124

trancepersoonlijkheden

266
347, 348, 386, 446

totale psyche 9 9 . 1 2 0 , 1 2 2 . 2 2 4 . 2 4 2 , 2 5 5 ,

53

430

transpersonaal 2 4 3 , 2 4 4
transpersonal

92
388

psychotheogonisch

203

82

1 7 1 , 172, 173, 2 2 0 , 2 2 2 , 273, 390

Psychologie Christi
111

376. 403, 428

totale Persönlichkeit

169

Purusha

1 1 1 . 164. 1 5 7 . 2 0 3 , 2 1 0 . 2 1 6 , 2 3 7 , 3 9 2

222, 339

transpersoonlijk

438

Q

unieke persoonlijkheid van Jezus 9 8 , 1 0 1 , 1 1 3 ,
246
unpersönlich

quatermteit
76, 119, 4 2 9

vleselijke persoonlijkheid
zweite Persönlichkeit

133, 135. 146. 147, 1 5 8 , 2 1 2 . 256,

377, 4 5 2 , 4 6 3

290

quaterna» 2 1 0 . 2 1 2 . 4 4 9 . 4 5 2 , 4 5 4

315

qua termo

218

Philemon 81

Quatemität

Phoenix 6 9 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 6 9

quaterniteit van het kruissymbool

Pilatus

quaternitaitsetructuur

125

plaatsvervanger van Christus
plaatsvervanging

127,371

quatemity

401

tetraktys

528

135, 162, 234

378
133

190

210

rijk Gods 5 0 , 9 4 , 9 5 , I B S , 2 0 8 , 2 9 4 , 3 1 2 , 3 6 6 ,

vierheid 1 4 6 , 3 7 7
quintessence

372, 374, 375, 379, 3 8 1 , 4 4 6 , 4 4 8

136. 455

Quintessera

mus

392

misritus 1 4 7 - 1 4 9 , 1 5 1 . 1 5 3 , 2 2 5
ritualisme 4 4 5

R

rituelen 4, 1 4 7 , 1 5 2 , 2 2 8 , 3 2 0
vermeuwingsriten 1 5 9

rechtvaardige mg
accept the shadow

vuurrrten 1 3 0

421

acceptance 359, 361, 422, 426

vuurwijdmg 127

justificatieleer

water- en vuurrrten 1 3 0

justification

147

234, 294, 4 2 0 , 4 2 4

ßjstitia originale
Rechtfertigung

S

341
292-294. 296, 420. 424

sacrament

rechtvaardiging van de zondaar 4 2 4 , 4 5 6

Sakramentalismus 414

rede
aktuelle Vernunft

Sakramente

343

autonome rede

autonome Vernunft
depth of reason

Saukis 8 4 , 8 8 , 9 8 , 3 1 5 , 4 1 6

265

schaduw

252, 328. 242. 247, 260

ontologica! reason
ontologiche

256-258, 2 8 6 , 3 5 9 , 4 1 3 . 4 1 7 . 4 1 9 4 2 1 ,

343

423, 425, 426

343

Vernunft

subjektive Vernunft
Tiefe der Vernunft

bewust van zijn schaduw

343

257,417

collectieve scheduw 4 1 7 , 4 1 8

281

compenserende schaduw 1 4 6

343, 346

confrontatie met de schaduw 1 3 5 , 2 5 7

relativering
Deabsolutierung der Christologie
Depotenzierung

eigener Schatten 1 9 1

397

nigredo

2 6 6 , 317

164, 2 0 9 , 2 1 5

persoonlijke schaduw 4 1 7

devaluatie van het Christussymbool 2 5 8 , 4 2 6 ,

schaduw van Christus 1 8 6 , 4 1 3

429

schaduwfiguur 9 9 , 1 0 6 , 1 1 4 , 2 1 5 , 2 5 8 , 4 1 6 ,

Entwertung Christi 2 2 3 , 4 2 6
relativisme

105, 1 1 5 , 1 1 7 . 1 3 3 , 1 3 5 , 1 4 0 , 1 4 5 . 1 5 8 ,

1 8 1 , 193, 2 1 9 , 2 3 3 , 2 4 8 , 2 5 3 , 2 5 4 ,

diepte van de rede 3 3 7 , 3 4 3
essentielle Vernunft

153

Saoshyant 9 7

269,271,343

423

101,168,330.343,378

Schatten als Gegenspieler 2 2 9

religie
absoluta religie

Schatten Gottes 1 4 6

277

christian religion

Schattengestalt

49

christliche Religion

shadow

17, 6 0 , 2 6 2 , 2 7 8 , 4 0 6

Christus- und Jesusreligion

185

181, 271, 280, 385, 421

sine quadam umbra 1 4 5

411

collectieve en individuele religiositeit

umbra ChrBti

9 3 , 109

186, 2 5 8

geopenbaarde religie 2 7 7 , 2 8 3

umbra solis 2 1 0

natuurreligie

verduistering 5 9 , 1 8 8 , 2 0 9

277, 263

objektive Religion

278

offenbare Religion

278

positieve of geopenbaarde rehgie

Verdunkelung 2 1 8
Verfwisterung 1 6 0
schat 3 2 , 7 6 , 9 5 , 1 7 2 , 1 7 4 , 1 7 6 , 2 2 4 , 3 9 9

277

quast-religie 36Б, 4 2 0

Klemod 2 3 4

quasi-religieuze 3 7 9 , 4 2 0

parel 9 5 , 1 1 6 . 1 7 2

religiositeit

Б, 6 0 . 6 1 , 5 8 , 9 3 , 109, 2 2 9 , 2 6 6 ,

Schatz

288, 303, 323, 414

96, 97, 104, 119, 180. 235

schepping

religious tradition 328

creata continuata 4 3 3

subjektive Religion 2 7 8

divine ground 3 4 4 , 3 4 7 , 3 6 3 , 3 8 0

Tugendreligion Jesu 2 7 8

herechepper 4 3 3

christliches Gottesreich 94

mundi fabricator 8 7

njk

herschepping 9 6 , 3 9 1
duizendjarig rijk 198, 3 7 2 , 3 7 9

nieuwe schepping in Christus 4 3 2

geestelijk koninkrijk 113

oergrond 2 2 0 , 2 8 3 , 3 3 5 , 3 4 1

geistiges Königtum

schepperfiguur 1 4 3

Gottesreich

112

scheppingsgenade 9 0

7 7 , 9 4 , 9 5 . 1 1 2 , 163

hemels гцк 1 0 4

scheppingsproces 2 8 3

himmlisches Reich 1 8 0

scheppingsrelatie 3 4 0 , 3 5 2 , 3 5 3

kingdom of God 328, 3 3 6 , 3 7 1 , 3 7 3 , 3 7 8 - 3 8 0

scheppingsverhouding 3 3 7 , 3 4 0 , 3 4 2 , 3 8 9 , 3 9 6

Königtum Christi

Schöpfer

Reich Chnstl

214

204

Ungrund

160. 199, 2 1 9 , 2 4 0 , 309, 394
52, 233, 339

Reich der НшптеІ 9 5

Urgrund 2 7 β

Reich Gottes 180, 3 7 0 , 3 7 1

zelfcreatie 3 6 4 , 3 7 2

Reiche des Himmels 9 2

529

slengenstaart 2 0 9

schijn

slangensymboliek 3 9 5

docetisch 1 4 6 , 2 0 4 . 3 5 0 . 4 1 1

Zoon-slang 1 8 9

docetisme 8 9 . 1 8 2 . 2 0 4 . 4 0 9
farizeeën

112

Sofia

farizeïsch

348

steen 4, 16, 5 6 , 1 2 5 , 1 2 8 130, 1 3 6 . 1 5 2 . 1 6 0 ,

183, 1 8 5 , 1 8 9 , 192, 207

fanzeïsme 4 0 4

183, 1 8 5 , 187, 189. 190, 2 0 2 . 2 0 6 , 2 0 7 ,

Faraeismus

209, 214, 218, 219. 423, 462

292

Heuchelei

Ecksten

309

Heuchler

geheime steen 12В

Pharisäer 4 . 3 0 9
pharisäischer
Sehen

127, 2 0 9 , 2 1 6

filosofische steen 1 6 0

269

gezegende steen 128, 2 0 6

11 Б, 4 4 Б

288, 3 0 8

heìbmgender

schijn van verlossing 9 7

hoeksteen

Stein

202

128,130,160,423

schijngedrag 3 0 9 , 3 1 6 , 4 0 4

kristal 2 1 8

schijnheilige 3 0 9

KnstaHe

schijnlicheam 8 9

lapis 1 7 , 3 2 , 1 2 7 - 1 3 1 , 136, 152, 1 6 5 ,

150

schijnopenbaring 3 4 6

1 6 0 - 1 6 2 , 1 7 3 . 174, 183, 185, 1 8 6 , 2 0 2 ,

echiinpersoonlijkheid 2 4 9 , 2 5 3

206, 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 4 - 2 1 6 , 2 1 8 , 2 1 9 ,

schuld 6 6 . 1 4 7 , 1 5 8 . 1 9 6 . 2 6 4 . 2 7 2 , 3 1 2 , 3 5 2 ,

423, 4 4 0 , 4 4 3
Іарв angularis

353, 418, 4 2 0
dreamng innocence

lapis ехів

338, 390

130, 160

423

feint culpe 1 5 8

laps phihsophorum

guilt 2 9 6 , 3 2 6 , 3 6 0 . 4 1 9

nova rupes 1 8 5

macula
Makel

136,152,214

onzichtbare steen 1 2 5

181, 2 1 1 , 4 0 5

petra Christus 1 3 0

129

Makellosigkeit

rots 7 6 , 1 8 9 , 2 1 9

181

onschuld ven het kind 9 6

saffiersteen 2 1 8

schuldbekentenis 6 6

steen der wi|zen 1 6 , 5 6 , 1 2 9 , 1 3 6 . 1 5 2 . 1 8 5 .
190, 2 1 4

schuldbewustzijn 2 9 4
schuldgevoelens 3 0 9 , 3 2 0 , 3 2 4

steensymboliek

sine macula peccati

Sten

181

träumende Unschuld
Unschuld

130, 2 1 7

5, 1 1 , 19, 4 1 , 6 5 , 63. 8 9 . 1 2 7 . 1 7 9 , 2 0 2 ,

215, 219, 220, 261

338

Sten der Wesen

55, 3 3 8

55, 215

424

vuursteen 127

Vergebung

66, 109

Wassersten

vergevend

360

Wunderstein 1 2 7

unschutdq,

ster 117

vergeving 6 6 , 2 9 4

stella mans 2 0 7

vergiffenis 6 4
seksualiteit

Stern 6 9 , 2 4 4

10,53,67,62,76,114

Stern von Bethlehem 6 9

cohabitatie 7 3 , 7 7
coïtus

160

sterfelijkheid

164

incestsymboliek 2 0 7 , 3 9 5

onsterfelijk

seksueel 10, 1 1 , 2 6 . 2 7 , 5 8 , 5 9 , 6 2 , 6 3 , 6 5 .

sterfelijk

1 2 8 , 141

128, 1 4 1 , 164

69, 7 0 - 7 2 , 7 6 , 7 8 , 8 0 , 1 9 9 . 2 0 0 , 3 1 4 , 3 5 4 ,

mmcrtality

367,

onsterfelijkheid 7 3 - 7 6 , 140, 1 4 1 , 1 5 2 , 1 6 6 ,

432

SexualitSt

of the soul 4 3

202, 206, 272, 375

67, 6 9 , 7 6 . 8 4

sexualsymbolistisch 70
sexuel 69

Sterben

symbolische incest

sterven 7 3 , 7 5 . 7 6 . 8 6 , 1 0 1 , 1 2 8 , 1 3 6 , 1 3 7 ,

8 4 . 1 1 8 , 185, 203. 2 3 2 , 2 7 7

Sterben Jesu Christi 2 7 7

79

147, 1 5 1 , 4 6 0

Seth 7 4
Siegfried, -droom, -sage 1 2 , 7 0 , 7 9 , 8 1

sterven in Christus 1 2 8

Simon Magus 81

unsterblich

Simsonlegende 6 9

Unsterblichkeit

slang 16, 6 8 , 7 5 , 7 6 , 1 3 1 , 1 8 9 . 2 0 7 . 362

Unsterblichkeit der Seele 3 8 9
vergankelijkheid

75,76, 119

Drache des Antichristen

7 3 , 7 6 , 105, 3 8 9

vergankelijk 4 6 , 1 8 2

ancua η cruce 2 0 7
Drache

7 6 , 1 3 4 , 140, 2 3 2

211,432

stichter

76

drekengevecht 7 6

godsdienststichter 4 6 , 9 2 , 2 8 4 , 4 0 9 , 4 1 0

naas 7 6

Persönlichkeit des Stifters

ouroboros
Schlange

130, 131

Religionsstifter

75, 7 6

Schlangensymbol

65

stichter 9 2 , 2 9 4 , 2 9 7
75

Stiftung

294

stoffelijkheid

serpens 2 0 7

mmatenal

slangendraak 7 6 , 1 3 0

530

42

188

immaterieel en materieel 4 2 , 4 3 , 2 2 4

Christussymbol

lichtmeter« 2 1 0

Christussymboliek

materia 1 2 6 , 1 3 0 , 1 5 9 , 2 0 9

110, 157, 212, 4 3 5 , 4 5 9
19, 27 30. 3 5 . 4 0 . 64, 7 9 ,

100, 1 0 1 , 110, 1 1 1 , 122, 1 4 1 , 155, 163,

matenalrtert 2 0 2

169. 1 9 1 , 2 4 2 , 2 4 9 , 3 0 2 , 3 8 3 , 3 8 8 , 3 8 9 .

pruna materia

434, 439, 440, 459

159, 2 0 9

unvollkommene Materie 134

Christussymbool 3 1 , 7 6 , 1 0 1 . 1 1 7 , 1 2 0 . 1 2 8 ,

verstof f elijking 147

1 3 3 , 1 6 6 . 1 5 8 , 168, 1 7 9 , 184, 1 9 3 , 2 2 3 ,

subjectiviteit

229, 249, 258, 315. 355, 3 8 1 , 385, 426,

absolute subjectiviteit 2 4 4 , 2 7 9 , 3 0 5

427, 429, 436, 439

christelijke subjectiviteit 3 0 4

collectief symbool 9 1 , 1 0 0 , 2 4 9 . 4 0 1

empirische subjectiviteit 2 7 2

dogmatisch symbool 3 1 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 6 6 , 1 7 4 ,

menselijke subjectiviteit 2 7 8 , 3 0 5

226, 398-401

sub/ective 2 8 6 . 2 9 2 , 3 1 7 , 3 5 6 , 3 7 6

ganzheitliche Symbole

subjectivisme 2 2 8 . 2 6 5 . 2 6 8 , 2 7 0 . 2 9 2 . 3 8 2 ,

gnostische Symbole

386,404

heelheidssymbolen

subjectiviteit 9 8 , 2 0 4 , 2 4 4 , 2 6 6 , 2 6 9 , 2 7 2 ,

179, 1 9 1 , 209

höchstes Symbol Christus

278, 279. 298, 304, 306, 307, 316, 317,

249

1, 97, 98, 107, 171, 285, 303, 317,

natuurlijk symbool 3 1 , 124, 1 3 2 , 1 5 5 , 2 1 5

405

natuurlijke symboliek

Subjektivismus 3 1 7
Subjektivität

140

individueel symbool 9 3 , 9 5 , 9 9 , 1 0 1 , 1 1 8 , 2 4 8 ,

3 5 8 , 36Б. 3 7 4 , 4 2 2 , 4 4 3
subjektiv

196, 4 4 9
400

neues Symbol

263, 272

1 3 3 , 136

94

paulinische Christussymboliek 2 9 , 1 1 0

transsubjectief

442

paulKiBches Christussymbol

transsubjective

396

re-evaluation of symbols

substantie

127, 1 5 2 , 169, 187, 2 1 1 , 2 2 0 , 2 7 6 ,

religieus symbool 6 3 , 7 3 , 1 0 5 , 1 2 0 , 1 8 5 , 2 0 0 ,

338, 358. 360. 3 6 6 , 375, 4 2 7 . 446. 4 5 0
arcaansubstantie
arcanum

354

154, 161

religieuze symboliek 2 6 , 3 4 , 1 2 2 , 1 3 2 , 3 6 6 , 4 1 7

1 3 1 , 187

Arkansubstanz

religieuze symbooltaal

187

religióse Symbolik

Christus in substantia
consubstantialiteit

48

religious symbol

127
147

333. 345, 382, 394, 399, 405.

Selbstsymbolik

127,187

403

sociaal symbool

257

katholieke substantie 3 7 5 , 4 4 5

stoffelijke symboliek

substance

Symbol Christi

49, 314, 343, 347, 354

substantia coeleste

220
181

verlossingssubstantie
Wandlungssubstanz

162,210,211
212
130

350, 353, 4 0 5

331,369,380,443

symbolische houding
70

verandenngssymbool
verenigend symbool

alchemistische symboliek

3 3 , 1 2 1 , 135

symboliek van het onbewuste

symbool

17, 2 6 , 2 0 5

105, 254, 258
162
141,197,198

verlossend symbool 9 9 , 2 5 7 , 4 2 7

17, 3 2 , 3 4 , 125, 1 3 1 ,

verlossingssymbolen 3 9 , 1 2 0 , 1 2 3 , 134, 1 6 1 ,

155, 163, 164, 1 6 7 , 188, 1 9 0 , 2 0 5 , 2 0 8 ,
218, 219

372, 3 8 1 . 390, 399

antichnstliches Symbol
archetypisch symbool

94

vertossingssymboliek

31,118

archetypisches Symbol

182, 4 4 9

248
Wandlungssymbol

christelijk symbool 1 0 0 . 1 1 1 , 1 3 6 , 1 7 6 , 1 8 1 .

chnstliches Symbol

33, 143, 147-151, 167, 202,

203, 2 0 8 , 4 1 7

183. 2 1 7 . 2 5 2 , 3 3 2 . 4 2 7 , 4 5 5
christliche Symbolic

34, 69, 1 3 1 , 138, 153,

155. 158, 159. 1 6 1 , 163, 2 1 4 , 2 2 1 , 2 2 3 ,

bemiddelend symbool 95

Zeichen

1 7 , 119

184,453

zelf symboliek

189

7 7 , 9 6 , 164, 2 2 8

chnstíiches Zentralsymbol
chretohgical

221, 222, 400

symbolic and literal

symboliek van het zelf

210

Sylvesterlegende

152, 1 7 6 , 2 1 2

Symbole des Selbst
symbolically

161

zonne- en gouàarcanum
sulphur

symbole

343

verandermgseubstantie

35, 157, 160, 175. 177,

180, 183, 2 1 3

170. 2 2 0 , 2 9 8 , 3 9 3 , 4 0 8
universal substance

1 1 0 , 173

Symbol des Selbst

127, 140, 1 4 7 , 149, 1 5 3 , 166, 165.

127. 2 0 2 , 2 1 8 , 219, 2 5 0

183

Symbol Christus

substantiakteit van het kwaad
Substara

150

72

417.437,445,459

femstoffliche Substanz
geheime substantie

110

433

symbols

424

362

Christus als symbool 118, 180, 2 5 0

Tammuz 6 9 , 7 0

Christus als symbool van het zelf

tegenbeweging

160, 225,

416,440,444

compensatiefiguur van Christus 4 1 , 2 4 6

Chrstus als symbool van menswording 4 1 3

enantiodmmia

531

89

enantiodromie

3 , 8 4 , 8 9 , 9 8 , 1 8 1 , 185

Enantiodromie-Pnnzf)
enantiodromisch
Kompensation

one thousand-year

3

379

postchristelijk tijdperk

1 7 0 , 19Б, 197, 2 6 3 . 3 1 3 . 4 1 6

313

postexistentie van Christus

104, 215, 226, 227

pre existent

tegenbeweging van de incarnatie 144

295

166, 194, 2 2 2 , 2 4 2 , 2 8 4 . 3 4 1

pre existentie en postexistentie van Christus

tegenhanger

295

pre existentie van Christus 7 4 , 3 8 9 , 3 9 3

contrafector v e n Christus 2 1 4

relatieve karot

tegenhanger v a n Christus 3, 2 2 5 , 2 5 9

tijdelijk 6-8, 13, 2 6 , 1 0 0 , 1 2 3 , 1 4 8 , 1 8 0 . 1 9 7 .

tegenstander

379

198, 205, 258, 277. 2 9 1 , 318, 372, 3 7 3 ,

nivale Chnsti 2 1 0
Widerpart Christi

375, 4 0 1 , 403, 443, 4 4 7 , 452

14Б

tijdloos

Widerstand gegen Christus 8 8

1 3 6 . 138

tijdloosheid

tegenwoordigheid

110, 202

tijdperk van de Geest 1 7 9 , 1 8 5 , 3 1 3 , 3 2 6 , 3 7 9

alomtegenwoordigheid

74, 148, 169, 2 0 2 , 3 4 0

unzeitlKh

140,148,411

geestelijke tegenwoordigheid 3 6 5 , 4 3 0 , 4 3 9

Urzeit

Gegenwart Chnsti

Zärtlichkeit

149

tegenwoordigheid van Christus 9 1 , 148, 2 8 4

196, 205
285

Zeitbsigkeit

tegenwoordigheid van de Geest 3 6 6 , 3 6 7 , 3 7 0 ,

149, 2 3 8

transcendentie

371, 375, 376, 381, 426, 4 4 4

ganz Andere

16,307,353,438,444

tegenwoordigheid van God 3 4 9 , 4 3 2 , 4 5 4

ganz anderes

306. 438

Präsenz

jenseits von Christus 4 3 1 , 4 5 3

236

presence of Chnst
presence of God

quite other

48

presence of the divine
revelatory presence

self transcendence

296, 339

403

spiritual presence

totaal Andere

374, 378, 3 7 9 , 438. 442
399

Vollprasenz Chreti

130. 2 0 2

331,378
137

transcendence

245, 354, 364, 368, 376, 387,

437
transcendental

43, 45, 46

transcendente functie 8 3 , 9 3 , 1 0 4 , 2 4 8

69. 130, 202

transcendentie van God 6 1 , 297

theologie
apologetic theology

transcendentie van het zelf

331

apologetische theologie 3 2 1 , 3 3 1 , 384

transcendentiemodel

222

bemiddelende theologie

transcendentieproces

437

bewustzijnstheologie
ervaringstheologie
Jezustheologie

330

transcendwig

295,414,416

transcensus

398

escape theologie

296

Transzendenz

27, 28, 8 0 , 83, 100

unconditional

344, 400

unconditioned

naturalistische theologie

unconditioned transcendent

offertheologie

362, 406

Pneuma-Theobgie

symbolische theologie
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371
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396
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184
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1 4 3 , 1 5 0 , 154, 1 6 7 . 174, 1 7 8 , 2 5 6 ,

335. 336, 363, 377, 380, 3 8 1 . 388, 4 5 3
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trmitare symboliek 1 4 3 , 2 6 5 , 3 3 5 , 3 7 7 , 3 8 8 .

Nieuwe Tijd 2 6 5 , 2 6 6 , 3 1 7 , 4 0 4
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379
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tijd 1 8 4 , 1 8 5 , 3 5 2 , 3 7 9 , 4 3 4
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399, 437

338, 353, 354, 359, 364,
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336, 336, 370
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399, 437. 445
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3 4 1 , 344, 348, 349
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272, 275

188
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354, 3 5 6 , 3 6 7 , 382, 409, 426, 447
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437
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3 3 1 , 347, 378, 437
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356
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230

354, 364, 368, 376
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353
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368, 410
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185, 3 1 6
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376
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3 3 1 , 356. 369, 377, 378, 380, 463
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Metamorphose
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350
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167, 2 0 1 , 214, 318, 438
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377
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transfiguratie
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101,249,432,439
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transformatie 7 2 , 7 3 , 144, 14B, 2 1 8 , 2 5 6 , 2 6 8 ,
410, 427, 4 3 2 , 433

uniciteit
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Transformation des Menschen
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unique 4 4 9

375, 443

uniciteit van Christue 1 3 0

transformng
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transitus 7 4 , 178

uniciteit van Jezus 2 9 0

transmutatie
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transsubstantiatie
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uniqueness
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348,361,367,421,446
350
9 0 , 147, 2 1 5

transsubstantiatiekarakter
Transsubstantiation
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transsubstantiiert
unveränderlich
unverändert
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391

Veränderlichkeit
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446

4 9 , 350. 356, 357, 365. 367, 368,
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2 1 , 76, 99, 200, 203, 268
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Verwandlungsmythos
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regressieverschijnsel
Regression

actieve imaginatie 6 4 , 8 0 , 9 5
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403
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451
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377

403
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65

Verdrängung

167,201

66

verdringing 5 7 - 6 1 , 6 4 - 6 6 . 6 9 , 8 4 , 8 9 , 108, 1 1 9 ,

gedaantewisseling 2 4 5 , 3 1 0
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403

suppression of autonomous mnd

441

193, 199, 2 4 7 , 2 5 3 - 2 5 5 , 3 9 5 , 4 0 3 , 4 0 8 ,
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419, 422, 4 2 7 , 428, 432, 4 4 3

438

verdrongen 8 , БЗ, 57-Б9, 6 1 , 6 2 , 6Б, 9 2 , 9 6 ,

412

100, 134, 1 4 5 , 1 5 1 , 1 5 8 , 166, 1 7 0 , 174,

148, 192, 4 1 2 , 4 1 3 , 438, 439

individuele verandering

61,89,377

181, 207, 216, 253, 266, 292, 318, 356,

innerlijke transformatie

410

402,416-418,428,460
vereniging

innerlijke verandering 9 , 1 4 0 , 4 4 7 , 4 5 2
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Lebenswende
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167. 176, 1 8 4 , 18Б, 1 9 8 , 2 0 7 , 2 1 2 , 2 1 4 ,

12, 2 9 , 1 0 3 . 1 2 1 , 123

Libidoumwandlung

19, 2 2 , 7 3 , 9 4 , 9 6 , 1 0 0 , 1 1 9 , 1 2 2 , 1 3 3 ,

142, 14Б, 1 4 9 , 1 5 3 , 157-1Б9, 163, 164,

214, 215

219-221, 234, 236, 239, 249, 258, 293,

65

336. 367, 372, 374, 376, 425, 426, 428,

69

436, 437, 444, 447, 4 5 5

533

coïncidentie oppositorum 196, 3 3 9 , 4 4 2
сотткгю
164
communie 190
communion 3 4 0 , 3 9 3
сотт-ипюп 24Б
communion with God 3 4 0 , 3 9 3
complexa oppositorum 116, 1 2 2 , 1 9 0 , 1 9 7 ,

Deifikation Jesu 1 1 3
divnatnn
178, 292
divmisatie 4 5 0
godswording 6 8 , 9 6 , 2 2 4 , 2 4 6 , 2 5 8
godswording en -ontwording 95
Gottwerdung
68
Selbstvergottung
437
theosB 4 4 6 , 4 5 1
vergoddelijking van de mens 4 5 0
vergoddelijking van Jezus 4 3 5
Vergöttlichung 2 2 7 , 4 4 6
Vergottung 2 6 4 , 4 5 1
verhoging

234-236, 259. 398, 448, 449, 4 5 6 , 461
сопшпсгю 1 4 2 . 1 5 9 , 1 6 4 . 165. 2 0 8 , 2 1 0 , 3 8 9
coniunctio oppositorum 2 1 0
conjunctie 2 0 9 . 2 1 9 . 2 2 0 . 4 3 6 , 4 5 2
conjunction 2 0 , 4 8
conscious ипюп 3 3 9
ecstatic ипюп 3 4 0
eenmakende (actor Christus 4 0 4
Gegensatzvereinigung 2 3 4 , 2 3 7
hereniging met God 3 5 9
Kommunion 1 4 8 , 1 5 3
mystische vereniging 3 6 7
reconcile 97

elevation of man 3 6 9
elevation of the medium 3 4 8
in Glorie 1 4 9
sublmatnn
386
sublimering 7 2 , 3 1 0
Sublmierung
72
verheerlijking 166, 2 0 6
verheerlijkt 1 2 9 , 1 3 6 . 147. 3 1 2
verhoging van de mens 5 1 , 195
zijnsverhoging 2 0 6 , 4 4 6
verinnerlijking 5 1 , 9 3 , 1 1 1 . 125, 1 8 7 , 2 5 4 . 2 5 7 ,

reconciiation
374,417,419,422
reconcimg 2 7 6 , 3 6 0
reunion 3 6 0 , 3 7 6 , 3 7 7
reunite 3 3 7 , 3 5 3 , 3 6 7 , 3 7 5
separation and reunion 3 7 7
solve et coagula 1 6 3
spagync 153
synthesis o f Jesus 1 9 0
unto mentals 2 1 9

258, 2 6 4 , 268, 270, 3 2 2 . 365, 4 2 6 , 434,
444
Aneignung 3 0 4 , 4 0 6
Assimilation Christi 1 9 0
Assimilation der Offenbarung 2 1 6
Assimilation des ChnstusbUdes 2 1 6
Assimilation in Christus 4 4 7
Auflösung der Chnstuspersönlichkeit
190
Auflösung der Person 2 9 9
receptiefenomenen 188
receptieverschijning 2 5 2
Rezeption Christi 1 8 7 , 4 3 6 , 4 4 0
ftezepton der christlichen Gedanken 2 1 8
Rezeption der christlichen Zentralidee 1 7 2
Rezeption der Chnstusgestalt
187
Rezeption des Christusbides
197
Rezeptanserscheinung
205, 447
tapas 7 6

ипю mystics 4 8 , 4 9 , 9 5 , 4 4 3 , 4 4 5 - 4 4 7
unto oppositorum 4 4 1 , 4 4 2 , 4 4 9
ипюп 4 9 . 2 4 5 . 3 2 5 - 3 2 7 . 3 3 7 , 3 3 9 , 3 4 0 , 4 1 8 ,
443,449
ипюп with the divine 4 4 3
universale Verengung 4 5 2
vereinigendes Drittes 1 4 5
Vereinigung 10, 1 7 . 9 4 , 157, 2 2 8 , 2 7 7 , 2 9 9 ,
325, 389, 436. 4 5 3
Vereinigung von Gegensätzen 9 4
verenigd 7 6 , 1 5 3 , 1 8 7 , 2 0 6 . 2 0 8 . 3 3 9 . 3 5 8 ,
381
verenigende natuur ven het zelf 1 9 3
vereniging tussen God en de mens 1 3 3 , 2 5 8
vereniging ven bewustzijn en onbewuste 1 4 5 ,

verinnerlijkingsbeweging 2 7 3
verinnerlijkt 4 1 , 2 4 6 , 2 6 3
verlichting 7 6 , 1 6 5 . 2 3 2

212
vereniging van de tegenstellingen 19, 1 5 8 , 1 7 6 ,
212. 214, 234, 2 4 9 . 374
vereniging van het bewustzijn met het onbewuste

Aufklärung

266,269,271.272.307

erleuchtet 1 1 1 , 1 8 0 . 1 9 0 , 2 0 5 . 3 9 5
Erleuchtetes 1 1 1 , 2 0 5
Erleuchtung 7, 1 3 4
Erleuchtung des menschlichen Geistes

436
vereniging van het mannelijke en vrouweli|ke 1 6 3
vereniging van ik en zelf 149
verenigingsact 4 3 6
verenigingsnatuur 2 0 8 , 2 2 6
vergeestelijking 9 2 . 1 4 7 , 1 7 4 , 2 1 2 , 2 4 3 , 3 1 0 , 4 1 6
spritualisatie 5 0 - 5 2 , 1 4 9 , 2 1 9 , 2 4 6 . 4 3 4 , 4 5 5
sprituaksenng 4 1 7

saton

134

139

verlieht 4 2 , 1 0 1 , 2 7 6 . 4 1 9

Verlichting 93. 227, 254, 262, 266, 267-275,
282, 2 8 8 , 292, 299, 307, 364, 4 3 0
verlosser 8 2 , 96, 97, 101, 110. 127, 129. 152.
154.

155. 1 5 8 - 1 6 1 , 163, 164, 168, 183,

203. 2 0 6 . 212, 216. 222, 225. 230, 248.
2 5 3 . 265, 272. 278, 304, 312. 396.

spmuaksttsche Chnstusbenadering 6 2 , 2 0 8
spmualtzatnn of the individual 5 0
vergeestelijken 1 3 5 , 1 4 7 , 2 5 4
vergeesteli|kingsideaal 1 8 1 , 2 5 8
vergeestelijkingsproces 167
Vergeistigung 3 1 0
vergoddelijking
deificate 2 4 2

401-403, 405. 407. 429. 434
alchemistische verlosser 1 6 2 , 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 8 ,
161. 163. 203, 206, 222
apocalyptische verlosser 2 1 7
bovennatuurlijke verlosser 4 0 5
christelijke verlosser 1 8 7 , 3 8 9

534

Christusverlosser 5 2 , 199

universele verlossing

co-savior

verlossing door Christus

377

Erlöser 117. 1 1 8 , 119, 1 2 0 , 129, 197, 2 0 6 ,

gnostischer

153, 196, 208, 209.

360,440

2 1 1 , 290, 3 1 2 , 4 0 1 , 4 2 4
Erlöser der Welt

448

verlossing en Christus 3 8 1 , 3 8 8

401

verlossing m Christus 2 6 7 , 3 0 6 , 4 1 9 , 4 4 8 . 4 3 3

Erlöser 146, 156

verlossing van Christus

433

Gotterioser

127

verlossing van de god

bgos-soter

400

verlossingsbegrip 3 6 . 3 1 1 , 3 7 3 , 4 5 5

medeverlosser

127

verlossingsbeweging

plaatsvervangende verlosser
redder

verlossingsdeed

verlossingsdenken 2 2 4 , 2 8 1 , 3 0 7 , 3 1 8 , 383
veriossings- en openbarmgswerk

176

verlossingsgebeuren
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Rückkëuler
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unserer Schuld

mundi

66

144

5 2 , 6 2 , 1 0 1 , 124, 129,

1 4 6 , 150, 1 6 7 , 2 0 4 . 2 1 9 . 2 2 3 , 2 8 2 . 2 8 4 ,

16, 1 7 4 , 4 0 1

sahrator-sahrandus
saviour

131,226,294,342,378

73, 2 6 3 , 268, 284

verlossingsdrang 6 1 , 3 8 3 , 3 8 9
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Redemptor
Retter

272,401,429

380

Redeemer

127

336. 3 6 1 , 364. 369, 4 5 0

127

verlossingsleer 7 8 , 9 0 , 1 2 4 , 1 6 8 , 2 2 8 , 2 6 1 ,

263, 274, 279. 2 8 5 , 290, 317, 342, 404,

416

tweelingverlosser

Welterlöser

185

4 0 5 , 4 2 1 . 4 2 4 , 431

73

wereldverlosser

verlossingsmogelijkheden
174

340, 384, 389, 424

verlossingsproces 5 1 , 1 0 1 , 1 6 7 , 2 2 3 , 2 5 8 , 2 5 9 ,

verlossing 6, 5 1 , 6 6 , 7 3 , 7 5 , 7 8 , 7 9 , 9 0 , 9 2 , 96,

282. 335, 3 8 9 , 4 1 2 , 454

9 7 , 9 9 , 1 0 0 , 105, 1 0 8 , 1 1 5 , 122, 126, 127,

verlossingsverhouding

1 3 1 , 1 3 7 , 144, 146, 1 5 3 , 154, 167, 168,

verlossingswegen

184, 1 8 6 , 1 8 9 , 193. 1 9 5 , 1 9 6 , 2 0 8 , 2 0 9 ,

verlossingswerk

212, 218. 221-223. 225, 237, 246, 247,

396

111,415
6 4 . 1 2 7 , 1 5 8 , 1 6 0 , 180, 195,

202. 248. 290, 369. 3 7 1 , 382, 421

253, 254, 256, 258, 263-265, 267, 269,

veriossingswerkzaamheid

274, 277, 278, 280, 283-285, 287,

82, 83, 101, 141,

179, 214, 4 3 4

289-291, 297, 302, 306, 306, 309, 312,

verlost

3 3 1 , 336, 337, 3 4 1 , 344, 356, 356,

114, 1 2 7 . 1 4 6 , 1 5 2 . 1 5 4 , 1 6 0 . 192.

1 9 6 , 198, 2 2 4 , 2 2 5 , 2 4 7 , 2 4 8 , 2 5 2 , 2 6 6 ,

358-363, 366. 368. 369. 3 7 1 , 372, 377,

389, 4 0 1 , 4 0 4 , 4 1 2 , 4 1 7 , 4 1 8 , 4 2 1 , 4 2 4 ,

3 8 1 . 3 8 2 , 3 8 5 , 389 3 9 1 . 3 9 6 . 3 9 7 , 4 0 0 .

425, 434

403, 404, 406, 411-413, 416. 418-421,

wereldverlossing

424-428, 4 3 3 , 434, 4 3 9 , 4 4 0 , 443, 448,

zelfverlossing

4БО, 4 5 6 , 4 5 9 , 4 6 0

158, 204, 409

110, 138, 309, 3 1 7 , 358, 359,

363, 415, 4 2 1 , 429, 443, 456

bovennatuurlijke verlossing 6 6

vernieuwing

christelijk verlossingsgebeuren 6 2 , 167, 4 6 1

Erneuerung

des Herzens

christelijk verlossingsmysterie 3 2 , 3 8 , 5 0 , 6 3 ,

Erneuerung

des Menschen

456, 462

268
264, 446

ewige Selbstemeuerung

75

christelijk verlossingsproces 101

geestelijke vernieuwing

chnsteli|ke verlossing 7 9 , 9 2 , 9 9 , 105, 1 2 6 ,

godsvernieuwing 9 3 - 9 5 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 5 2

368

1 3 1 . 154. 168. 2 1 2 . 2 2 1 , 2 2 5 , 2 4 7 , 2 5 4 ,

Gotteserneuerung

94

306, 381, 389, 396, 397, 400, 460, 461

Kónigsemeuerung

217

christelijke verlossingsleer 2 2 8 , 2 6 1 , 4 3 1

koningsvernieuwing

christelijke verlossmgsthematiek 3 3 , 7 7 , 9 9

levensvernieuwing 7 4 , 9 3 , 1 0 0 , 101

christelijke verlossmgswerkzaamheid 1 4 1 , 2 1 4

psychische zeHvermeuwing

Erlöstheit

164,424,429

religieuze vernieuwer

309, 424, 425, 427
403

Erlösungsreligion
Erlösungstat
exclusive

salvation

Fortsetzung

Kräfte der Erlösung

101,249

im Sohne

128

Auferstandener

283

Auferstehen
Auferstehender

salvation

Auferstehung

245, 328, 342, 346, 358, 359, 369.

373.409.419,465

77
Jesu Christi

277

299
35. 77. 136, 202, 206, 208, 2 1 1 ,

212, 215, 243, 3 0 5 , 312, 4 5 3

368, 369, 465

sich selbst erlösen

Auferstehung

138

heropstanding

Christi

7 7 , 136, 2 1 1 , 212, 216

61

subjectieve en objectieve verlossing 27В

levatus

77>ar Chreti

mit dem Heros aufzuerstehen

Uneriöstheit

1 0 1 , 213

369, 436, 439

204

redding 96, 2 3 7 , 3 7 1 , 3 7 3

setf-sa/vation

214

verrijzenis 7 4 , 1 4 8 , 1 6 4 , 2 4 3 , 2 5 9 , 2 9 8 , 3 0 0 , 3 6 2 ,

324, 449

des Erlösungswerkes

217

symboolvernieuwing

vernieuwing ven het bewustzijn

406

historisch verlossingsgebeuren

112, 257

religiöse Emeueunjng
Verjüngung

278

Christi

72,77,388,431.

438

Erlösung 4 , 6 6 , 9 1 , 146, 2 1 2 , 2 6 9 , 2 8 3 , 2 9 0 ,
Erlösungsgefühl

216, 216

294
184

de profundo

186

onverderfelijke opstanding

535

75
136

opstanding 7 4 , 1 0 1 , 1 2 7 , 1 3 6 , 137, 155, 1 6 8 .

fetos 2 7 1 , 3 4 0 , 3 6 6 , 4 4 8

186, 2 0 2 , 2 0 4 , 2 0 6 , 2 2 3 , 2 4 3 , 2 5 1 , 2 5 2 ,

ultimate fulfilment

258. 259, 2 7 2 , 3 1 2 . 3 6 2 , 375, 425,

Vollendung

450-452, 464, 4 5 9

380, 4 4 3

7 3 , 2 3 2 . 276, 2 9 0 , 4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 8

Wiederbringung

96, 4 5 3

opstanding van Christus 1 0 1 , 1 3 6 , 156, 2 4 3 ,

Wiederherstellung

251, 456
opstandingssymbool 1 4 7

zelfvervulling 3 1 7
verwachting 1 1 2 , 176. 2 3 0 , 3 4 9 , 350, 3 7 9 , 3 9 3

resurrect*} Christi 2 1 2
resurrectie mortuorum
resurrection

collectief verwachtingspatroon 118, 4 0 6
212

Erlöserhoffnung

2 1 , 1 0 6 , 369, 379, 4 6 3

resurrectione

118

Erlösungssehnsucht

136

Wiedererstehung

446, 448

9 4 , 112

Erwartung des Christus

203. 232

351

heilsverwachting 3 6 6 , 396

verschijning

instinctieve verlosserverwachting

appearance of the New Being 3 6 0

Messlesverwachting

binnenhistonsche verschijning 3 7 8
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central appearance of the Logos 3 9 9

Sehnsucht zur Wiedergeburt

Christofen» 5 6

unbewußte Erwartung

Christuserscheinung

140

conceptio

Epphanie

Erzeuger des Sohnes

198

Erscheinen des Gottmenschen
Erscheinung Chnsti
Erscheinungen

118, 2 5 6 , 3 9 7 , 4 0 6

verwekking

epifanie in Chnstue 4 0 0

Erscheinen enes Heilandes

175

164

höhere Begattung

97

144, 2 0 0 , 2 0 2

164

onnatuurlijke verwekking 65

188

opwekking

2 5 , Б6, 9 8 , 2 2 2 , 2 9 8

153, 2 9 1 , 366

Parthenogenesis

179, 195

geestverschijningen 8 , 2 8

pneumatische Zeugung

Geistererscheinungen

Unbewußtes als Erzeuger

63, 230

geschichtlich ersehenen

290
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239

verwekking door de H Geest
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zelfbebroedtng

goddelijke verschijning 2 2 5

zelfbevruchting 7 6 , 190

historische verschijning van Jezus 1 6 7 , 168,

zelfverwekking

1 8 2 . 199. 2 5 6 . 3 7 8 , 3 7 9 , 380. 3 9 2 , 3 9 7 ,

Zeugung

433, 455
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76
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Zeugung des Heiigen Geistes

okkulte Phänomene
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Phänomen
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verwerkelijking
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256
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verwachtingspatroon

Damascusverschijning 1 0 7

256

106,112

397

178

246

subjectieve verwerkelijking 2 6 7 , 367

spiritistisch 8, 1 1 , 2 6 , 5 3 , 5 6 , 9 8 , 3 6 9

verwerkelijking van Christus 2 3 6 , 3 9 2 , 4 4 4

Spuk

verwerkelijking van God 196

3

symbolische verschijning

136

verwerkelijkingsproces

UFO 2 3 0 - 2 3 2 , 2 3 8

Verwirklichung Chreti

verschijnen van Christus

1 7 5 , 192, 196, 2 2 6 ,

Verwirklichung der Christusgestalt

284, 348, 3 7 1 , 374, 400, 406, 407, 433
verschijnen van Jezus

Verwirklichung der Idee Chnstus

168. 256, 3 7 1 , 378, 379,
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verschijning van Christus 8 8 , 175, 1 7 7 , 188,

Chnstushaat

199, 2 5 6 , 2 8 7 , 293, 348, 378-380,

verleugnet

vervreemding 3-5, 6 7 , 1 2 4 , 2 7 9 , 3 0 6 , 3 3 4 , 3 3 6 ,

vervloekt

385, 387, 407, 4 1 6 - 4 1 9 , 4 2 1 , 422, 424, 426

416

114,423,451

vervloeking

343, 351-366, 3 5 7 - 3 6 3 , 3 7 0 , 375, 377. 3 8 1 ,
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1 3 3 , 186

verwerping van de verlosser 97

vervulling 6 2 , 1 3 3 , 1 4 6 . 3 3 5 , 3 6 3 . 3 6 4 , 3 6 6 , 3 7 1 ,

verwerping van heidens kwaad 9 4

372, 374, 3 7 7 , 3 7 9 , 3 8 1 , 4 0 0

verworfen

96. 180, 373, 388, 448

Verworfene

448

92
4 , 211

verzoeking 1 0 4 , 107, 3 6 1 , 4 2 3

Erfüllung

105, 174, 2 1 7 , 4 0 0

temptation

fulfilment

366, 3 7 2 , 373, 377. 379. 380. 443

Verführung

fulfilment of history

313

Christusvervolgmg

382, 392, 397, 4 3 3 , 455

Apokatastasislehre

des Gottessohnes
des Logos 4 3 6

afwijzen van Jezus 4 5 3

verschijning van Jezus 1 2 6 , 1 6 7 , 168, 182,

apokatastasB

Verwrklichung
Verwrklichung

373

Versuchung

3 3 8 , 3 6 2 , 362
67
112, 117, 294

heitevervulhng ЗББ

verzoekingsscène

recapitulatietheone 2 6 9

verzoekingsverhaal 9 2 , 112

recapitulatie
restitution

127
209

verwerping

196, 2 8 4 , 3 7 9 , 4 0 0 , 4 0 6 , 4 3 4 , 4 5 1
195.

240
370. 4 4 0

129. 4 4 8

104

verzoening

379

atonement

536

90, 360

187, 4 4 0

atoning process

Fleischwerdung

360

christelijke verzoening
ortschuldig zoenoffer
onverzoenbearheid
onverzoenlijkheid

somedrank 7 5

420

Teoquah ( = godenvoedsel) 147

181

voedmgsmetaforiek 7 6

38, 41

plaatsvervangende verzoening
satisfactie

voedingsstadium 6 9 , 7 6

290

voedsel 7 4 , 3 6 3

420

satisf actieleer

volledigheid 9 8 , 120, 1 2 1 , 123, 1 3 0 , 1 4 2 , 1 4 6 ,

193

165, 1Б8, 168, 176, 177, 1 8 2 184, 190,

satisfeci*) vicaria 4 2 0
unreconciled
Versöhner

1 9 1 , 193-195, 197, 2 1 2 , 2 1 8 . 2 2 1 - 2 2 3 ,

422

unversöhnlich

226. 239, 251, 255. 256. 259. 262. 425.

108

441.443.449,454,457

279

Versöhnung

6 7 , 188, 2 1 6

voeding

419

menselijke volledigheid 2 5 1

234, 264, 293. 294. 298, 4 2 9 ,

onvolledigheid 1 4 6 . 1 8 4 , 193, 2 0 4 , 2 0 6 , 2 5 7

4БЗ
Versöhnungsgerechtigkeit
Versöhnungsgeschehen

onvolledigheid van Christus 2 0 6

264

psychische totaliteit 1 9 3

264

psychische volledigheid

verzoenen 6, 1 3 , 2 1 . 2 4 . 8 2 , 1 3 3 , 138, 2 0 0 ,

221,256,425

2 8 7 . 2 8 8 , 2 9 1 , 2 9 4 . ЗОБ. 3 0 7 . 3 1 0 , 3 2 0 ,

Totalität

323. 3 7 1 , 3 8 6 , 4 1 6 , 4 4 8

totaliteit ven de psyche 1 1 9 , 1 7 0 , 2 2 3

verzoening 2 1 , 3 8 , 4 1 . 7 4 , 9 9 , 1 1 0 , 1 2 2 , 1 4 5 .

170

totabteitsopvatting van ds psyche

138

208. 246. 249, 263, 264, 2 7 1 , 272, 2 8 1 ,

Unvollstendigkeit

2 8 2 , 2 9 0 , 2 9 4 , 2 9 8 , ЗОБ, 3 1 7 . 3 3 0 , 3 6 2 .

vervollediging 2 0 4 . 2 5 4 , 4 4 1

374-377, 383. 407, 419, 4 2 1 , 422, 4 2 6 .

vervollediging van het Christusbeeld

430. 4 5 9

volledigheid van de psyche 1 2 1 . 1 2 3 , 184. 4 5 7

241

verzoeningsbeweging 2 8 7 , 3 1 7

volledigheid van het mens-zqn

verzoeningsdrang 2 0

volledigheid van het zelf

verzoeningsidee 2 8 1 , 2 9 8
zoenoffer

vollständiger Mensch
Vollständigkeit

eerste vis 1 8 5

volmaaktheid

7 4 , 1 1 9 , 1 2 0 , 185-187

Fischsymbol

1 7 6 , 190, 2 3 9 . 4 4 3

184, 4 4 3

120, 123, 1 6 8 , 176, 1 8 3 , 197, 2 1 0 ,

218. 226. 2 5 1 . 255, 257, 283, 339, 368,

1 8 4 , 1 8 6 , 187

373,412.441.443,457

Fischsymbolik des Erlösers 1 8 4 , 186, 187

christliche Vollkommenheit 2 9 4

lchrhys^^9

Machtsvollkommenheit

PBCUIUS

rotundus

remora

187

ronde vis

perfectie

172

vissymbool

363.413,441

perfectiedrang
396

perfection

185

432

294, 338, 339

perfectionist

187

267

perfectionistisch 2 6 8 , 3 6 8

vtsioen 1 2 , 1 8 . 5 3 . 5 6 , 6 8 . 8 8 . 9 2 . 1 2 9 . 1 3 9 . 1 4 7 .

Perfektionemus

404

159, 1 9 0 , 1 9 6 , 197, 2 0 1 , 2 0 4 , 2 0 5 . 2 3 3 ,

vervolmakingsgang

448,

vollkommen

453

Christusvisioen
Christusvision

120

volmaaktheidsstreven 1 2 1 , 168, 1 9 2 , 2 2 1 , 2 6 8 ,

98

geestelijke visioenen

116

443

56

voorbeeld

340

anticipatie op een eschatologisch doel 4 5 3

вюп Christi SB, 164, 2 3 3 , 4 4 0

Antizipation

Vision des Saulus 9 8

des Selbst

125

christelijk ideaal 9 2 , 9 4 , 113

vlees 6 2 , 1 3 0 , 2 0 9 , 2 1 4 , 2 1 5 . 2 3 7 . 2ББ, 3 1 8 . 3 5 0 ,

Christus als anticipatie

353, 370, 375, 416, 435, 4 4 6
camibus pavonis

272, 294, 443

VoHkommenheitswahn

dnevuldigheidsvisioen
vision of God

269

176,424

Vollkommenheit

1 7 , 9 8 , 164
56

Damascusvisioen

eersteling

215

Erstling

291

366

196

Fletsch 6 5 , 6 6 , 1 2 6 , 2 8 3 , 3 7 0

ethisches Vorbild 4 1 4

Flesch Chnsti 1 9 6

exemplarische demonstratie

Reechnatur

des Menschen

η came Chnsti
sarkikos

272

morele volmaaktheid 3 6 8 , 4 6 7

vissensymboliek
zuigvts

144

moralische Vollkommenheit

186

133

vissenoog

239

130, 1 4 2 . 1 4 6 , 155,

158. 194, 2 1 8 . 2 2 1 , 4 4 9

196,420,421

vis 16. 7 0 , 1 2 0 . 1 3 3 , 184 187
Fech

441

145

178

exemplarische functie van Jezus 7 9

89, 209

Exemplum Chnsti

1 3 1 , 141

231

göttliches Paradigma

vlees en bloed 5 2 , 2 3 7 , 2 5 6 , 3 1 8 , 3 5 0 , 3 7 6 ,
446

196

heidnische Vorstufen

175

individueel voorbeeld

183

vleesgeworden Woord 4 0 0

model voor moreel handelen 4 7

vleeswording van Christus 2 0 6 , 2 1 8

moreel levensvoorbeeld

537

413

vuur 4 . 6 8 - 7 0 , 1 1 7 , 1 3 0 . 133, 1 4 2 , 2 4 3 , 4 0 6

paradigmatic model of Chnst 393
paradigmatisch model 4 4 9

Feuer

Préfiguration

Feuerfunke

Chnsti

1 9 , 148. 149, 1 7 4 , 183

67, 70, 127. 230, 235, 313, 4 5 1 . 4 5 2
136

prefiguratie van Christus 7 4 , 152

Funke

pródromos

goddelijke vonk

Prototyp

Chnsti

4 4 1 , 450

des Lebens

godsvonk

113

voorbeeld van Christus

scntilla

voorbeeldfunctie

sceltila

voorganger

146, 245, 2 7 1 , 275, 4 3 9
152

9 6 . 146, 1 5 6 , 158, 1 8 8 , 1 9 6 , 2 1 4 ,

1 0 1 , 163, 1 7 1 , 213
perfecta

171

vuuraepect

170

vuurmaken

70

vuursymbolen

231, 237, 402, 414. 436, 439
Vorbild der Individuation
Jesus

127

vlam 7 0 , 1 8 6

196, 2 5 9

voorlopers van Christus

Vorbìde

1 5 0 , 153

neues Feuer

voorbeeld van Jezus 2 6 1 , 2 6 9 , 2 7 1 , 3 7 0 , 4 3 6

288

95

Gottesfunken

113, 1 4 6 , 1 9 5 , 2 7 0 ,

297

Vorbid

127

vuurvonk

402, 435

6 9 , 117

172

183

W

vorbídhaft

164

vorbildliche

Gestalt

228

Vorläufer des Messias

230

waan

voorstelling

116, 248, 3 5 8 , 4 1 5

enttäuscht

christelijke Christusvoorstelling

156

21

Enttäuschung

collectieve Christusvoorstelling 9 9 , 1 2 1 , 2 4 3 ,

104

grootheidswaan

249

5 6 , 7 9 , 103

hallucinatie 4 9 , 5 5 , 5 6 , 6 9 , 6 0

collectieve voorstelling van Jezus 4 0 1

Halluzination

deiknumenon

heilende

391,434

dogmatische Christusvoorstelling

69

Fiktion

16, 114. 4 1 9

ИІивіе 6 6 , 1 6 4 , 2 0 0 , 2 4 7 , 3 4 0 , 3 5 9

23, 53, 59,

120, 1 2 1 , 134, 1 6 8 , 1 9 1 , 2 0 1 , 2 2 2 , 2 2 3 ,

illusion

306

225, 2 6 1 , 390, 404, 406, 411

Musion

66, 164. 212

illusorisch 6 6 . 6 9 , 7 3 , 7 7 , 7 8 , 1 8 0 . 2 0 0 , 2 4 8

dogmatische voorstelling 5 9 , 1 7 9 , 1 9 9 . 2 2 3 .

Paranoider

225, 4 0 1 , 449
drievuldigheidsvoorstelling

143

dwangmatige voorstelling van Christus
frsarzvoorstellmgen

58

tauschen

65
174

objectieve Christusvoorstelling

161

waanidee 5 5 , 5 6 , 5 9 , 6 6 , 7 9

248

mensbevrijdende godsvoorstelling

waankind

340
160

waanzin
Wahn

religieuze voorstellingen 6 1 , 6 8 - 6 0 , 6 5 , 1 2 0 ,

399

Wahnidee

87

Heils-Wahrheit
ventas

186, 2 2 0 , 263

uiterlijke Christusvoorstelling 4 8 , 5 8 , 1 6 1 , 1 6 8 ,

187, 2 1 3 , 2 1 8 , 2 4 2

177, 1 7 9 , 2 1 6

aqua drvna

uiterlijke voorstelling 6 1 , 1 0 6 , 1 2 1 , 2 1 6 , 2 4 7 .

flumina
28

de ventre Chnsti

tons signatus

160, 209

lebendiges

Jezusvroomheid

142

Wasser

315

7 2 , 1 3 0 , 1 3 1 , 190, 2 0 0 , 2 0 6

watersymbolen
wedergeboorte

Pietismus 227, 266, 294
piëtistisch 6 1 , 5 2 , 2 6 2 , 2 6 8 - 2 7 2 , 2 8 8 , 2 9 5

97, 190, 289

164

water en wijn

piëtisme 5 1 , 2 6 6 , 2 6 8 - 2 7 1 , 2 7 4 , 3 8 0

1 2 7 , 147
117

3 2 , 60, 62, 56. 68, 71-74. 7 6 - 7 9 .

8 6 , 9 3 , 1 0 1 , 1 0 7 , 123, 1 2 8 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 2 ,

289

praxB pietatB

147
Wasser

mare nostrum

268

209

136

Geistwasser

vroomheid
Jezuskuidheidsdevotie

213

bron 7 2 . 9 3 , 1 3 5 , 1 4 7 , 2 9 0 , 3 7 8

256. 2 6 8 , 4 0 2 , 4 1 7
verlosservoorstelling

ZIO

water 4 6 , 1 1 6 , 1 2 7 , 130, 1 3 1 , 1 4 7 , 1 6 4 , 1 8 6 ,

traditionele Chrtstusvoorstellingen 2 8 , 4 4 8

veralgemenende Chnstusvooretellingen

1 6 3 , 271

39B

ventas occulta

360

piety

66. 386

geopenbaarde waarheid

supranaturalistische voorstelling van Christus

pietism

322

79, 112, 288. 386

waarheid

123, 1 6 7 . 166
collective

26, 56, 59, 60, 6 1 , 63, 68,

108, 120. 247, 248, 257, 425

overgeleverde Chnstusvoorstelbng 2 4 6 , 2 5 0

representation

141

waanvoorstelling

58, 60, 138

orthodoxe Chnstusvooretelkngen

313, 398

waanbeeld 5 5 , 5 9 , 3 9 3

heidense en christelijke voorstellingen
illusorische Christusvoorstelling

378

313

Tauschung

heidense Christusvoorstelling

repésentation

92

Selbsttäuschung

1 3 9 - 1 4 1 , 1 6 2 - 1 6 4 , 185, 186. 2 0 0 , 2 1 0 .

215, 244, 268. 326, 366. 368, 396, 397,

268

subjektive Frömmigkeit 278
piëtistische vroomheid

426, 4 3 1 , 432, 439, 443, 456

288

anagenomenos

538

pneumáticos

189

fysieke wedergeboorte

79

verwereldlijk ing van de Christusfiguur
voorwereldlijk

geestelijke wedergeboorte 5 2 , 7 6 , 7 8 , 7 9 , 86,
130, 1 3 2 , 4 2 6 , 4 3 9
geistige Wiedergeburt
in nova infantum

132

innerlijke wedergeboorte
koningsregeneratie
rebrth

106, 3 7 2 , 4 6 6
246

67

wereldvkicht

alchemistisch opus
432
142

eucharistisch opus

spmtuele wedergeboorte 6B, 71

ex opere divino

Tod und Wiedergeburt

ex opere naturae

tweemaal geboren

74, 1 3 1 , 2 0 7

111

tweevoudige geboorte

200

wedergeboortegedaehte

140, 1 4 1 , 3 9 5 , 4 5 5

opus ChrBti

270

404
164, 4 0 4 , 4 4 0

258, 434

opus contra naturam
opus divinum

161, 204

1 2 7 , 128

opus psychologicum

198, 2 0 0 , 2 1 5 , 3 1 8
wedergeboren worden met Christus

75

72,76,201,312

Wirken Christi

294

Wirken (Sottes

264

Wirksamkeit

3 2 , 7 1 , 7 2 , 7 4 , 7 7 , 8 6 , 9 3 , 96,

269, 273, 313

autonome
207

Christi

264

Wirklichkeit des Archetypen

bijbels realisme

Wiedergeburt des Mensehen

164

werkelijkheid

110, 1 3 1 , 132, 1 3 9 - 1 4 1 , 2 0 8 , 2 2 8 . 2 6 8 ,

Wiedergeburtsakt

164, 4 3 9

ex opere operato

wedergeboren 7 6 , 8 6 , 128, 1 4 2 , 1 6 5 , 189,

Wiedergeburt Christi

147

164, 4 3 9

ex opere operante

wedergeboorte in Christus

wiedergeboren

127, 1 3 1 . 147, 1 5 1 , 152,

164, 1 6 0 , 1 6 2 , 2 0 9 , 2 2 5

renatus r> novam nfantiam

110

eenheidswerkelijkheid

1 3 1 , 148, 1 5 1 , 164, 2 0 6 , 2 5 9 , 3 1 2 .

innerlijke werkelijkheid
LetztwrklKhes

Parusie 4 4 5

metapsychologische
164

168, 2 1 6

244, 346
Wirklichkeit

des Selbst

222

objectieve werkelijkheid van Christus 6 6 , 2 5 8

369

realisatie 1 2 9 . 1 4 2 , 1 7 6 , 1 9 0 , 1 9 4 , 2 1 8 , 2 9 8 ,

second comng of the Christ

379

3 0 1 , 342, 364. 372, 378. 3 9 6 , 3 9 8 . 426

wederkomst ven Christus 148, 1 5 1 , 2 0 6 , 3 8 8 ,

realisme 9 0 . 164, 2 6 5 , 2 7 3 , 2 8 6 , 3 1 6 , 3 5 2 ,

426, 439, 446. 447, 448, 453, 457
wederkomst ven de ziel

386

164

Realismus

148

Wiederkunft Christi

102, 283, 284. 3 4 5

realiteit van het kwaad

Wiederkommen von Christus

197

105, 1 8 1 , 2 2 9 , 236,

240, 287, 296. 303, 421

446

werkelijkheid van Christus 8 , 2 3 . 6 1 , 1 3 1 , 134,

wereld

175, 2 5 8 , 4 5 2 , 4 4 4 , 4 5 5

Christus als Weltgeest

232

Christus als Weltûberwinder
eenheidswereld

werkelijkheid van het zelf
239

Wirklichkeit Christi

220

extramundaner Faktor

175, 237

446

Wirklichkeit der Seele

einde van de wereld 4 9

29

Wirklichkeit von Christus

449

wet

227

innerlijke wereld 6, 9, 1 1 , 13, 3 2 , 4 5 . 3 1 7 , 3 2 2

autonomie van de geest

169-171

macrokosmos 130, 152, 156, 2 1 0 , 2 1 4 , 341

autonomie van de mens

406

microcosm 341

autonomie van de rede 2 7 2 , 2 7 4

microkosmos

162,209,214.361,392

mikro- an makrokosmos
mundus archetypus
mundus rationale

autonomie van het bewustzijn

323

autonomie van het complex

220

autonomie van het eindige

155

autonomie van het individu

nummeuze wereld 9. 1 1 , 13
profanaation

354

autonomie-begnp

274
8 1 , 1 0 0 , 124,

354

geestelijke autonomie 2 2 7 , 4 0 4
heteronomie 3 4 3 , 3 7 6

7 7 , 169

heteronomy

7 4 , 149, 154, 170

347, 354

hétenos nomos (strange law)

unus mundus 2 2 0 , 2 2 1
Verweltlichung des Christentums

267

132, 1 9 9 , 4 3 7

transmundaan 5 1 , 2 2 8 , 229
ûberweltlich

178, 223

57

autonomie van het onbewuste

profanisene 3 5 4 , 4 0 8 , 4 1 4 , 4 4 4

Unterwelt

237

illusorische werkelijkheid 6 6 , 7 3

464, 457

Wiedererscheinen

455

244, 251

empirische werkelijkheid van het zelf

parousie 3 7 9 , 4 4 7
Parusiegedanken

200

265

bovennatuurlijke werkelijkheid

186

379, 3 8 1 , 388, 426, 440, 4 4 6 , 4 4 7 , 448,

reappearance

45

17

zelf en de wereld 3 3 7 , 3 6 4 , 4 4 1

268

renatio ad nfantiam

wederkomst

204

werk

religious revival

Wiedergeburt

204

wereldverloochening

72

reborn

134, 4 2 7

Weltflüchtigkeit

wereldoverwinning

140

214

Neugeburt im Jordan

Weltentseelung
Weltüberwmdung

7 2 , 142

51

144

Joch Christi

406

539

157

343

innerlijk woord 139, 3 6 6
instellingswoorden 147
Jezus/ооюл 3 0 9
Jezuswoord 7 0 , 1 3 3 , 136, 144, 180, 2 0 0 , 2 0 4 ,

menselijke eutonomie 4 6 8
overwinning op de w e t 4 2 4
rule of Christ 3 7 9
sittliche Autonomie 1 7 0
theonomie 3 6 4 , 3 7 0 . 3 7 6 , 4 1 4 , 4 3 7 , 4 4 4 , 4 4 6
theonomy 3 4 7 , 3 6 4 . 4 4 4

361, 425
kollektive Sprache 4 4 1
Konsekrationsworte 2 1 5
overgeleverd woord 2 2 8
spoken word 3 4 6
verbum dictum 1 2 9
verbum scriptum 1 2 9
verkondigd woord 1 4 0
Woord van God 139, 3 6 5 , 4 0 1
woordassocietietests 9
Word of God 4 8 , 2 9 6 , 3 4 7 , 4 0 1
WortChreU
137, 144
Wort Gottes 2 4 1 , 3 4 5
Worte Christi 2 8 4
Worte Jesu 7 2 , 3 9 7
Wotan 106

theonoom 3 3 2 , 3 4 3 , 3 7 6 . 3 8 1 , 4 4 4
Unterwerfung
73, 320
w e t ven Chnstu6 3 7 9
wezen
boventijdelijk wezen van Christus 2 4 1
göttliches Wesen 1 9 , 4 6 3
innerlijk wezen 4 2 6
menschenähnliche Wesenheit 2 0 0
met-menselijk wezen 2 6 6
preexistentes Wesen 1 6 0
Selbst als transzendentales Wesen 2 2 0
stoffelijk en geestelijk wezen 3 4
substanzielles Wesen 2 9 8
trensmundaan wezen ven Christus 6 1
übergeordnetes Wesen 2 1 9
universelles Wesen 2 3 3

X, Y

Wesen der Gottheit 4 0 8
Wesenskem 2 0 9 , 4 4 0

Yggdrasil 7 3

w e z e n ven Christus 3 1 . 4 7 , 6 1 , 1 6 0 , 1 7 3 , 2 5 6 ,
331, 430,466
w e z e n ven de mens 2 6 1 , 2 7 8 , 3 3 3 , 3 6 4 , 3 5 6 ,
389, 393, 3 9 4
wijn 9 1 , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 4 7 , 1 4 8 , 2 2 0
vmi mystenum 1 2 7
vmum phiosophicum
wijngod 7 5
wijnstok 162
wine 2 4 6

zaad
geestelijk zaad 3 9 1
geestkiem 1 8 3
mosterdzaadje 6 8
Samen der Unsterblichkeit 7 5
seed 3 9 9
Senfkorn 1 8 0
Zagreue 3 1 3 . 3 1 6
zalig 1 3 3

220

wil
actus voluntarios 2 8 5
ΑΙ-Wil 2 8 2 , 4 5 1

selig

conscious wil 4 1 8
eigen wil 5 7 , 177, 2 6 3 , 3 1 0 , 4 1 6 , 4 2 5
Eigenwile 2 8 2 , 2 8 4
Godswil

108,439

17000* wil 4 2 4
höherer Wile 2 3 6
Lebenswile
69
mechtswri 8 4 , 3 1 1
Machtswile
310, 311

morele leer Jezus 2 7 8
zedenleer 2 9 9
zekerheid
innerlijke zekerheid 3 2 8

um Christi willen 7 2 , 7 3
vrijwillig 7 3 , 1 1 2 . 3 2 2 . 4 1 2
WHIe Gottes 1 2 0 . 2 8 2 , 4 3 7 . 4 6 2
Wile zur Macht
wonder 3 6 6
miracle

objectieve onzekerheid 3 0 3
objectieve zekerheid 3 0 3 , 3 0 6

308, 310, 314, 354

subjectieve zekerheid 3 0 3
zelf

43, 292, 360

autonome zelfbepaling 2 7 8 , 4 3 7

miraculous 4 3
mirakelbeeld 3 6 2
mirakels 4 8
Wunder 3. 1 4 8 , 1 9 2 . 4 1 1
Wundergeschichten 4 1 0
Wunderzeichen 1 7 6
woord
verbum factum

95,426

Seligkeit 1 6 4 , 2 3 2 , 3 0 9 , 3 1 2
zaligheid 3 7 2 . 3 7 3
zaligmaking 2 6 9
Zarathustra 6, 3 1 . 6 4 . 9 9 , 3 0 9 - 3 1 1 , 3 1 5 , 3 2 2
zedelijk 2 2 7 . 2 6 7 . 2 7 1 , 2 7 2 , 2 9 4 , 2 9 6 , 2 9 7 , 3 0 1 ,
413

autonoom zelf 1 4 9
bewustziinstranscendent zelf 149, 2 6 6
centered self 2 6 8 , 3 5 7 , 3 6 4 , 4 1 8 , 4 2 9 . 4 4 2
collectief zelf 4 4 4
cultivated self 4
empirisch zelf 1 8 1 , 2 1 2
Entselbstong 4 5 1
essential self 3 7 4
essentieel zelf 4 4 2 , 4 6 0

129

apocrief Jezuswoord 7 0 , 1 8 0
geopenbaarde woorden 3 4 5

existential self 368, 374, 4 4 2
existentieel zelf 4 4 2 , 4 5 0

goddelijk Woord 2 2 9
»mer word 3 6 6

540

frute self

zelfconcept

443

founding self

gecentreerd zelf

groepszelf

zelfgerichtheid 4 2 6 , 4 4 3

177

zelfhandhaving

1 1 1 . 177. 2 2 6 , 2 4 4 , 252. 256

2ББ

höheres Selbst

357

zelfgave van Christus 2 7 9

367

geïncarneerd zelf
goddelijk zelf

138

zelfdestructie

443

404

zelfheid 2 7 8 , 284, 334, 4 4 3
zelfkritiek 3 1 . 103

311

individueel zelf 9 7 . 12Б, 2 4 2 , 2 4 5 , 3 0 3

zerfmededeling

rtdnndueiles Selbst

zelfnegatie 2 6 9 , 3 5 9

97, 125, 177

mtrapsychiech zelf 2 2 4

zelfontplooiing

Jenseits-Selbst

zelfovergave

237, 451

377,401
222, 266, 279

412,435

kosmisch zelf 1 7 7

zelfoverschatting

lichaamszelf 2 4 4

zalfoverwinning 308 3 1 0

natural self 4

zelfprijsgave van Jezus 349

niet zelf 2 2 5 . 2 4 4

zelfverachting

ongecentreerd zelfveld 2 4 4

zeffverhouding

ontzerving 2 4 4

zelfverlies 3 5 7 , 3 5 8 , 4 1 7

55

374
197,221.311,423,442

personeel zelf 3 8 9

zelfvernedering

phenomenal self 4 4 3

zelfvervolmakmg 3 0 9 , 3 1 0

pleromatisch zelf 2 4 4

zelfvervreemding

Selbst aller Selbste

zelfwerkzaamheid 9 1 , 1 1 0 , 2 6 9

Selbständigkeit

203. 4 5 0

374

Selbstdarbrmgung

148

Selbstentäußerung
Selbstfmdung

Selbstsein

absoluut zelfbewustzijn

347
378

self-awareness

288, 437, 441

7 2 , 1 2 1 , 1 4 1 , 142, 144, 1 7 7 ,
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183, 278
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son of Man 378, 454
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timmermanszoon 73, 111
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Zmmermannssohn 401
zoon der wijzen 128
zoon Gods 232, 272, 349, 350, 355, 370, 399,
446
zoon ven de maagd 96
zoon van de microcosmos 152
Zoonbeginsel 353, 360
zoonschap 95, 156, 181, 183. 186, 344, 393.
446
zoonschap Gods 185
zoonschap van Christus 393, 446
zweiter Gottessohn 166
Zoroaster 47, 79
zout
sal 210,213
sal sapientiae Chnstt 213
Salz 213
zurvenng 147, 219
albedo 166. 213
katharsB 62
purificatie 149
purification 380
wassingen 147
zuiverheid van Christus 173
zwaard 69, 162, 207,416
doorbonng 76, 147
gladius 172, 207
lans 43, 76
foffoszwaard 130
Schwert 417
speer 147
sword 60
tweesnijdend zwaard 417
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I

N DIT WERK bestudeert H.E.J. Van

H.E.J. Van Hooreweghe (1954), theo-

Hooreweghe de complexe psycholo-

logisch gevormd te Leuven en Nijmegen-

gische invalshoek van waaruit de

Heerlen, is al meer dan twintig jaar werk-

Zwitserse psychiater C G . Jung (1875-

zaam in het middelbaar onderwijs maar

1961) de Christusvoorstelling benadert en

legt zich reeds even lang toe op de studie

hij toont hoe diens individuatieleer zich

van de jungiaanse analytische psychologie.

tot het christelijke verlossingsmysterie ver-

Zij is in zijn persoonlijke zoektocht de

houdt. Hij laat daarbij zien dat hij weten-

steen waar hij nu eens op steunt en dan

schappelijk objectief kan blijven ondanks

weer tegen stoot. H o e dan ook is ze het

— of dankzij — zijn sympathie voor Jungs belangrijkste referentiepunt van waaruit
benadering. Na kennismaking met de

hij individuele en maatschappelijke pro-

grote mijlpalen van de theologische voor-

blemen benadert.

geschiedenis van zowel individuatieleer als
Christusbenadering bewijst de auteur in
een confrontatie met P. Tillich (18861966), tijdgenoot en zielsverwant van Jung
maar zelf theoloog, dat Jungs Christusbenadering ook theologisch relevant is. Hij
doet dit evenwel zonder aan de verleiding
toe te geven psycholoog en theoloog naar
elkaar toe te praten en alle verschillen glad
te strijken. Hoewel dit boek voor psychologen en theologen een aanzet tot onderlinge dialoog kan zijn, leert het ook andere geïnteresseerde lezers Jung zien als een
'archetypisch' voorbeeld van de postmoderne mens die afgerekend heeft met zijn
christelijke opvoeding maar ondertussen
naast andere ook naar de grote christelijke
symbolen teruggrijpt om er zijn eigen levensbeschouwing mee samen te stellen.

LEMNISCAAT

De afbeelding op de omslag komt uit een manuscript van Hildegard van Bingen en is van de
hand van Scivias (ca. 1150). Ze toont drie cirkels
en evenveel personen. Bovenaan zien we de
oorspronkelijke mens die nog in contact staat
met de oereenheid van de goddelijke Geest. De
gevallen mens is van die eenheid afgescheiden
en bevindt zich daardoor in de duistere wereld
die in zes dagen is geschapen. Deze mens wordt
echter verlost door de Christus die uit het rijzende Licht opstaat en met zijn vlammenstralen
de duisternis bekampt.

