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Jung, C.G. (1950).
De mens op weg naar zelfontdekking.
Amsterdam, Meulenhoff
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maatschappij

Jung over het belang
van dromen
Mijn vader was psychotherapeut en als hoogleraar verbonden aan
de Universiteit van Utrecht. Ik heb zijn boekenkast geërfd, met
daarin werk van veel beroemde en beruchte psychologische en filosofische denkers. Als ik de omslagen bekijk, vraag ik me af wat wij
coaches kunnen leren van deze grote denkers. Voor deze artikelenreeks pak ik elke keer een ander boek uit de kast, om antwoord te
vinden op deze onderzoeksvraag. Ik nodig je graag uit om deel te
nemen aan deze speurtocht, in dialoog met onze traditie.
auteur: JIKKE DE Ruiter

In hoge mate zijn wij afhankelijk van de genade van ons onbewuste, van zijn bereidheid
om ons door het labyrint van onze ziel de
weg te wijzen.
Er staat een dik boek van Jung in de boekenkast, waar ik al een tijdje naar zit te kijken. Zal
ik? Eigenlijk schaam ik me een beetje omdat ik
nog nooit iets direct van hem heb gelezen en
wel de mond vol heb van het onbewuste, archetypes, dromen. Ik moet toch op zijn minst
één van zijn boeken tot mij nemen. En wat

blijkt: dit boek is een aanrader. Jung schrijft
heel toegankelijk en er valt veel te herkennen
van hoe we nu denken, hoe we de wereld ervaren en hoe we ons zelf daarin plaatsen. Als
het kon, zou ik even zestig jaar terug willen
gaan in de tijd, psychisch ietwat gemankeerd
en dan door hem behandeld worden. Wat een
avontuur en dialoog bracht hij de psychosociale hulpverlening binnen, blijkens onder
andere het volgende citaat: “Het begrijpen is
een zeer subjectief iets. Het kan zeer eenzijdig
zijn, wanneer bijvoorbeeld de arts begrijpt
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maar de patiënt niet. In zo’n geval acht de
arts het zijn plicht de patiënt te overtuigen;
laat de laatste zich niet overtuigen, dan zal
de arts hem verwijten dat hij zich verzet. In
dit geval, wanneer dus het begrip eenzijdig
is, zou ik rustig van onbegrip willen spreken,
want in feite komt het er weinig op aan of de
arts begrijpt; alles hangt ervan af of de patiënt
begrijpt. Begrip moet onderling begrip, moet
verstandhouding worden; een verstandhouding die het resultaat is van gemeenschappelijk overleg.”
Jung (1875 – 1961), zoon van een predikant,
studeerde in Bazel eerst natuurwetenschappen en later medicijnen. Uiteindelijk werd
hij psychiater en vakbroeder van Freud. Jungs
psychologie ontwikkelde zich tot een poging
de westerse mens te confronteren met zijn
innerlijke roepstem en werkelijkheid, vanuit
de visie dat het intellectualisme “met zijn
bewustzijn-hypertrofie” de mens vervreemd
heeft.
Dit boek, dat hij in de jaren veertig schreef,
geeft een inleidend overzicht van zijn denken.
Hij schrijft over het zelf, het individueel
bewustzijn dat breuk en vijandschap veroorzaakt, de crisis waarin de samenleving zich
bevindt, complexen en dromen. In dit artikel
beperk ik me tot de dromen en het belang
ervan, in de hoop je te inspireren om ook
de droom mee te nemen als onderwerp in je
coachgesprekken.
De moderne mens is volgens sommigen geworden tot een intellectuele barbaar en heeft
door zijn onstilbare dorst tot leren kennen.
Het onbewuste
Jung schetst het belang van dromen. Zeker in
een wereld in crisis is het nodig dat we ons
verhouden met ons onbewuste waarvan de
droom het medium is. Hij legt het als volgt uit:
“Wanneer wij de mensheid herleiden tot een
enkel individu, dan hebben we een in hoge
mate gedifferentieerde persoonlijkheid voor
ons, die aanvankelijk met een verheven zelf-
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verzekerdheid haar omgeving aan zich heeft
onderworpen, maar die, wanneer het succes
eenmaal behaald is, zich in talloze bezigheden en belangen versplintert; en dat in zulk
een mate, dat zij haar oorsprong, haar traditie
en haar persoonlijke herinneringen vergeet zodat zij ten slotte denkt, dat ze heel wat is, en
in onherstelbaar conflict met zichzelf raakt.”
Als het met zo iets groots als onze beschaving
verkeerd gaat, dan gaat er iets verkeerd met
de mensen, en dat betekent dat er iets met mij
verkeerd gaat. Logischerwijze moet ik daarom
beginnen, met mijzelf weer in het rechte
spoor te brengen. “Waar echter geen enkel
gezag voor mij nog iets betekent, moet ik de
wezenlijke innerlijke grondslagen van mijn
subjectieve wezensgeaardheid kennen, zodat
ik kan bouwen op de fundamenten van deze
eeuwige werkelijkheden der menselijke ziel.
Wie kan in deze maalstroom, waarin de een
zich aan de ander vastklampt en de een de
ander meesleurt, een vast punt vinden? Alleen
hij, die niet alleen in de zichtbare wereld leeft,
doch ook in de innerlijke.”
In die binnenwereld, het onbewuste, vind je
niet alleen de niet cognitief gemaakte ervaring
van het zelf, maar ook die van de gehele
mensheid, te verbeelden als een zee waarop
het ik-bewustzijn drijft. Dit mensbeeld, waarin
de individualiteit gedragen wordt door het ‘al’
is een beeld dat in die tijd binnen de context
van de menswetenschappen heel gewaagd
was maar nu mainstream is in de westerse
spirituele benaderingen. In dit collectief onbewuste is, volgens Jung, alles nog aanwezig
wat ooit door mensen is ervaren. Er is niets uit
deze psychische oer-wereld verdwenen.
De droom
Jung had hier zelf een prachtige droom over,
die ik vond beschreven in een krantenartikel (uit: Elseviers weekblad van zaterdag 2
december 1961. Geschreven door prof. Dr.
G. Quispel) dat achter in het boek gevouwen
zat. Jung vertelt zijn droom aan Freud, toen zij
samen voor het werk naar Amerika voeren

“Ik ben in mijn eigen huis, een groot ingewikkeld huis van ouderwetse trant, zoals er zovele
in Bazel zijn. Ik ga van de eerste verdieping
langs een trap naar beneden. Daar schijnt het
wel een huis uit de zestiende eeuw of nog ouder te zijn. Vandaar daal ik af naar de kelder,
die wel Romeins lijkt. Ik krijg een onbestemd
gevoel, als ik met een lantaarn in mijn hand de
trap afdaal, en denk dat ik nu op de bodem
ben afgedaald. Maar in een hoek ligt een
vierkante steen met een ring eraan. Als ik die
oplicht, blijkt er nog een ruimte onder te liggen die zeer donker is. Deze ruimte is gevuld
met prehistorisch aardewerk, beenderen en
schedels.”
Wij (en waarschijnlijk Jung zelf ook wel) kunnen deze droom direct koppelen aan zijn idee
over de diepte van het onbewuste, daar is niet
veel fantasie voor nodig. Grappig is evenwel
de interpretatie die Freud aan Jung gaf: er was
iemand in de omgeving die Jung dood wenste.
Dat was duidelijk. Misschien wel Jungs eigen
vrouw? Het zou namelijk kunnen zijn, dat
de droom bedoelde dat hij van zijn vrouw
af wilde en haar onder twee kelders wilde
begraven. Geweldig, zo’n staaltje onvervalste
Freudiaanse duiding.
Dromen, als je ze goed duidt, zijn volgens
Jung de meest geëigende middelen voor de
bestudering van de mens, omdat ze voortko-

men uit ons onbewuste wezen. Bijna de helft
van ons leven speelt zich namelijk af in een
min of meer onbewuste toestand en het is
vrijwel zeker, dat het nachtelijk deel van onze
ziel over een even grote, misschien zelfs nog
veel groter rijkdom aan inhouds- en levensmogelijkheden beschikt dan het bewustzijn.
“De droom is een kleine, verborgen deur in
het diepste innerlijk der ziel. Zij geeft toegang
tot die kosmische oernacht, die ziel was, lang
voor er een ik-bewustzijn bestond en die ziel
zal zijn, langer dan enig ik-bewustzijn ooit bestaan zal. Want alle ik-bewustzijn is fragmentarisch; het kent slechts op zichzelf staande
feiten, door te scheiden en te onderscheiden;
alleen dat, wat op het ik betrokken kan worden, wordt waargenomen. Alle bewustzijn
scheidt. In de droom echter dringen wij door
tot een diepere algemenere waarachtiger een
eeuwiger mens, die nog in het duister van de
vroegste nacht staat, waar hij nog het Al is en
het Al in hem.“
Droomduiding
Jung maakt een onderscheid tussen dromen vanuit het persoonlijk onbewuste en dromen vanuit
het collectief onbewuste. Het is aan de droominterpretator om het verschil te herkennen: vanuit
het persoonlijk onbewuste komen individuele
metaforen naar voren terwijl het collectief onbewuste te herkennen is aan de mythische beelden
en metaforen die eeuwenoud zijn.

Wie een droom
wil duiden moet
ongeveer op dezelfde
hoogte staan als de droom
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Het zinrijke van de droom die voortkomt uit
het individueel onbewuste ligt juist in de verscheidenheid en niet in de eenvormigheid van
de symbolische uitdrukkingen in de droom.
Zij kent geen vaste symboolbetekenissen. De
droombeelden zijn op zichzelf belangrijk
omdat zij namelijk in zichzelf betekenis bevatten, die hun optreden in de droom pas zin
geeft. Het symbool in de droom heeft zo meer
de waarde van een parabel, een gelijkenis of
allegorie: het verhult niet, maar het leert ons
iets. “In allegorische taal, dat wil zeggen in
zintuigelijk-aanschouwelijke voorstellingen,
brengt de droom ons gedachten, oordelen,
opvattingen, richtlijnen en neigingen over, die
onbewust waren, hetzij omdat ze verdrongen waren, hetzij omdat we van hun bestaan
eenvoudig niet wisten. Zij vormen de inhoud
van het onbewuste; en omdat de droom uit
de onbewuste processen voortkomt, bevat hij
een voorstelling van onbewuste inhouden. De
droom geeft echter geen beeld van de onbewuste inhouden als zodanig, doch alleen van
bepaalde inhouden die associatief aangetrokken en uitgekozen zijn door en in overeenstemming met de op een bepaald ogenblik
voorhanden bewustzijnssituatie. Willen wij
dus een verklaring geven van een droom dan
dienen wij de bewustzijnstoestand van het
ogenblik grondig te kennen.”
Ieder die bij een ander dromen analyseert,
moet volgens Jung zich steeds voor ogen
houden, dat er geen eenvoudige en algemeen
bekende theorie der psychische verschijnselen
bestaat over het wezen, de oorzaken en het
doel van onze dromen. “De theorie van de
verdrongen seksuele wensen (Freud) of die
van de verdrongen wil tot macht (Adler), zijn
waardevolle gezichtspunten, die echter op
geen enkele wijze aan de diepte en de rijkdom van de menselijke ziel doen wedervaren.
Hadden wij zulk een theorie, dan hadden wij
genoegen kunnen nemen met het aanleren
van een methode. Tot verdriet van de druk
bezette specialisten van onze tijd, gedraagt
de menselijke ziel zich totaal onwillig jegens
iedere methode, die er van tevoren op uit is
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haar vanuit één gezichtspunt met uitsluiting
van ieder ander te benaderen.”
Dromen moet de arts daarom altijd beschouwen als een novum, als informatie over
onbekende verschijnselen waarover hij nog
evenveel moet leren als de patiënt. Geen methode dus, of enig houvast bij droomduiding.
Of toch?
De context
Jung wordt toch concreet over hoe hij werkt.
Als de dromer zijn droom heeft verteld, vraagt
hij eerst naar de associaties van de dromer bij
de verschillende thema’s uit de droom. Deze
associaties moeten betrekking hebben op de
directe context van de dromer. “Het gaat in
de eerste plaats niet om begrijpen en duiden,
maar om een zorgvuldige opstelling van de
context. Daarvoor moet ik me zo nauwkeurig
mogelijk aan de droombeelden houden. Wanneer iemand bijvoorbeeld droomt van een
dennenhouten tafel, dan is het niet voldoende
wanneer hij daarmede zijn schrijftafel associeert, alleen al daarom niet omdat die tafel
niet van dennenhout gemaakt is. De droom
bedoelt uitdrukkelijk een dennenhouten tafel.
Nemen wij nu aan dat de dromer hierbij
[het dennenhout] geen enkele inval heeft,
dan heeft dit stokken van het associëren een
objectieve betekenis: het beduidt dat in de
onmiddellijke omgeving van het droombeeld
een bijzondere duisternis heerst, die te denken
geeft.“ In dit geval stelde Jung de volgende
vraag: “Stelt u zich eens voor dat ik helemaal
niet weet wat dennenhout is, legt u mij eens
uit wat het is en wat u ervan vindt?”
Archetypen
Dromen die voortkomen uit het diepere
collectief onbewuste bevatten volgens Jung
zogenaamde archetypen: oerbeelden zoals De
Draak of De Slang. Deze oerbeelden hebben
een specifieke opdracht, die zij niet kunnen
vervullen zolang wij ze niet op de een of
ander manier in ons leven hebben verwerkt.
De ontmoeting met de draak bijvoorbeeld, die
ook terug te vinden is in ‘De weg van de held’

beschreven door Joseph Campbell, kan op
verschillende manieren in de dromen plaats
vinden; essentieel is de confrontatie zelf. Een
mens moet dit meemaken in zijn leven. Wanneer iemand met zichzelf in conflict raakt,
heeft dat volgens Jung een heilzame invloed
op hem, anders blijft hij voortleven aan zijn
oppervlakte. Het kan zijn dat we niet bewust
weten in een innerlijk conflict te zijn geraakt.
De dromen zullen dat echter wel laten zien en
dan is het belangrijk dat dit verstaan wordt.
Komen er archetypes voor in de droom dan
moet de analyticus mee gaan denken, want
het staat in verband met de algemeen menselijke geestelijke structuur die hij ook ‘kent’.
Daarom zijn zijn associaties hier evenveel
waard als die van de dromer. Hij kan dus
parallellen trekken, vergelijkend materiaal produceren en ook de context van een
droom opstellen. Hiervoor is het nodig dat de
droomduider kennis heeft van oude mythes en
verhalen. Iemand die dromen duidt moet dus
niet alleen een verhalenliefhebber maar ook
een -kenner zijn.
Ontcijferen
Jung beschrijft hoe hij aantekeningen maakt:
hij verdeelt een blad in drie kolommen. In
de linker schrijft hij de droom; daarbij laat
hij ruimte tussen de verschillende fasen. In
de middenkolom, die wat breder is, komt de
context, die gevormd wordt door de associaties van de dromer, al of niet aangevuld met
mythisch begrip. In de rechterkolom ten slotte
komen de conclusies, die je uit het geheel kan
trekken. “Wij behandelen dus de droom zoals
wij met het fragment van een pas opgegraven inscriptie zouden zoen: wij moeten hem
ontcijferen en leesbaar maken met behulp van
informaties en aanvullingen van andere gebieden. Met behulp van vergelijkingen moeten
wij gaan duiden.”
Missionstatement
We zijn nu ruim zestig jaar verder en inmiddels is er heel wat literatuur over dromen en

droomduiding. Jung is daarbij een van de belangrijkste westerse wetenschappers geweest
die de basis heeft gegeven voor het belang
van dromen en de visie waarmee er geduid
kan worden. Mijn vader heeft in zijn praktijk
de droom uiteindelijk centraal gesteld in de
behandeling van zijn patiënten, doordrongen
van Jungs visie: wanneer je de droom samen
verstaat en daarbinnen ontwikkeling faciliteert, is er onmiddellijk voortgang. “Zo simpel
is het”, zei hij.
Tot slot een citaat dat ik ervaar als een missionstatement van Jung: “Ik ben ervan overtuigd,
dat de wetenschappelijke bestudering van het
zielenleven de wetenschap van de toekomst is.
De psychologie is de jongste der natuurwetenschappen en haar ontwikkeling staat nog in de
kinderschoenen. Toch is zij de wetenschap die
wij het meest nodig hebben, want het wordt
steeds duidelijker dat het niet de honger, noch
de aardbevingen, noch de microben, noch
de kanker zijn, die de mensheid het meest
bedreigen, maar dat niemand anders dan de
mens zelf het grootste gevaar voor de mens
vormt. De oorzaak daarvoor is eenvoudig: er
bestaat nog geen deugdelijke bescherming
tegen psychische epidemieën. Verstandelijke
redeneringen hebben invloed op het bewustzijn maar ook alleen op het bewustzijn; op het
onbewuste hebben ze geen vat. De onbewuste
krachten liggen opeengehoopt; deze krachten
zijn het die de redelijkheid van het bewustzijn
verdringen en verstikken. In elke massaorganisatie schuilt het latente gevaar van dynamiet,
want zij roept krachten op die niemand gewild
heeft, maar die ook niemand kan opheffen.”
Aan ons is het om vanuit deze traditie het
stokje over te nemen en bij te dragen aan de
bescherming tegen de psychische epidemieën
van deze tijd. ■
Jikke de Ruiter is communicatietrainer en
coach www.jikkederuiter.nl en redactielid van
het Tijdschrift voor Coaching.
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