
Het Rode Boek 
van Carl G. Jung: 
Van ontsluiering naar onthulling van de 
geheime wereld van het innerlijk. 
van de r edactie 

Het is 2009 wanneer er, zeker voor in de jungiaanse psychologie geïnteresseerden, 
een heel bijzonder boek op de markt verschijnt: Het Rode Boek van de Zwitserse 
psychiater Carl Gustav Jung. 1 Het is een boek waarvan het waarschijnlijk nooit echt 
de bedoeling is geweest het tot een boek te maken , dat zijn oorsprong heeft in het 
tastende zoeken van Jung naar de bewegingen en dynamieken van zijn eigen 
onbewuste. Daarmee is het ook een intiem boek: het laat in alle openheid zien wat 
zich heeft afgespeeld in het onbewuste van Jung: innerlijke dialogen , opduikende 
beelden, personages die zich uitkristalliseerden, gedachten en ove rwegingen , etc. 

1 Zie voor het moment dat het boek voor het eerst uit de kluis komt: www.youtube.com/watch?v=nlBQFSwX1UY 

De afbeelding is van dit moment. 

Het Rode Boek voor het eerst sinds de dood van Jung uit de kluis gehaald 
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Jung was op een belangrijk keerpunt in zijn 
leven gekomen. De kersverse breuk met 
Freud in 1913 was zowel voor zijn uiterlijke 
als innerlijke wereld een ingrijpende 
verandering . Hij schrijft daar ook over in 
zijn autobiografie Herinneringen Dromen 
Gedachten . In die instabiele periode in zijn 
leven voelt hij een enorme druk vanuit zijn 
onbewuste, het is alsof zich overdag allerlei 
beelden nadrukkelijk wilden aandienen, en 
Jung wist zich daar aanvankelijk geen raad 
mee. Ook 's nachts laat zijn onbewuste 
hem niet met rust. Hij droomt veel en heeft 
in het jaar voorafgaande aan de breuk al 
een aantal heel indringende dromen. Maar 
hij begreep ze niet, al had hij het gevoel 
dat die dromen hem al duidelijk wi lden 
maken dat hij en Freud in hun opvattingen 
steeds meer uiteendreven. 

Kort na kerst 1912 kreeg hij een droom 
waarvan hij later, in 1925, zei dat deze 
,,het begin was van een innerlijke overtui
ging dat het onbewuste 
niet alleen bestaat uit inert 
materiaal, maar dat daar 
beneden iets levendigs 
bestond" .2 En hij schrijft: 
"Ik kon niets beginnen met 
de droom, behalve dat het 
onbewuste een gewe ldige 
levendigheid ervoer. Ik 
kende geen techniek om 
tot de bodem van deze 
activiteit te komen : het 
enige dat ik kon doen was 
alleen maar wachten, 
doorgaan met leven en op 
mijn fantasieën letten. " 3 

In de donkere dagen voor 

2 Jung, C,G.: lntroduction to 

Jungian Psycho/ogy. Notes of the 

Seminar on Analytica/ Psycho/ogy 

Given in 1925. Princeton University 

Press. 

kerst, om precies te zijn op 12 december 
1913, besloot Jung om de stroom inner
lijke beelden toe te laten en ook als 
werkelijkheid te accepteren . Hij is in een 
volkomen waaktoestand, en roept een 
fantasie op, en stapt vervolgens in de 
innerlijke voorstel lingen en wordt deelne
mer aan wat zich innerlijk afspeelt. Op 
deze manier wilde hij psychische inhouden 
spontaan tevoorschijn laten komen, maar 
tegelijkertijd was hij in het begin heel 
onzeker over de betekenis ervan, het doel 
en de richting en vooral ook de zin. Dat 
alles ontvouwde zich echter in de loop van 
de jaren, en wel zodanig, dat het begrijpen 
ervan een belangrijke basis werd van de 
jungiaanse psychologie. Het is een heel 
bruikbare methode gebleken om ook zelf 
mee aan de slag te gaan . We noemen het 
vandaag de dag actieve imaginatie . 

Daarnaast kreeg Jung ook spontaan 
beelden en visioenen; een paar daarvan in 

3 Zie noot 1. Mandala-tekening tijdens Jungs diensttijd in de eerste wereldoorlog 
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1913 en begin 1914 waren onheilspel
lend. Het waren beelden van oorlog en 
destructie , en Jung begon bang te worden 
dat hij bezig was een psychose te krijgen 
of schizofrenie te ontwikkelen . Maar dan 
breekt in 1914 de Eerste Wereldoorlog uit, 
en Jung beseft dat zijn onbewuste als het 
ware heeft geresoneerd met zich ontwik
kelende collectieve tendensen, en dat hij 
helemaal niet bezig was psychisch ziek te 
worden, integendeel. Het deed hem alleen 
nog maar naarstiger zoeken naar het hoe 
en waarom van de bewegingen in het 
onbewuste. Want kennelijk heeft het 
collectief onbewuste een objectieve kant. 

door . Hij had het innerlijk niet makkelijk, 
maar een paar dingen hielden hem op de 
been : yoga en tekenen. 
Door steeds weer zich te openen voor het 
onbewuste en het een stem te geven, kun 
je er ook makkelijk door overspoeld 
worden . Als er heel veel innerlijke bewe
ging is, kan dat zelfs lichamelijke reacties 
geven. Jung werd soms overvallen door 
zulke sterke angsten, dat hij het gevoel had 
niet overeind te kunnen blijven staan, en 
zich aan de tafel moest vastgrijpen. 4 Om 

4 Protocol of Aniela Jaffé 's interviews met Jung voor zijn 

boek Herinneringen Dromen Gedachten . 

Alle beelden , dromen en 
fantasieën had Jung 
nauwgezet bijgehouden in 
schriften, en dan besluit hij 
om dit onderzoek van zijn 
eigen innerlijk bij te gaan 
houden in een speciaal 
boek . Hij laat een boek 
met 600 lege pagina's op 
folioformaat inbinden in 
rood leer, schrijft er een 
reeks al bestaande ervarin
gen in over, en houdt 
daarna zijn innerlij ke 
confrontaties en dialogen 
hierin bij. Dat werd Das 
Rote Buch - Het Rode 
Boek . Op het boek zelf 
stond: Libe r Nov us (het 
Nieuwe Boek). Geleidelijk 
aan voelt Jung ook de 
behoefte om tekeningen 
of schilderingen te maken 
van beelden die zich 
spontaan voordoen. Ook 
die vinden hun weg naar 
He t Rode Boek . 
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Ook als Jung in de oorlog 
tijdelijk in het leger moet 
dienen, gaan de confron
taties met zijn onbewuste 

Philemon, één van de belangrijkste innerlijke figuren in Jungs 

Imaginaties 
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zijn ziel te kalmeren, zoals hij het zelf zei, 
deed hij dan net zo lang yoga-oefeningen 
tot hij weer enigszins tot rust was geko
men. Maar ondanks deze grote innerlijke 
onrust en instabiliteit liet Jung zich er niet 
van weerhouden om toch te lkens weer zijn 
onbewuste te laten spreken. 
De tekeningen die hij in die tijd maakte, 
heeft hij jaren later herkend als man
dalavormen, maar toen hij ze begon te 
tekenen had hij nog geen idee van hun 
betekenis . In 1917 , nog steeds in dienst, 
voelt hij inner lijk nog zo veel instabi liteit 
en chaos, dat hij van begin augustus tot 
eind september zevenentwintig manda
la-achtige tekeningen maakte in zijn 
militaire notitieboek .5 Het gaf hem het 
gevoel dat hij met elke tekening als het 
ware een foto maakte van de betreffende 
dag, en vo l interesse keek hij hoe de 
tekeningen zich in de loop van de dagen 
veranderden. En dan krijgt hij een inge
ving over wat de tekeningen kunnen zijn. 
Later schrijft hij erover : ,,Mijn mandala's 
waren cryptogrammen over de toestand 
van mijn Zelf, die mijn dage lijks werden 
toegestuurd. " 6 

Tot 1930 heeft Jung dit innerlijk experi
ment uitgevoerd, zoa ls hij het noemde. 
Het Liber Novus is feitelijk een serie 
actieve imaginaties, aangevuld met Jungs 
zoektocht om ze te begrijpen. Tal van 
onderwerpen en bespiegelingen komen 
aan bod, waardoor het werk vanuit heel 
veel invalshoeken bekeken kan worden, 
nog los van het feit dat het een schitte
rende weergave is van Jungs eigen 
individuatieproces. Wat is de ziel? Wat is 
het wezen van zelfkennis? Wat is de 
essentie van het verenigen van tegende 
len, van het innerlijke en uiterlijke manne 
lijke en vrouwelijke? 

5 Aanhangels A van Het Rode Boek 

6 Jung, S.G.: Herinneringen, dromen , gedachten . 

Lemniscaat, Rotterdam 

In 1957, een paar jaar voor zijn dood, 
schreef Jung : ,, De jaren, waarin ik de 
inner lijke voorste llingen volgde, vormden 
de belangrijkste tijd van mijn leven, waarin 
zich alles wat wezenlijke was voordeed. 
Toen begon het en de latere details zijn 
slechts aanvullingen en verduidelijkingen. 
Mijn volledige latere werkzaamheden 
bestonden uit het bezig zijn om dát verder 
uit te werken, wat in die jaren uit het 
onbewuste was losgebroken en mij bijna 
had overspoeld. Het was de oerstof voor 
een levenswerk." 

Tijdens zijn leven heeft Jung zijn innerlijk 
experiment, zijn actieve imaginatie, met 
enke le mensen gedeeld . Zijn vrouw was 
ervan op de hoogte, evenals enkele naaste 
medewerkers. Zijn kinderen niet. Hij schijnt 
even te hebben overwogen om het te 
publiceren, maar heeft nooit stappen 
ondernomen, en toen Jungs einde 
naderde, liet hij in zijn testament opnemen 
dat het Liber Novus in de familie moest 
blijven, en ook dat het werk een privé-aan
gelegenheid was. De erven Jung lieten het 
opbergen in een bankkluis, en daarmee 
was de inhoud van de innerlijke zoektocht 
van Jung, en dus ook een heel belangrijke 
bron van de jung iaanse psychologie, 
ontoegankelijk geworden. Het Liber 
Novus was bij leven van Jung feitelijk al 
een geheim voor de wereld; nu leek dit 
unieke en onvervangbare document voor 
altijd geheim te zullen blijven . Totdat 
twintig jaar geleden, in 1999, Sonu 
Shamdasani een voorstel voor de familie 
formuleerde om het toch aan de vergetel 
heid te ontrukken en het te publiceren. Na 
veel discussie besloot de Gemeenschap 
van Erven Jung in het voorjaar van 2000 er 
hun fiat aan te geven. 
De voorbereiding heeft vervolgens de 
nodige jaren in beslag genomen: er was 
een gedegen inleiding nodig, er moest een 
facsimileherdruk gemaakt worden van 
hoge kwa liteit, en de voor velen moeilijk 
leesbare handgeschreven tekst in het Duits 
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zou ook in een gewone 
typografie beschikbaar 
moeten komen, en ook in 
het Engels, zodat iedereen 
dat wat Jung geschreven 
had zelf kon nalezen en 
kon bestuderen. Zo ver
scheen de eerste facsimile
druk in 2009, en vrijwel 
meteen was er een herdruk 
nodig. In prachtig foliofor 
maat verschenen zo Das 
Rote Buch en The Red 
Book . 

Nu, twintig jaar na het 
oorspronke lijke voorste l om 
het boek aan zijn geheime 
bestaan te ontrukken en 
tien jaar na de eerste 
publicatie ervan, is er ook 
een Nederlandse vertaling 
verschenen van het Liber 
Novus . Niet in groot 
folioformaat en ook zonder 
Jungs teken ingen, maar 
wat het belangrijkst is: met 
een uitgebreide uitleg, 
toelichting en verantwoor
ding van het werk, gevolgd 
door een reis door de inner
lijke werelden van Jung. 
Voor het eerst is nu in onze eigen taal 
belangrijk bronmateriaal van de jungiaanse 
psychologie beschikbaar, in een kloek dik 
boek van 581 pagina's, met harde kaft, 
ingenaaid (dus het boek valt niet uit elkaar) 
en met een leeslint. Een echt klassiek goed 
uitgegeven boek, Jung waardig, in een 
vertaling die uitstekend is.• 

C.G.JUNG 
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