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Het huis van Carl Gustav Jung 
 

Bekijkt men een reisboekje van Zwitserland dan ziet men vaak niks van één van de grootste 

Zwitserse denkers uit de geschiedenis: Carl Gustav Jung. Zelfs als je in het namenregister 

kijkt is er hoogstwaarschijnlijk alleen maar de naam ‘Jungfrau’ te vinden, naar het bekende 

gebergte ten zuidoosten van Bern en Interlaken. Carl Jung echter is nergens te bekennen. 

Het schijnt dat de grote psychiater van weleer in zijn eigen tijd ook niet per se door de 

Zwitser altijd op waarde werd geschat. Door buitenlanders, journalisten, patiënten, collega’s 

en anderen werd hij in zijn huis in Küsnacht aan het meer van Zürich regelmatig bezocht. 

Ook niet door de minste namen. Allemaal wilden ze een glimp opvangen van de grote wijze 

man. Jung kon je niet bezoeken zonder enorm geïmponeerd weer te vertrekken. Je bezocht 

niet zomaar iemand. Nee, je bezocht iemand die als het ware door je heen kon kijken; tot in 

het diepste van je wezen. Dat zorgde er natuurlijk regelmatig voor dat patiënten zich toch 

wel eens konden ergeren aan hem. Ik herinner me een interview op YouTube gezien te 

hebben met Mary Bancroft die kort bij Jung in analyse was geweest. Mevrouw Bancroft 

wilde dat Jung haar precies zou vertellen wat ze moest doen en Jung weigerde dat. Bancroft 

werd boos en vroeg aan Jung: ‘’waarom is iedereen altijd zo onaardig tegen me?’’ Jung vroeg 

vervolgens aan Bancroft: ‘’waarom ben jij altijd zo onaardig tegen iedereen?’’. 

Verontwaardigd en gefrustreerd ging Bancroft de kamer van Jung uit en een jaar lang 

schreef ze hem boze brieven die Jung onbeantwoord liet. Tot Bancroft ineens inzag wat Jung 

bedoelde. ‘Zou het dan toch een projectie van mijn eigen schaduw zijn?’ Ze vroeg telefonisch 

aan de assistente van Jung of ze opnieuw een afspraak kon maken toen die lachend tegen 

Bancroft zei: ‘’ja natuurlijk, professor Jung zei al dat je snel zou bellen om te vragen of hij tijd 

zou hebben’’. Deze anekdote laat zien dat een therapie niet een kant en klare wijsheidspot is 

die je zomaar aangereikt krijgt. Nee, het vereist het doorlopen van een moeilijke, innerlijke 

weg vol obstakels. Juist dat is het gevolg van het feit dat het diepste van je ziel wordt 

geraakt. Mensen houden er eenmaal niet van als hun zorgvuldig bedekte sluiproutes, die 

doorgaans toch goed lijken te werken, door iemand ineens worden vastgelegd en 

'begrepen'. Toch is de confrontatie met die sluiproutes de enige weg naar heelheid en daar 

kan soms wat tijd overeen gaan. In het geval van Bancroft was het bijvoorbeeld ongeveer 

een jaar. Het is ook mooi om te zien dat Jung al had voorzien dat Bancroft op een moment 

zou gaan bellen. De wedervraag: ‘waarom ben jij zo onaardig tegen iedereen?’, was 

voldoende om de patiënte een jaar lang zoet te houden met haar ware spiegelbeeld 

waardoor de projectie afbrokkelde.  

 

Missie 
In het kader van het verspreiden van de boodschap van Jung bedacht ik dat het misschien 

een uitgelezen mogelijkheid is voor mij om mijn geplande reis naar Zürich in Zwitserland op 

een bepaalde manier te verwerken in een verslag. Hoe en waar dat verslag terecht zou gaan 

komen was voor mij niet zo zeer duidelijk en het is zelfs mogelijk dat ik dit nu alleen voor 

mezelf aan het schrijven ben, maar hoe dan ook, het zorgt voor een verwerking van wat ik 



gezien heb; voor een integratie van het beleefde. Ik hoop natuurlijk wel dat mensen het op 

wat voor manier dan ook lezen en gegrepen worden door Jungs boodschap, zodat we die 

aan meer mensen kunnen laten zien in tijden waarin het, in mijn optiek, meer dan nodig is. 

De moderne geest snakt naar zingeving die niet vervalt in een dogmatisch geloven. Dit zal 

daarom meer zijn dan een louter reisverslag. Ik probeer namelijk ook enkele ideeën van Jung 

erin te verwerken en die te combineren met mijn ervaringen van de reis.   

 

Ik begon dit artikel met zeggen dat iemand met de verdiensten van Jung niet geheel op 

waarde wordt geschat in de wereld. Natuurlijk denken veel mensen die Jung bestuderen en 

zelfs de analytische psychologie beoefenen en bewonderen, dat zijn boodschap nooit 

voldoende op waarde zou worden geschat. Wellicht is dat een projectie van onszelf, maar 

men zou toch op zijn minst verwachten dat er meer mensen in Zwitserland zouden zijn die 

de boodschap van Jung onder de aandacht brengen. Bij sommige wijze denkers uit de 

geschiedenis waren de boodschap die ze verkondigden nog niet bestemd voor de oren van 

hun tijdgenoten. Onder andere Nietzsche en Goethe zouden daartoe kunnen behoren. 

Nietzsche lijkt nu echter een van de meest gelezen filosofen te zijn. Misschien is zijn 

boodschap, ruim een eeuw na zijn overlijden, reeds aan het neerdalen in de menselijke 

geest. Jung wordt weliswaar gelezen, maar het komt op mij voor dat de werkelijke relevantie 

van zijn boodschap nog beseft moet worden in de maatschappij als een vertraagde echo in 

een lange grot van de schaduwen. Onze schaduwen die het werkelijke beeld nog verhullen. 

Het is niet alleen zo dat men onverschillig is naar Jung. Soms probeert men hem zelfs 

fanatiek te weerleggen, zijn ideeën te bedekken of hem te demoniseren. Zelfs dat alleen al 

zou Jung in het gelijk kunnen stellen. Meerdere malen geeft hij namelijk aan in zijn werk dat 

een fanatisme aan de ene kant een compensatie is van een tekort aan de andere kant. Als 

men blijkbaar zo veel energie stopt in het iets niet willen zien, dan lijkt het alsof men bang is 

voor de waarheid die ervan uitgaat. Het is net als de koningin in Sneeuwwitje die zichzelf in 

de spiegel ziet en niet de werkelijke waarheid van haar spiegelbeeld onder ogen wil komen. 

Of denk aan mensen die pesten, omdat ze bij de ander iets zien wat ze zelf ontberen. Het 

lijkt toch een psychologisch feit te zijn dat een fanatieke, overmatige reactie meer zegt over 

iemand zelf dan over datgene waar ze tegen ageren. Het gaat om het onder ogen komen van 

je eigen schaduw, voordat je die projecteert op de ander.  

 

India 
Laat het voorgaande een inleiding zijn die mijn gedachtes weerspiegelen en me er mede toe 

aanzette om het huis van Jung in Küsnacht te bezoeken. Op zaterdag 20 augustus om half 2 

zou ik een rondleiding hebben door zijn huis, waarbij ik ook zijn bibliotheek en werkkamer 

zou kunnen zien die normaal gesproken voor publiek niet zomaar beschikbaar gesteld 

worden. De familie van Jung is namelijk zelf nog woonachtig in het huis, waardoor natuurlijk 

sommige ruimtes niet altijd beschikbaar zijn voor de rondleiding. Ik kon echter niet tot die 

zaterdag wachten en toen ik vanaf een boottocht in het meer van Zürich het huis van Jung 

niet goed kon zien, wilde ik er graag vanaf het land naartoe. Ik pakte dus al op woensdag 17 



augustus de trein naar Küsnacht en liep de ‘Seestrasse’ helemaal af toen ik bijna bij nummer 

228 aankwam. Ik nam de omgeving in me op en merkte op dat er al veel nieuwbouw in de 

buurt is en bovendien een enorm drukke weg waar de auto’s langs racen. ‘’Wat een verschil 

met de tijd waarin Jung woonde, dacht ik’’. Plots stond ik voor het nummer 228 en zag ik een 

groot, gouden plakkaat op de muur: 

 
Het moment was daar, ik zou het huis met eigen 

ogen kunnen zien. Hetzelfde huis waar ik al zo veel 

over gelezen had. Ik durfde echter nog niet de oprit 

helemaal op te lopen, omdat het museum die dag 

gesloten zou zijn, maar met deze foto genomen te 

hebben keerde ik alsnog tevreden terug naar Zürich: 

 

Ik moest dus nog even geduld hebben tot zaterdag. 

Tot die tijd zou ik echter nog verschillende plekken in 

Zwitserland bezoeken en had ik dus nog tijd om hier 

en daar mensen te vragen of ze Carl Gustav Jung 

kenden. Een paar dagen later zou ik de ‘Glacier 

Express’, de beroemde treinrit van St. Moritz naar 

Zermatt nemen en daar ontmoette ik twee Spaanse 

vriendinnen en een Indiaas koppel. Alleen het Indiase 

koppel kende Jung en de jongen gaf aan dat veel 

meer mensen in India Jung kennen. Dat deed me 

natuurlijk goed, maar het was voor mij illustrerend dat het uitgerekend mensen uit India zijn 

die Jung wel kennen, wat in mijn ervaring bij westerse mensen namelijk veel minder vaak 

het geval is. Jung is natuurlijk in India geweest en schrijft regelmatig over de Indiase 

filosofieën, zoals de Vedanta, waarin het principe van de non-dualiteit centraal staat. In het 

boek wat de breuk zou inleiden tussen Sigmund Freud en Jung, Wandlungen und Symbole 
der Libido (In het Nederlands opgenomen in het verzameld werk in twee delen: deel 7: 

Libido in transformatie en deel 8: De held en het moederarchetype), verwijst Jung regelmatig 

naar dergelijke filosofieën. Hij geeft daarin een aanzet tot een relativering van het begrip 

libido wat tot dan toe louter een seksuele betekenis had in de psychoanalyse. Hij ziet in de 

drang naar dualisme, wat bij Freud altijd leidend was, een vorm van introjectie; het 
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projecteren van een psychische constellatie in een uiterlijke werkelijkheid. De werkelijkheid 

zoals die is kent dat dualisme helemaal niet. Onze interpretatie van die werkelijkheid en de 

projecties die daarmee samenhangen zorgen voor dat conflicterende dualisme.  

 In het boek: C.G. Jung speaking, waarin verschillende interviews staan van en over 

Jung vanaf het begin van zijn leven tot aan het einde, geeft Jung in gesprek met Miguel 

Serrano aan dat de westerse geest in tweeën in gespleten. Het bewuste denken is 

gescheiden van zijn onbewuste natuur en is daardoor vatbaar geworden voor domesticatie 

door verschillende (verstikkende) moralen. Zijn onbewuste natuur zit er echter nog altijd 

onder verstopt, weliswaar verdrongen, maar met dezelfde ‘primitieve’ krachten die zo nu en 

dan nog tot barbarisme kunnen leiden. Jung zegt: ‘’what is needed is to call a halt to the fatal 

dissociation that exists between a man’s higher and lower being; instead, we must unite 

conscious man with primitive man.’’ In India heeft men een samenleving waarin men zich 

nog dichterbij dat primitieve zou bevinden, oftewel dicht bij het onbewuste waar de 

dissociatie niet in dezelfde mate heerst als in het westen. De Indiase mens ziet zijn 

gedachtes als goddelijke gedachtes, heeft vrede met het goddelijke en met zijn instincten, 

met zijn dierlijkheid en met de nabijheid van zijn natuur. Het leeft kortom als een eenheid in 

overeenstemming met zijn natuur. Misschien kennen de Indiase mensen die ik in de trein 

ontmoette Jung daarom wel, omdat zijn boodschap overeenkomsten vertoont met 

bijvoorbeeld de Vedanta. Dit is natuurlijk een generalisatie, maar het illustreert wel zijn 

punt. Friedrich Nietzsche schreef eens: ‘’We zijn als gestalten in de droom van God, die in de 

gaten hebben hoe hij droomt’’. Wij, westerlingen, zouden die gestalten kunnen zijn die aan 

het ontwaken zijn uit de droom van God. We ontwaken uit die mystieke eenheid die ons nog 

zo verbond met onze natuur, terwijl andere volkeren nog dieper in slaap zijn en zo nog meer 

een eenheid vormen met Gods droom. Hoewel het lijkt alsof men zo neerkijkt op andere 

volkeren door te stellen dat die slapen of dichter bij het primitieve zitten, bedoelde Jung dit 

geenszins neerbuigend. Eigenlijk is het juist het tegenovergestelde: wij in het westen zijn te 

ver weg aan het drijven van de eenheid die ons verbond met de essentie. Er lijkt sprake te 

zijn van een te grote dissociatie die zich vertaalt in psychische instabiliteit en een gevoel van 

vervreemding. We zouden iets moeten hervinden van die volkeren die zich nog dichter bij 

het natuurlijke bevinden, zonder overigens weer geheel in slaap te vallen. Het gaat namelijk 

om een gezonde balans. Het probleem is echter dat ‘wie niet weet dat hij iets mist, ook niet 

verlangt naar wat hij niet denkt te missen’, om met de woorden van Plato te spreken. We 

zijn ons dus niet bewust van de dissociatie en weten niet wat de oorzaak is van onze 

neuroses.  

 
Deus aderit 
Dit was allemaal de voorbode op mijn uiteindelijke bezoek aan het huis van Jung. Het bezoek 

aan het huis was stiekem toch wel de hoofdreden van mijn reis naar Zürich. Een dag eerder 

had ik snel het interview bekeken op YouTube met Carl Jung door John Freeman (Face to 

Face van de BBC) en het interview met Chris Evans om nogmaals te zien hoe het huis er in 

1959 uitzag. Vaak begonnen bezoekers met het benoemen van die Latijnse tekst boven het 



portaal: Vocatus atque non vocatus, Deus aderit, 

oftewel: aangeroepen of niet aangeroepen, God is 

aanwezig.  

Deze inmiddels beroemde tekst is zo veelomvattend 

en zo illustrerend voor Jung en zijn ideeën, dat het 

te veel zou zijn om hier uitputtend te omschrijven. 

Toch sluit het enigszins aan op wat ik voorheen 

vertelde over projecties en de Vedanta filosofie. 

Hoe veel mensen zichzelf ook voor de gek houden 

en hun ware aard verdringen of zich verschuilen 

achter een masker, hun Zelf zal zich alsnog willen 

manifesteren, desnoods in symptomen of 

onbewuste projecties. Het is de Natuur in jezelf die 

onverschillig is naar de (h)erkenning van het Ego, net 

als de Natuur onverschillig is naar wat wij ervan willen maken. De dualiteit die de mens zo 

snel op de natuur projecteert is een voorbeeld van hoogmoed van het Ego die van de Natuur 

wil maken wat het niet is. Wat wij ook van Natuur of God vinden, of we het nu omarmen of 

afstoten, het is alsnog in ons werkzaam. Het onbewuste kan daarom gezien worden als het 

Goddelijke of, zo men wil; het Natuurlijke. Moeder natuur is werkzaam in ons allen en wij 

zijn eraan onderhevig. Jung hield zich doorgaans verre van metafysische uitspraken over de 

gelijkstelling van het onbewuste met God, maar het onbewuste, en dus het Zelf, is voor hem 

wel datgene wat de oorzaak is van religieuze houdingen en dus van een godsbeeld zoals wij 

die kunnen ‘kennen’. Tegelijkertijd zal het altijd in zekere zin onkenbaar en transcendent 

blijven, maar door de bestudering van het onbewuste zoals Jung dat beoogde te doen, komt 

de mens misschien voor het eerst in de geschiedenis enorm dicht bij een verduidelijking van 

de bron van dat godsbeeld. Dat begint dus wel bij nederigheid tegenover datgene wat in ons 

werkzaam is buiten onze wil om. Of we het nu aanroepen of niet, of we het nu willen 

accepteren of niet: het heeft ons in zijn greep. Jung schreef ook wel eens over die 

nederigheid: ‘timor Dei initium sapiente’ wat betekent: de vreze des Heren is het begin van 

wijsheid. Deze lijkt daarmee in het verlengde te liggen van de Latijnse leus boven zijn 

huisdeur. Het gaat om nederigheid naar wat diep in ons werkzaam is, waarna de wijsheid 

volgt. Hoogmoed van het Ego, wat zo kenmerkend is voor het westen, is juist de antithese 

op die wijsheid.  
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Het huis 
Het voorgaande kan dus allemaal 

achter die ene zin zitten waar men 

mee wordt geconfronteerd bij het 

naar binnen gaan van het huis. Het 

kan ook niet anders dan dat dit 

continu indruk bleef maken op 

iedereen die bij Jung binnenstapte. 

Elke keer weer bij het lezen kan 

men verzonken raken in associaties 

die het op kunnen roepen. Hoe 

wijzer iemand wordt, hoe dieper 

de implicaties ervan kunnen rijken. 

Uiteindelijk stond ik in de 

eetkamer, waar die genoemde 

interviews zich afspeelden, en aan 

welke tafel Sigmund Freud en Albert 

Einstein ook hebben gezeten. Jungs wandelstok hing aan die stoel waar hij altijd op zat aan 

de eettafel. Beneden kon ik eerst vrij rondlopen en de exhibitie bewonderen die sinds deze 

zomer is opgezet. Het waren foto’s, tekeningen en andere informatie over Jungs jeugd, 

studententijd, huwelijk en andere zaken die niet heel erg bekend zijn. Het was enorm 

interessant, maar veel herkende ik nog van de autobiografie van Jung en de biografie van 

Aniella Jaffé, Word and Image. Het meeste keek ik uit naar de bibliotheek van Jung en zijn 

spreekkamer. Rechts naast het torentje, wat te zien is aan de voorkant van het huis, is de 

spreekkamer; de donkerste kamer van het huis. Daar zou Jung vooral zijn patiënten 

ontvangen hebben. Is het dan misschien een fout geweest van de architect om die kamer zo 

donker te laten zijn? Toen ik die kamer binnenkwam was het inderdaad enorm donker en de 

drie ramen die er waren leken niet veel licht door te laten. Slechts één oud klein leeslampje 

stond er op het bureau. Door de duisternis van de kamer kwam het glas in lood wel heel 

goed tot uitdrukking. En het zal wellicht niet verbazen dat ook die doordrongen waren van 

religieuze beelden, wat sowieso door het gehele huis het geval is door schilderijen, 

kunstwerken, bustes en (vloer)kleden. De duisternis in de spreekkamer lijkt zeker geen fout 

te zijn in de architectuur, maar juist een doel te dienen. Naast het naar voren brengen van 

het glas in lood, is de duisternis van de kamer misschien ook wel symbolisch voor het vinden 

van het Zelf van de patiënt: juist in de duisternis vindt men het licht van zichzelf. Net als in 

de zogenaamde ‘reis van de held’, waarin de held een ‘moeilijk te bereiken schat’ in de buik 

van het monster of walvis moet vinden die in de diepte zwemt. Het monster kan dan gezien 

worden als onbewuste energie waarin de niet geïntegreerde, oftewel de uitgeleefde, 

projecties zich schuilhouden, zoals de schaduw. De schat is de integratie en bewustwording 

van die projecties; de onbewuste elementen van het Zelf en de schaduw, wat vervolgens kan 

leiden tot individuatie. Misschien is dit te vergezocht en is de donkere kamer wel gewoon 
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toevallig zo donker. De gids zei echter dat de duisternis wel degelijk een doel had. Op de 

foto’s hieronder lijkt het nog enigszins licht in de ruimte, maar toen ik er binnenkwam was 

het verschil met de andere ruimtes toch wel zeker aanwezig. De gids vertelde zelfs dat Jung, 

toen zijn zicht door ouderdom slechter werd, vaker in zijn bibliotheek zat om te werken en 

niet meer in deze kamer.  

 

 

Tabak 
In de bibliotheek van Jung wordt men gebombardeerd met oude boekkaften rondom de 

gehele ruimte. Een doordringende geur komt je tegemoet van een combinatie van diezelfde 

boeken, antieke meubels en tabak. Alle boeken stonden volgens de gids nog precies op de 

manier zoals het is achtergelaten sinds Jungs dood in 1961. Toen we de kamer betraden 

stond er al iemand van het museum in de kamer om ervoor te zorgen dat er geen grijpgrage 

handjes de boeken of ieder ander object aan zou raken. Men kan zich wel indenken waarom 

daar zo op wordt gehandhaafd, aangezien deze boeken, waarvan sommige uit de 15e eeuw 

afkomstig zijn, een kapitaal waard zijn. Met name de boeken over alchemie zijn enorm 

kostbaar en zeldzaam. Waar Jung ze in zijn tijd voor een prikkie op de kop tikte, zijn ze nu 

het veelvoudige waard. Dat komt mede door het feit dat in Jungs tijd, niemand zo 'gek' was 

om boeken over alchemie te kopen. Door Jung is alchemie weer op de kaart gezet en begon 

men het weer te bestuderen. Niet de chemische of materiële kant van alchemie werd nieuw 

leven ingeblazen, maar de spirituele kant. Het kon worden gezien als een manifestatie van 

het onbewuste; een onbewuste projectie op het materiële. De boeken waren ronduit 

adembenemend. Het laat wederom zien wat de interesse van Jung was. Niet alleen 

medische en/ of psychologische boeken waren te herkennen, maar ook boeken over religie 

en de religieuze symboliek, mythen, wetenschappelijke methodes, maar ook 

misdaadthrillers en dus ook alchemie. De bibliotheek was de favoriete ruimte van Jung en 

het kan ook niet anders dan dat je geïnspireerd raakt door zoveel wijsheid om je heen. Op 
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een of andere manier voelde je, mede door de geur van tabak, alsof Jung er nog steeds was. 

Net als zijn toren in Bollingen is dit huis ook bedoeld om meer te zijn dan een stapel stenen. 

Het moet ‘bezield’ zijn en dat voelde ook zo.  
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Kijken, kijken én kopen!  
Het bezoek kwam richting het einde en ik wist zeker dat ik niet weg wilde gaan zonder iets 

mee te nemen uit het winkeltje in wat normaal gesproken de keuken is. In dat winkeltje 

lagen boeken van Jung, waarvan sommige onlangs pas uitgekomen zijn. Mijn oog viel op het 

boek: The House of C. G. Jung die door de stichting van het museum in 2009 is gemaakt. In 

2009 was het namelijk 100 jaar geleden dat het huis in Küsnacht gebouwd werd en in het 

boek besteedt men daar aandacht aan door de bouwplannen, tekeningen, briefwisselingen 

met de architect en allerlei informatie over het huis zelf en wat er zich allemaal in bevindt, te 

delen. Op die manier hoopte ik ook foto’s te kunnen zien van het huis aan de binnenkant 

zodat ik daar later nog wat aan zou hebben. Sommige foto’s in dit verslag zijn daaruit 

gehaald, aangezien ik geen foto’s mocht maken binnen het huis. Ook hoopte ik meer 

informatie te kunnen krijgen over de kunst die in het huis te vinden is. Zoals ik eerder al 

beschreef zit het huis vol met kunstwerken die iets verraden van de interesse van Carl 

Gustav Jung. Ik verliet het museum met een jutten tas van ‘Haus C. G. Jung’ met daarin het 

zojuist genoemde boek over het huis en een notitieboekje waar op de kaft het huis 

gegraveerd stond. Het bezoek was snel voorbijgegaan en ergens weet ik dat ik het nog een 

keer wil gaan bezoeken. Misschien als ik in de komende jaren nog meer ga leren over Jung 

en zijn ideeën op het Jungiaans Instituut in Nijmegen, voel ik me opnieuw geïnspireerd om 

met een nieuwe blik te gaan kijken. Wie weet is het in de toekomst zelfs mogelijk om met 

meerderen, in een groepje, het museum te bezoeken!  
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