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0 3.00 Heden weer meer belangstelling voor Marx. Verwijzing naar publicatie in 1933 van de 

Jong zelf. 
04.20 Reich heeft interessante dingen gezegd, maar is onhoudbaar gebleken en in zijn latere 

leven een beroerde kant opgegaan volgens de Jong. 
05.10 Brieven van Reich aan Freud. Negatief oordeel. 
06.30 Reich en psychoanalyse.  Marxisme. 
09.00 Werk Freud jaren ‘90 19e eeuw. Droom uitleg met vrije associatie. Methode van 

psychonalyse. 
12.10 Freud zat in de sfeer van de ontwikkelingsgedachte. Hij had een open oog voor dingen 

die men niet wilde zien. 
14.20 In sommige milieus, o.a. in Nederland, stond men vrijer tegenover seksuele zaken. Er 

waren ook al vrije huwelijken. 
16.40 Adler en Jung verzetten zich op sommige punten tegen Freud. 
20.00 Freud had volgers over zijn theorie over (kinder)seksualiteit. 
21.00 De eerste wereldoorlog gaf een enorme verandering in het denken van de mensen. De 

invloed van de leiders was groot. 
24.25 Freud zag in de mens een drift die gericht is op zelfvernietiging. Dit heeft hij later 

toegevoegd aan zijn theorie van psychoanalyse. 
25.00 Reich was een van de beste leerlingen van Freud. Hij twijfelde echter aan de 

aangeboren zelfvernietigingsdrift. Hij zag in die agressie meer frustratie. 
28.00 In oorlogen komen verschillende soorten agressie voor. 
29.00 Reich kwam in Duitsland in aanraking met het marxisme. Hij wilde een verband leggen 

tussen de psychoanalyse en het marxisme. 
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00.40 Reich deed in het Duitsland van de dertiger jaren, met veel armoe en werkloosheid, aan 
seksuele voorlichting in de arbeidersbeweging. 

02.30 Hij vroeg zich af waarom socialistische acties, vlak voordat Hitler aan de macht kwam, zo 
weinig succes hadden en het fascisme veel meer mensen trok. 

02.50 De communistische partij had zich al in 1932 uitgesproken over seksuele hervorming, met 
onder andere het vrijgeven van abortus. 

04.20 Reich wilde seksuele frustratie opheffen. 
05.10 Bij arbeidersvrouwen moest je praten over problemen die hen direct aangaan, zoals 

huisvesting, geboortebeperking en abortus. 
07.00 Reich kwam in conflict met communistische partij. 
13.00 Reich kwam met eigen theorie. De psychologische instelling van de mens is van belang. De 

economische onderbouw bepaalt de ideologische bovenbouw, dat gaat via de menselijke 
psyche en daar werken de wetten van de psychologie. 

14.20 De latere inslag van de mens wordt voor een belangrijk deel bepaalt in het gezin. 
18.40 Reich geeft grote waarde aan het gezin. Arbeidersgezinnen waren anders dan de 

middenstandsgezinnen uit Wenen. 



23.00 Reich bestudeerde gemeenschappen waar het moederrecht bestond. Kinderen groeien daar 
met een andere seksuele moraal op.  

27.00 Het werden stabielere mensen. 
28.00 Later is Reich geen marxist meer. In Amerika vervolgd om zijn vrije moraal. 

 


