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Voorwoord

We zijn allen vervuld van een verlangen naar het wilde. Er bestaan weinig cul-
tureel gesanctioneerde middelen die aan dit smachten een eind kunnen maken.
We hebben geleerd ons voor een dergelijke hunkering te schamen. We hebben
ons haar lang laten groeien en het gebruikt om onze gevoelens te verbergen.
Maar de schaduw van de Ontembare Vrouw sluipt nog altijd onopgemerkt
achter ons aan tijdens onze dagen en in onze nachten. En waar we ook zijn, de
schaduw die achter ons aan trippelt heeft onmiskenbaar vier poten.

C P E, P.D.
Cheyenne, Wyoming
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Inleiding

Zingen boven de beenderen

Wilde dieren en de Ontembare Vrouw zijn beiden bedreigde diersoorten. Door
de jaren heen hebben we gezien hoe de instinctieve natuur van de vrouw leeg-
geroofd, teruggedreven en uitgebuit is. Tijden lang heeft men deze verkeerd
beheerd, als de in het wild levende dieren en de wildernis. Duizenden jaren lang
is ze, zodra we ons maar even omdraaien, verbannen naar de schraalste grond
van de psyche. Het geestelijke land van de Ontembare Vrouw is door de
geschiedenis heen geplunderd of platgebrand, holen zijn verwoest en natuur-
lijke cycli zijn in onnatuurlijke ritmen gedwongen om anderen te plezieren.
Het is geen toeval dat de ongerepte wildernis van onze planeet verdwijnt

naarmate het inzicht in onze eigen innerlijke wilde natuur afneemt. Het is niet
zo moeilijk te begrijpen waarom oude bossen en oude vrouwen gezien worden
als niet al te belangrijke bronnen van ons bestaan. Het is niet zo’n raadsel. Het
is niet zo toevallig dat wolven en coyotes, beren en wilde vrouwen vergelijkba-
re reputaties hebben. Ze delen allemaal verwante instinctieve archetypen, en
als zodanig hebben allen ten onrechte de reputatie afstotelijk, van nature abso-
luut gevaarlijk, en roofzuchtig te zijn.
Mijn leven en mijn werk als Jungiaans analytisch therapeute, dichteres en

cantadora, bewaarder van oude verhalen, hebben me geleerd dat de kwijnende
vitaliteit van de vrouw hersteld kan worden door middel van diepgaand ‘psy-
chisch-archeologisch’ graafwerk in de ruïnes van de vrouwelijke onderwereld.
Door deze methode zijn we in staat de kenmerken van de natuurlijke instinc-
tieve psyche terug te vinden, en door de personificatie ervan in het archetype
van de Ontembare Vrouw zijn we in staat de kenmerken en gedragingen van
de diepste natuur van de vrouw te onderscheiden. De moderne vrouw is een
wervelwind van bedrijvigheid. Ze wordt gedwongen alles voor iedereen te zijn.
De oude bronnen van de kennis zijn te lang zoek geweest.
De titel van dit boek, Women Who Run With the Wolves: Myths and Stories

of the Wild Woman Archetype, is afkomstig van mijn biologiestudie van in het
wild levende dieren, in het bijzonder wolven. De studie van de wolven Canis





lupus en Canis rufus heeft veel weg van de geschiedenis van de vrouw, zowel
wat hun levendigheid als hun gezwoeg betreft.
Gezonde wolven en gezonde vrouwen delen bepaalde psychische eigen-

schappen: een scherp waarnemingsvermogen, een speelse geest en een groot
vermogen om zich geheel aan iets te wijden. Wolven en vrouwen zijn van natu-
re relatiegericht, onderzoekend, en bezitten een bijzonder uithoudingsvermo-
gen en bijzondere kracht. Ze zijn sterk intuïtief en bekommeren zich in hoge
mate om hun jongen, hun partner en hun groep. Ze zijn er bedreven in zich
aan voortdurend veranderende omstandigheden aan te passen; ze zijn uiter-
mate standvastig en heel dapper.
Toch zijn beiden achtervolgd, gekweld en er ten onrechte van beschuldigd

verslindend en vals, te agressief en minder waard te zijn dan degenen die hen
belasteren. Ze zijn het doelwit geweest van degenen die niet alleen de wildernis
maar ook de wilde omgeving van de psyche zouden willen opruimen, die het
instinctieve zouden willen uitroeien tot er geen spoor van over is. De jacht op
wolven en vrouwen door wie hen niet begrijpen, vertoont een opvallende over-
eenkomst.
Zo kreeg het idee van het archetype van de Ontembare Vrouw voor mij voor

het eerst vorm in mijn studie over wolven. Ik heb ook andere dieren bestu-
deerd, zoals beren, olifanten en de zielevogels – vlinders. De eigenschappen van
iedere soort geven overvloedige, metaforische aanwijzingen voor het begrip
van de instinctieve psyche van de vrouw.
De wilde natuur is tweemaal door mijn geest getrokken, eenmaal door mijn

afstamming van een gepassioneerde Mexicaans-Spaanse familie en later via
adoptie door een gezin van vurige Hongaren. Ik ben grootgebracht bij de grens
van Michigan-Indiana, omgeven door bossen, boomgaarden en akkers, en bij
de Grote Meren. Daar vormden donder en bliksem mijn voornaamste voeding.
Maïsvelden knerpten en spraken ’s avonds hardop. Ver in het noorden kwa-
men wolven, huppelend en huilend, in het maanlicht naar de open plekken.
We konden allemaal zonder vrees uit dezelfde stroompjes drinken.
Hoewel ik haar toen nog niet zo noemde, begon mijn liefde voor de On -

tembare Vrouw toen ik een klein kind was. Ik was meer een esthete dan een
atlete, en mijn enige wens was een extatisch zwerfster te zijn. Liever dan stoe-
len en tafels had ik de grond, bomen en grotten, want ik voelde dat ik op die
plaatsen tegen de wang van God kon leunen.
De rivier riep altijd om een bezoekje na het donker, in de velden moest ik

lopen zodat ze hun ritselende gefluister konden laten horen. Vuurtjes moesten
’s avonds in het bos gestookt worden en verhalen moesten verteld worden waar
volwassenen ze niet konden horen.
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Ik heb het geluk gehad dat ik in de vrije natuur ben grootgebracht. Daar
leerde de inslaande bliksem mij over de dood die onverwacht was en over de
vluchtigheid van het leven. Nesten met muizen lieten me zien dat de dood ver-
zacht werd door nieuw leven. Wanneer ik ‘Indiaanse kralen’, fossielen uit de
leem, opgroef, begreep ik dat hier al heel lang mensen zijn. Ik leerde over de
heilige kunst van het jezelf mooi maken, met monarchvlinders neergestreken
op mijn hoofd, vuurvliegjes als mijn nachtjuwelen en smaragdgroene kikkers
als armbanden.
Een wolvemoeder doodde een van haar fataal gewonde jongen; dit leerde

me een mededogen dat niet zachtzinnig is, en de noodzaak de dood te laten
komen naar wie stervende is. De pluizige rupsen die van hun takken vielen en
weer naar boven kropen, leerden me vastberadenheid. Hun kriebelende getrip-
pel op mijn arm leerde me hoe je huid tot leven kan komen. Klimmen naar de
toppen van de bomen leerde me hoe seks eens zou voelen.
Mijn eigen generatie van na de Tweede Wereldoorlog groeide op in een tijd

waarin vrouwen als kinderen en als bezit werden behandeld. Ze werden onder-
houden als braakliggende tuintjes... maar gelukkig was er altijd wild zaad dat
op de wind kwam aandrijven. Wat ze schreven was niet geautoriseerd, maar
vrouwen zeiden evengoed wat ze op hun hart hadden. Wat ze schilderden werd
niet erkend, maar het voedde de ziel evengoed. Vrouwen moesten smeken om
het gereedschap en de ruimte die ze voor hun kunst nodig hadden en als die
uitbleven, maakten ze ruimte in bomen, grotten, bossen en kasten.
Dansen was niet of nauwelijks toegestaan, dus dansten ze in het bos waar

niemand hen kon zien, of in de kelder, of wanneer ze het vuilnis buitenzetten.
Jezelf mooi maken wekte wantrouwen. Met een vrolijk lichaam of vrolijke kle-
ren was het gevaar groter dat je kwaad zou overkomen of dat je zou worden
aangerand. De kleren aan je lijf kon je niet eens je eigendom noemen.  Het was
een tijd waarin ouders die hun kinderen mishandelden ‘streng’ werden ge -
noemd, waarin de geestelijke wonden van hevig uitgebuite vrouwen als
‘zenuw inzinkingen’ werden betiteld, waarin meisjes en vrouwen die stevig
ingesnoerd, stevig ingetoomd en stevig gemuilkorfd waren ‘aardig’ werden ge -
noemd en die andere vrouwen, die erin slaagden een of twee keer in hun leven
even aan het gareel te ontsnappen, als ‘slecht’ werden gebrandmerkt.
Dus als vele andere vrouwen voor en na mij, leefde ik mijn leven als een ver-

momd criatura, schepsel. Als mijn verwanten voor mij, liep ik elegant op hoge
hakken te wiebelen en droeg ik een jurk en hoed wanneer ik naar de kerk ging.
Maar mijn legendarische staart kwam vaak onder mijn rok uit, en mijn oren
trilden tot mijn hoed over mijn ogen viel en soms pardoes door de kamer vloog.
Ik ben het lied van die donkere jaren niet vergeten, hambre del alma, het lied
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van de hongerende ziel. Maar ook ben ik het vrolijke canto hondo niet verge-
ten, het innige lied, waarvan de woorden ons weer te binnen schieten wanneer
we het werk van onze innerlijke hernieuwing verrichten.

Als een pad door een bos dat steeds vager wordt en ten slotte in het niets lijkt
te verdwijnen, heeft de traditionele psychologie al gauw niets meer te bieden
voor de creatieve, begaafde, diepzinnige vrouw. Traditionele psychologie heeft
doorgaans weinig of helemaal niets te zeggen over diepgaandere onderwerpen
die voor vrouwen belangrijk zijn: het archetypische, het intuïtieve, het seksu-
ele en cyclische, de leeftijden van vrouwen, de vrouwelijke manier van doen,
het inzicht van de vrouw, haar creatieve vuur. Dit is wat meer dan twintig jaar
de drijfveer voor mijn werk over het archetype van de Ontembare Vrouw is.
De zielsproblemen van een vrouw kunnen niet behandeld worden door

haar in een meer aanvaardbaar model te kneden zoals bepaald door een onbe-
wuste cultuur, en ook kan ze niet in een intellectueel meer aanvaardbare vorm
gedwongen worden door diegenen die beweren het alleenrecht op het bewust-
zijn te bezitten. Nee, dat heeft er al toe geleid dat miljoenen vrouwen die als
sterke, natuurlijke krachten zijn begonnen, buitenstaanders zijn geworden in
hun eigen cultuur. In plaats daarvan moet er gestreefd worden naar het her-
stellen en steunen van de prachtige en natuurlijke psychische vormen van de
vrouw.
Sprookjes, mythen en verhalen schenken inzichten die onze blik verscher-

pen zodat we het pad dat door de wilde natuur is achtergelaten weer kunnen
zien en volgen. De lering die we in verhalen vinden geeft ons de verzekering dat
het pad niet geëindigd is, maar dat het vrouwen nog altijd verder, en dieper
nog, in hun eigen kennis binnenleidt. De sporen die we allemaal volgen zijn die
van het ontembare, ingeschapen instinctieve Zelf.
Ik noem haar de Ontembare Vrouw want die woorden, ontembaar en

vrouw, veroorzaken llamar o tocar a la puerta, de in sprookjes beschreven klop
op de deur van de diepe vrouwelijke psyche. Llamar o tocar a la puerta betekent
letterlijk het instrument van de naam bespelen om een deur te openen. Het
betekent woorden gebruiken die het opengaan van een doorgang gebieden.
Door welke cultuur een vrouw ook is beïnvloed, ze begrijpt de woorden ont-
embaar en vrouw intuïtief.
Wanneer vrouwen die woorden horen, wordt een heel oude herinnering

wakker gemaakt en weer tot leven gewekt. Het is de herinnering aan onze abso-
lute, onloochenbare en onveranderbare verwantschap met de wilde vrouw, een
relatie die misschien schimmig is geworden door verwaarlozing, verdrongen is
door een te sterke domesticatie, verbannen is door de heersende cultuur, of niet
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