
DEEL I: FREUDS MOZESWERK

1 Freuds Mozeswerk en onze hypothesen.

Voor de lezer heb ik dit eerste deel vooraf laten gaan van een schema
waarin niet alleen de uiteindelijk gepubliceerde compositie maar ook de
ontstaansgeschiedenis van Freuds Mozeswerk een plaats heeft gekregen.
Dit schema is bedoeld als hulp bij de uiteenzettingen die volgen.
Verder heb ik, wat betreft de letterlijke citaten, ervoor gekozen om in het
Duits te citeren. Ook al is de Nederlandse vertaling meestal goed, dan nog
blijft bij een meer diepgaande bestudering een vergelijking met de oor-
spronkelijke Duitse tekst nuttig, en soms zelfs onontbeerlijk zoals aan-
getoond zal worden in de loop van deze studie. Het lijkt me ook niet ‘des
vertalers’ om te spreken van een ‘definitieve’ vertaling, nog minder om te
denken dat een vertaling bedoeld is om de oertekst overbodig te maken.

1.1 Een eerste verkenning van de tekst.

Laten we beginnen met het recapituleren van enkele bekende en duidelij-
ke zaken.
Het Mozeswerk heeft drie hoofdstukken (‘Abhandlungen’), het tweede is
vier keer en het derde negen keer zolang als het eerste hoofdstuk. Het be-
vat drie voorwoorden, alle te vinden in het derde hoofdstuk, waarvan er
twee uitdrukkelijk gedateerd zijn. In onze studie zullen we eraan refere-
ren als V1, V2 en V3 (G.W. XVI, Vorbemerkung I, p. 156-158; Vorbemer-
kung II, p. 159-160; Zusammenfassung und Wiederholung, p. 210-211).
Ze zijn belangrijk om meerdere redenen, één reden is dat Freud in deze
voorwoorden veel zegt over de compositie en ontstaansgeschiedenis van
zijn werk.
Het is vooral het derde hoofdstuk dat van belang is, omdat daarin te vin-
den is wat Freud noemt: ‘Den Rest, der das eigentlich Anstößige und Ge-
fährliche enthielt, die Anwendung auf die Genese des Monotheismus und
die Auffassung der Religion überhaupt’ (V3) van een eerste Mozesversie
uit 1934, waarvan hij eerst zegt: die ‘hielt ich zurück, wie ich meinte, für
immer’, maar die hij dan toch, later, alsnog publiceerde (V3). We zullen er
nog nader op in moeten gaan, hoe dit feitelijk zit.

Maar eerst zullen we in kort bestek hoofdstuk I en II doornemen. Dat kan
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ook kort want Freud zelf vat ze nog eens samen bij het begin van hoofd-
stuk III en noemt ze ‘die historische Voraussetzung’ waarop zijn psycholo-
gische uiteenzettingen gebaseerd zijn en waar ze steeds weer naar terug-
keren (Mozeswerk, p. 161-169).
Blijkens V3 zijn het eerste en het tweede hoofdstuk delen die hij in 1937
uit een eerste Mozesversie (1934) heeft gelicht en zelfstandig gemaakt, en
in datzelfde jaar nog gepubliceerd heeft in Imago. ‘Den Rest’ (V3) waarvan
voorheen sprake, was dus hetgeen overbleef van de eerste Mozesversie, na
aftrek van deze twee hoofdstukken.
Deze 2 hoofdstukken gaan over 3 zaken:
1) ‘Aussetzungsmythus’ of het bijbelse verhaal van Mozes' geboorte, waar-

door volgens Freud Mozes' Egyptische afkomst verraden wordt.
2) De these (‘Vermutung’ zegt Freud echter in V2) van Sellin dat Mozes

vermoord is door de joden.
3) De aanvankelijk versmelting van de ethische God van Mozes, na diens

dood, met een bloeddorstige vulkaangod, Jahweh genaamd, en de uit-
eindelijke definitieve bepaling van het jodendom door de in de loop van
de tijd sterker wordende herinnering aan de God van Mozes.

Na het beëindigen van elk van de twee hoofdstukken geeft Freud aan, dat
hij zich niet in staat voelt de studie te vervolgen en het maar laat bij deze
ietwat onzekere aanwijzingen.
De samenvatting (‘Die historische Voraussetzung’, ibidem, p. 161) bij het
begin van het derde hoofdstuk bevat echter ook accenten die men niet in
de eerste 2 hoofdstukken vindt. We komen daar op terug.

1.2 Freuds voorwoorden.

Het derde hoofdstuk begint dus met 2 voorwoorden die - en men moet zich
afvragen waarom hier wel en elders niet - gedateerd zijn en waarvan
Freud zegt dat ze ‘einander widersprechen, ja einander aufheben’ (V2).
Tussen deze twee voorwoorden is heel wat gebeurd; de Duitse invasie en
Freuds emigratie naar Londen. Maar in tegenstelling tot wat velen menen
en wat Freud zelf het meest suggereert in V1, zijn niet alleen de moeilijke
uiterlijke levensomstandigheden bepalend voor Freuds moeilijkheden met
zijn Mozeswerk. In Londen schrijft hij:

An den inneren Schwierigkeiten konnten politischer Umschwung und
Wechsel des Wohnorts nichts verändern. Nach wie vor fühle ich mich
unsicher angesichts meiner eigenen Arbeit, vermisse ich das Bewußtsein
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der Einheit und Zusammengehörigkeit, das zwischen dem Autor und
seinem Werk bestehen soll (V2).

Dit onderscheid tussen binnen en buiten, tussen ‘innere Bedenken und
äußere Abhaltungen’ (V2), kan Freud echter pas maken in V2 (Londen),
nog niet in V1 (Wenen), waar het onderscheid verward is en nauwelijks
recht van spreken heeft. In V1 speelt ‘Die äußere Gefahr’ de grootste rol.
Zeker, de invloed van de moeilijke externe omstandigheden is niet weg te
denken, maar er is reden om aan te nemen dat deze niet de enige oorzaak
van Freuds moeilijkheden waren. Hij doet in V1 wel bijzonder veel moeite
om ons (en zichzelf) ervan te overtuigen dat alleen het ‘äußere Gefahr’ een
rol speelt.
De datering van V1 en V2 lijkt dus méér dan alleen een chronologische. Ze
is inhoudelijk van aard en door Freud ook alleen dáár nadrukkelijk aan-
gebracht. Het gaat om een inhoudelijke datering, vergelijkbaar met (maar
niet hetzelfde als) een datering zoals ‘Voor J.C’ - ‘Vor dem März 1938’ , en
‘in het jaar onzes Heren’ - ‘im Juni 1938’.
En het is mijn hypothese dat de inhoudelijke verandering die daartussen
heeft plaatsgehad te maken heeft met de doorwerking van een impasse,
scherp beschreven in Die Ichspaltung im Abwehrvorgang (januari 1938,
G.W. XVII, p. 57-62), een tekst die ook staat voor de impasse, waarin
Freud toen nog steeds verkeerde en die te maken had met zijn onvoltooid
Mozeswerk.

Er verloopt dus enige tijd tussen januari 1938 (Ik-splijtingstekst) en juni
1938, voordat zich de eerste tekenen van verandering aandienen. Ook in
Juni 1938 zijn alle moeilijkheden verre van opgelost. Freud lijkt ze pas
dan te kunnen formuleren en ze daardoor ook onder ogen te kunnen zien.
V1 (‘Vor dem März 1938’) reken ik dus nog tot de impasse die Freud be-
schrijft in zijn Ik-splijtingstekst. Dit standpunt is te beargumenteren aan
de hand van Freuds teksten, maar er is ook een externe aanwijzing die
daarvoor pleit. Die zal ik later nog vermelden.
Immers in V1 wordt duidelijk dat Freud slechts oog heeft voor de bedrei-
ging ‘van buitenaf’ die zijn (innerlijk) levenswerk, de psychoanalyse, in
gevaar brengt, met name als hij het Mozeswerk volledig zou publiceren:

Ich glaube es nicht nur, ich weiß es, daß ich mich durch dies andere
Hindernis, durch die äußere Gefahr, abhalten lassen werde, den letzten
Teil meiner Studie über Moses zu veröffentlichen. (V1)
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Als Freud zegt: ‘Aber ich fühle mich da nicht sicher im Urteil’ (V1) gaat
het niet over twijfel aan zichzelf en zijn werk, maar over de inschatting
van het risico dat hij loopt, als hij publiceert. De uitspraak : ‘Viel eher er-
scheint es mir möglich, daß Bosheit und Sensationslust das wettmachen
werden, was mir im Urteil der Mitwelt an Geltung fehlt’ (V1) is een sar-
castische opmerking, die allesbehalve getuigt van twijfel aan de waarde
van zichzelf en zijn werk.
Wanneer alleen ‘die äußere Gefahr’ een rol gespeeld zou hebben bij het
niet publiceren, dan zouden in Londen deze moeilijkheden grotendeels
opgelost hebben moeten zijn. Maar het tegendeel is het geval. Freud lijkt
daar pas zijn ‘innere Schwierigkeiten’ te ontdekken hoewel hij in V2 im-
pliceert dat ze er altijd geweest zijn (‘Nach wie vor’). Echter: in V1 is er
geen enkele verwijzing naar ‘innere Schwierigkeiten’.
De reden voor de ontkenning (‘Verneinung’ of ‘Verleugnung’?) ervan in V1
zal ons nog nader bezig houden. Het vermoeden rijst echter nu al dat in
V1, een innerlijk konflikt, dat als zodanig niet onder ogen kan gezien wor-
den, voor een groot deel wordt verschoven naar de buitenwereld en ge-
steld en beleefd wordt in termen van een konflikt met de buitenwereld.[1]
Bovendien is er met V1 nog iets anders aan de hand. Met het nodige pa-
thos (‘Mit der Verwegenheit dessen, der nichts oder wenig zu verlieren
hat’) kondigt Freud aan dat hij nu toch het ontbrekende, ‘das zurückge-
haltene Endstück’ van de twee vorige hoofdstukken wil ‘nachschicken’
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[1] Het is niet onze bedoeling de indertijd moeilijke en benarde levensomstandigheden van
Freud te minimaliseren ten voordele van een niet onderkend psychisch konflikt. Het gaat
erom dat een onderscheid, tussen onder andere binnen en buiten, niet of nauwelijks func-
tioneert in V1. Wat in V1 imponeert als een heldhaftige zekerheid omtrent datgene waar
het om gaat, loopt in V2 uit op onzekerheid en verwarring wanneer het onderscheid tussen
binnen en buiten zijn rechten herneemt. Het is echter de 'zekerheid' van V1 die van verwar-
ring getuigt; de toegegeven onzekerheid en verwarring in V2 getuigt daarentegen van een
verbeterd inzicht.
Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat in de loop van 1938, met het toenemen van de persoon-
lijke bedreiging vanwege de politieke en militaire omstandigheden, de afweer van Freud,
waarvan hij nochtans de analyse op beslissende wijze had ingezet met Die Ichspaltung im
Abwehrvorgang, begin 1938, eerder versterkt werd. Hierdoor ondervond zijn begonnen ana-
lyse zeker vertraging, of kwam die zelfs tijdelijk tot stilstand. Er is ook geen enkele reden
om het belang van externe factoren te onderschatten voor het psychisch functioneren van
de mens. De moeilijkheid zit hem er eerder in, deze te onderscheiden van interne factoren
(waarvoor ook geen reden is om ze te onderschatten). Deze ingewikkelde dialektiek tussen
nochtans onderscheiden grootheden is een moeilijkheid zowel voor de analyticus als de ana-
lysand en des te ingewikkelder naarmate het gaat om meer archaïsche konflikten (border-
line, psychose).



(V1). De boodschap is dus; wat nu volgt in het derde hoofdstuk is ‘das
zurückgehaltene Endstück’. Hij vervolgt dan in V1 met een sarcastische
schets van de moeilijke tijdsomstandigheden, die bij publicatie van zijn
Mozeswerk ‘wahrscheinlich dazu führen, daß uns die Betätigung in der
Psychoanalyse verboten wird’ (V1). Het ‘uns’ heeft hier het karakter van
een pluralis majestatis, dit wil zeggen de identificatie van Freud met zijn
psychoanalyse is zodanig, dat de psychoanalyse niet nog iets anders zou
kunnen zijn dan die van Freud. Freud is hier ‘de’ psychoanalyse. Dit
wordt bevestigd door de volgende zin: ‘[die Psychoanalyse] hat noch im-
mer kein Heim, das wertvoller für sie wäre als eben die Stadt, wo sie ge-
boren und herangewachsen ist’ (V1). Een dergelijke (moederlijke) narcis-
tische identificatie vindt men niet meer in de volgende voorwoorden. En
als we het hele Mozeswerk zullen bestudeerd hebben, zal men zelfs moe-
ten konstateren dat voor de Freud die zijn Mozeswerk besluit, ‘de’ psycho-
analyse niet bestaat maar wel particuliere analyses, in dit geval die van
Freud.
Maar laten we verder gaan met het idee dat gesuggereerd wordt bij het
begin van V1: het ‘zurückgehaltene Endstück’ zal nagestuurd worden in
het derde hoofdstuk. Niets is echter minder waar, want Freud schrijft ver-
derop (tamelijk plotseling voor de lezer die dit alles leest in de kontekst
van het huidige Mozeswerk): ‘Ich werde diese Arbeit also nicht bekannt
machen, aber das braucht mich nicht abzuhalten, sie zu schreiben’ (V1).
Ik heb het toch al twee jaar eerder geschreven, ik hoef het slechts ‘bloß
umzuarbeiten’, zegt hij. Ik wil opmerken dat datgene ‘bloß umarbeiten’,
dat je al eerder hebt geschreven, iets anders moet zijn dan ‘de Umarbei-
tung’ die een ‘Umordnung’ met zich brengt en heel wat ‘Erklärungen und
Enstschuldigungen’ noodzakelijk maakt, waarvan sprake is in V3, het
voorwoord dat men halverwege het derde hoofdstuk vindt (‘Zusammenfas-
sung und Wiederholung’, hfdst III, tweede deel).
Hier in V1, gaat het zeker over ‘den Rest, der das eigentlich Anstößige
und Gefährliche enthielt’ (V3), overgebleven uit een eerste Mozesversie
(1934). In V3 zegt Freud namelijk over dit restant ‘hielt ich zurück, wie
ich meinte, für immer’, en in V1 gaat het over een ‘zurückgehaltenes
Endstück’, waarvan Freud op het einde van V1 nog stellig dacht dat het
voor eeuwig en altijd ‘in der Verborgenheit aufbewahrt’ zou blijven, en
in V3 wordt daarnaar verwezen met: ‘wie ich meinte, für immer’ (vette
letter in Freuds tekst is van mij). Om Freuds (verborgen) gedachtengang
in V1 te begrijpen, is het zeker van belang zich te realiseren dat ‘für im-
mer’, zowel de gedachte aan onsterfelijkheid in zich draagt als die van

13



dood zijn zonder meer (‘Für immer’ betekent zowel ‘voor altijd’ als ‘nooit
meer’). Het voorliggende derde hoofdstuk is echter niet gelijk te stellen
aan dit ‘Zurückgehaltenes’ want in V3 vervolgt Freud zijn ‘hielt ich zu-
rück’ met ‘Kaum in England eingetroffen...begann [ich], das dritte Stück
der Studie im Anschluß an die beiden bereits erschienenen [de huidige
hoofdstukken I en II] umzuarbeiten. Damit war natürlich eine teilweise
Umordnung des Materials verbunden’ (V3). Freud spreekt hier duidelijk
over wat hij deed in en ná juni 1938 in Londen (en V1 is geschreven ‘Vor
dem März 1938’), dit wil zeggen het betreft het eerste deel van het huidige
hoofdstuk III, dat voorafgaat aan V3. Dit huidige eerste deel kan dus ze-
ker niet bedoeld zijn in V1.
Maar Freud bekent ook pas in V3 dat de Mozes ‘in Wirklichkeit zweimal
geschrieben worden ist’ (V3). Het is pas in het vervolg van V3 dat Freud
terugkomt op zijn eerste Mozesversie. In feite is dat ook de funktie van
V3; het introduceren (in het tweede deel van Hoofdstuk III) van zijn eer-
ste Mozesversie. Dit is dus nadat hij reeds in het eerste deel, zijn voor de
tweede keer geschreven Mozesversie heeft geintroduceerd. We komen
daar nog op terug.
Voorlopig konstateren we dat niet alleen Mozes een ander blijkt te zijn,
namelijk een Egyptenaar en geen Jood, maar dat er ook sprake blijkt te
zijn van twee Mozeswerken, twee ‘Mozessen’ als het ware, elk met een ei-
gen voorwoord, die elkaar tegenspreken en tegelijkertijd opheffen [1].
Geen wonder dat hun auteur schrijft: ‘.. vermisse ich das Bewußtsein der
Einheit und Zusammengehörigkeit, das zwischen dem Autor und seinem
Werk bestehen soll’ (V2). Als we aannemen dat Freud tijdens het schrij-
ven van dit tweede voorwoord, reeds bezig was met zijn voor de tweede
maal geschreven Mozes, moet zijn onzekerheid te maken hebben met de
vraag: Wat betekent het voor de ‘eenheid en de samenhorigheid’ van de
persoon van de auteur als hij twee Mozesversies schrijft die elkaar tegen-
spreken en opheffen, maar die toch het werk zijn van één en dezelfde au-
teur?
Dit alles houdt tevens een belangrijke aanwijzing in voor een verband met
de Ik-splijtingstekst die juist gaat over een ‘Ichspaltung im Abwehrvor-
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[1] Een dergelijke bevinding herinnert de lezer zich natuurlijk ook uit het tweede hoofd-
stuk. Namelijk twee Mozessen: de Mozes van de uittocht en de Mozes die Jahweh de vul-
kaangod introduceert ('zwei Religionstifter, die beide mit dem gleichen Namen Moses
benannt werden und deren Persönlichkeiten wir von einander zu sondern haben' p. 154).
Toen waren echter de lotgevallen van Mozes en zijn God in de joodse traditie aan de orde.
Nu gaat het om Freud, de auteur en zijn werk(en) waarmee iets dergelijks aan de hand lijkt
te zijn.



gang’. Dit verband wordt alleen nog maar sterker, wanneer men na her-
haaldelijke lezing van het derde hoofdstuk van het Mozeswerk merkt dat
de problematiek van de ‘Verleugnung’, de loochening, zó centraal in de Ik-
splijtingstekst, ook van fundamentele betekenis is voor de uiteindelijke
inhoud van dit hoofdstuk drie. Maar zover zijn we nog niet.
Ik beschouw het niet als puur toeval dat alle karakteristieken van het ge-
schrift dat in V1 aangeduid wordt als ‘Zurückgehaltenes Endstück’, en
waarvan V1 ook het voorwoord beweert te zijn, uiteindelijk het meest van
toepassing zijn op de Ik-splijtingstekst. Immers, de Ik-splijtingstekst is
door Freud wél geschreven, maar niet bekendgemaakt of gepubliceerd tij-
dens zijn leven. Dat gebeurde pas na zijn dood, in Imago (1940), waarin
ook de eerste twee hoofdstukken van het Mozeswerk verschenen waren en
waarin Freud ook zijn ‘zurückgehaltenes Endstück’ wilde laten verschij-
nen (zie begin V1). Dat is in zekere zin ook gebeurd, maar dan met zijn Ik-
splijtingstekst; wel geschreven, niet bekendgemaakt, maar als ‘zurückge-
haltenes Endstück’ wel ‘nachgeschickt’ na zijn dood. Onze hypothese om-
trent V1 is dus als volgt: er wordt hierin niet alleen verwezen naar een
eerste Mozesversie, maar ook naar de Ik-splijtingstekst. Het verband tus-
sen beide laatste teksten zullen we verderop nog moeten behandelen.
Ik sprak ook over een extern argument dat pleit voor onze inhoudelijke
argumentatie van het feit dat V1 (maar ook het eerste Mozeswerk (1934)
zoals we verderop zullen zien) nog onderworpen is aan de impasse van een
loochening, zoals beschreven in de Ik-splijtingstekst. Dit externe argu-
ment is te vinden in de manuscriptbeschrijving van Grubrich-Simitis.
Daaruit blijkt dat V1 eerst gedateerd was ‘März 1938’ [1]. Freud veran-
derde het pas in ‘Vor dem März 1938’, in ieder geval pas toen hij in Lon-
den een tweede voorwoord schreef, maar inhoudelijk nog waarschijnlijker
is, dat hij het ‘Vor dem’ pas toevoegde nadat hij het derde voorwoord ge-
schreven had, en dus de beslissing genomen had, alsnog een belangrijk
stuk uit zijn eerste Mozesversie in te voegen.
Deze wijziging in de datering kan slechts een inhoudelijke reden hebben
gehad en geen andere; de wijziging doet namelijk geen geweld aan het feit
dat V1 nu eenmaal geschreven is in die maand, zoals de manuscripten ook
aangeven, maar er wordt wel mee gesuggereerd dat V1 geschreven kon
zijn op elk willekeurig tijdstip vóór maart 1938. Daarmee wordt dus een
inhoudelijk verband aangebracht met de Ik-splijtingstekst (Jan 1938) en
de eerste Mozesversie (1934).
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Psyche, XLIV. Jahrgang, Heft 6, Juni Psyche 1990, p. 513.



Freud moet achteraf beseft hebben dat de toon en de inhoud van V1, net
als de eerste Mozesversie, nog onder de impasse gebukt ging, die aan de
orde gesteld wordt in zijn Ik-splijtingstekst. Het was deze impasse die
hem ook belette zich met zijn eerste Mozeswerk ‘gefahrlos ans Licht zu
wagen’ (V1), omdat, zoals we nog zullen zien, dan immers het feit van een
loochening zichtbaar zou worden. Het is nu juist deze loochening die in
het eerste Mozeswerk ‘in der Verborgenheit aufbewahrt’ (V1) moest blij-
ven en niet aan het licht mocht komen. Dat deze wijze van handelen alles
te maken heeft met een primaire narcistische identificatie van Freud met
Mozes, met een oervader, dat zullen we nog nader moeten beargumen-
teren. Maar door de laatste regels van V1, waar Freud zich identificeert
met iemand - en wie kan dat anders zijn dan een tweede, heropgestane
Freud - , die hetzelfde gedacht heeft als iemand anders ‘schon einmal in
dunkleren Zeiten’ (Freud, Mozes, de oervader?), laat deze narcistische
identificatie zich al vermoeden.
Laten we nog even stil staan bij het tweede voorwoord. In deze V2 is dus
niet meer de Freud uit de impasse (V1) aan het woord, maar iemand die
zijn moeilijkheden met het voltooien van Mozeswerk onder ogen kan zien.
Freud bekent hier dat die moeilijkheden verre van opgelost zijn, maar is
wel vastbesloten om te publiceren (‘das letzte Stück meiner Arbeit vor die
Öffentlichkeit’ V2).
Hij zegt niet te twijfelen aan zijn konklusies in Totem und Tabu, maar:
‘Meine Unsicherheit setzt erst ein, wenn ich mich frage, ob es mir gelun-
gen ist, diese Sätze für das hier gewählte Beispiel des jüdischen Monothe-
ismus zu erweisen’ (V2).
Een wat merkwaardige manier om zekerheid en twijfel uit elkaar te hou-
den: alsof ze, levend in verschillende compartimenten, elkaar ook niet
zouden kunnen aantasten [1].
De daaropvolgende zin is niet zo krampachtig meer, is zelfs ronduit frivool
te noemen, zeker binnen de kontekst waarin hij staat:
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[1]  In V1 (p. 157) vat Freud, zeker van zichzelf, zijn Mozesstudie nog duidelijk op als een
toepassing van Totem und Tabu. In V2 is het maar de vraag of Totem und Tabu ook geldt
voor het Mozaïsche monotheïsme. Maar dat impliceert toch ook dat er een vraagteken gezet
dient te worden bij Totem und Tabu. Freuds bevestiging van zijn hypothese uit Totem und
Tabu op p. 139/140, heeft niet zozeer het karakter van een herwonnen zekerheid. De 'zeker-
heid' is van een ander karakter dan die in V1. Maar dat kan pas blijken als we een eind ge-
vorderd zijn in onze studie, onze 'lezing' van het Mozeswerk. De genoemde bevestiging
komt, zoals we nog zullen zien, op een wel zeer bijzonder moment, namelijk, nadat Freud
de invoeging van zijn eerste Mozesversie (1934) in zijn tweede Mozesversie (1938) heeft
beëindigd.



Meiner Kritik erscheint diese vom Manne Moses ausgehende Arbeit wie
eine Tänzerin, die auf einer Zehenspitze balanciert (V2) [1].

Naar mijn idee verwijst deze zin - zonder dat Freud zich dat bewust was -,
naar de Ik-splijtingstekst. Aan het einde van deze Ik-splijtingstekst
schrijft Freud:

Um aber zu unserem Fall zurückzukehren, fügen wir hinzu, dass er noch
ein anderes, wenn auch geringfügiges Symptom produzierte, das er bis
auf den heutigen Tag festgehalten hat, eine ängstliche Empfindlichkeit
seiner beiden kleinen Zehen gegen Berührung (G.W. XVII, p. 62).

De analyse hiervan, die ik pas in het derde deel van mijn studie volledig
kan geven, laat zien dat een man zich hier identificeert met het lichaam
van een vrouw, met name met de beide tepels (‘kleine Zehen’, kleine te-
nen) van haar borsten, echter met loochening van haar vagina en ‘zonder
dat het iets verandert aan zijn penis’.
De frivole zin in V2 verwijst naar deze vereenzelviging van een man met
een vrouw, of beter gezegd: de frivole zin laat iets dergelijks duidelijker
verstaan, terwijl het in de Ik-splijtingstekst enige analyse vraagt om de
gekke figuur van ‘een in twee, en twee in een’ die Freud daar schetst (zie
G.W. XVII, p. 61) aan het licht te brengen. De zin in V2 laat ook een pro-
gressieve ontwikkeling zien ten aanzien van de Ik-splijtingstekst, omdat
daarin getwijfeld wordt aan een eerdere oplossing die, zoals we later nog
duidelijker zullen zien, een loochening bevatte (de eerste Mozesversie).
De zin - die toch merkwaardig genoeg is om onze aandacht te trekken -
zou men met de hypothetische resultaten van onze studie tot nu toe, als
volgt kunnen vertalen: ‘Deze arbeid die van Mozes uitgaat (dit wil zeggen
dus ook van Freud die een eerste Mozesversie schreef) komt mij nu voor
(dit wil zeggen, door een kritisch geworden Freud, die een tweede Mozes-
versie schrijft) als een danseres die balanceert op één teenspits’ (‘Zehen-
spitze’) [2].
De gekke figuur die ik schetste uit de Ik-splijtingstekst (en waarvoor ik
nog volop verantwoording af moet leggen in het derde gedeelte van mijn
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[1] Zoals zal blijken is het vrouwelijke 'Tänzerin' van belang. Evenals het Duits kent ook
het Nederlands een vrouwelijke uitgang als de danser een vrouw is (danseres). Het Engels
heeft deze mogelijkheid niet (dancer). Bij gebruik van de Engelse vertaling blijft de Duitse
tekst hier dus onontbeerlijk. 
[2] De Nederlandse vertaling: 'Aan mijn kritisch oog komt deze studie, die Mozes als uit-



studie) wordt hier zichtbaar als een ‘vrouw met een penis’ (‘Tänzerin auf
einer Zehenspitze’), waarover Freud juist in V2 kritisch geworden is. Het
accent van de formulering ligt op: ‘het is maar de vraag of ze overeind
blijft en haar dans kan voltooien’. De figuur heeft dus meer het karakter
van een kwetsbaar narcistisch ‘fantasma’. Freud schijnt hier te denken:
‘het is maar de vraag of die gefantaseerde coïtus (‘Die Einheit und Zusam-
mengehörigkeit, das zwischen dem Autor und seinem Arbeit bestehen soll’
V2) van mij, ook overeind blijft’.
Wat in de eerste Mozesversie nog onomstotelijke waarheid was en in de
ingewikkelde Ik-splijtingstekst een gekke figuur die de werkelijkheid ver-
draait en geweld aandoet, is hier in V2 een fantasma geworden waarvan
Freud niet weet of het wel iets zal opleveren wat overeind kan blijven en
zijn dans zal kunnen voltooien [1].

Laten we, alvorens V3 (‘Zusammenfassung und Wiederholung’) nader te
bekijken, het voorlopig gestelde terwille van de overzichtelijkheid, als
volgt samenvatten.
Er is sprake van 2 hoofdstukken, die Freud zelfstandig maakte uit een
eerste Mozeswerk van 1934. Zij bevatten echter nog niet ‘das eigentlich
Anstößige und Gefährliche’ (V3) van deze eerste Mozesversie. Hij wilde
deze rest achterhouden ‘wie ich meinte, für immer’ (‘voor altijd’ en ‘nooit
meer’). ‘März 1938’ schrijft Freud dan een voorwoord (V1) waarmee hij
dan toch deze ‘Rest’ wil ‘nachschicken’ en hij bedoelt daarmee dat hij het
wel gaat (her)schrijven (bloß umarbeiten), maar het niet wil bekendma-
ken. Impliciet daarin is Freuds bedoeling, die rest niet te publiceren vóór
zijn dood. Onze hypothese is dan, dat V1 verwijst naar deze eerste Mozes-
versie maar ook naar Die Ichspaltung im Abwehrvorgang, dat de looche-
ning als thema heeft. Deze loochening die ook aanwezig is in de eerste
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gangspunt heeft, voor als een danseres die op één teen balanceert' is zeker goed voor deze
toch niet eenvoudige Duitse zin, en lijkt mij moeilijk te verbeteren.Maar men kan zien, dat
de winst aan expliciete helderheid van de Nederlandse vertaling (Aan mijn kritisch oog =
meiner kritik; studie, die Mozes als uitgangspunt heeft = vom Manne Moses ausgehende
Arbeit), tegelijk het verlies betekent van het gecondenseerde en daardoor dubbelzinnige en
voor meerdere betekenissen vatbare, van de Duitse tekst.
[1] Het 'kader' van V2 is dus niet meer hetzelfde als dat van de eerste Mozesversie. Daar-
door kan iets dat Freud toen voor 'waar' aannam, pas nu (binnen een ander kader) als fan-
tasma verschijnen (dit wil zeggen als een grotendeels onbewuste wensfantasie, die binnen
een bepaald kader wel of niet tot een bepaald resultaat kan leiden). Het kader in V2 is ze-
ker impliciet triangulair - dat van de eerste Mozesversie duaal (zie verderop). Het idee van
een 'kader', en het belang daarvan, is van Freud zelf. Zie p. 243: 'Im Rahmen der Moses-
Religion war für den direkten Ausdruck des mörderischen Vaterhasses kein Raum.' 



Mozesversie belet nu juist dat die ‘rest’ gepubliceerd kan worden. Want
dan zou immers de loochening openlijk aan de kaak gesteld worden.
In V2, daaropvolgend, wordt duidelijk gesproken over publiceren, maar er
ligt een zwaar accent op de ‘innere Schwierigkeiten’. Freud komt in V2
niet terug op V1, behalve om te zeggen dat V1 en V2 elkander ‘wider-
sprechen, ja einander aufheben’. Het is nog niet zo duidelijk wat dit bete-
kent, noch waar het voor staat. Er wordt in ieder geval geen oplossing
voorgesteld. Eerder lijkt het in V2 te gaan over de innerlijke moeilijkhe-
den en onzekerheden waaraan wisseling van politiek toneel en woon-
plaats niets veranderd hebben. Wij zijn misschien gewend bij ‘wider-
sprechen’, zeker in verband met ‘aufheben’, te denken aan Hegels (denk)-
categorieën. Maar bij Freud lijkt het me zinniger beide termen in verband
te brengen met de zin die hij verbindt met dat bijzondere symptoom uit de
Ik-splijtingstekst: ‘... eine ängstliche Empfindlichkeit seiner beiden klei-
nen Zehen gegen Berührung’. Deze zin vormt de afsluiting van de Ik-splij-
tingstekst: ‘als ob in dem sonstigen Hin und Her von Verleugnung
und Anerkennung der Kastration doch noch ein deutlicherer Aus-
druck zukäme..’ (Ik-splijtingstekst, p. 62, mijn vette letter).
Het hoort bij onze hypothesen dat deze ‘duidelijkere uitdrukking’ van het
‘aanhoudende heen en weer gaan tussen loochening en erkenning van de
castratie’ te vinden is in het Mozeswerk, met name het derde hoofdstuk
[1].
Het derde voorwoord geeft ons tenslotte de nog ontbrekende informatie
omtrent de ‘Entstehungsgeschichte’ (V3) maar ook omtrent de uiteinde-
lijke compositie van dit derde hoofdstuk. In V3 recapituleert Freud dat-
gene wat ik reeds eerder samenvatte maar hier bekent hij ook dat de
Mozes in feite twee keer is geschreven. Een eerste keer, waarvan hij een
‘Rest’ achterhield - ik dacht voor altijd, schrijft Freud. Het werd voor de
tweede keer geschreven toen Freud in Engeland aankwam. Dat het toen
niet om een ‘bloße Umarbeitung’ ging van iets wat reeds eerder geschre-
ven was (V1), maar echt een tweede keer geschreven werd, blijkt uit de
terminologie die Freud in V3 gebruikt: ‘Umarbeiten’, maar ook ‘teilweise
Umordnen’.
Deze voor de tweede keer geschreven Mozesversie vindt men in het eerste
deel van hoofdstuk III dat aan V3 voorafgaat, én in het vervolg op pagina
239 vanaf de zin: ‘Was nun folgt, ist bis zum Ende eine wenig abgeänderte
Wiederholung der Ausführungen im ersten Teil’. De Nederlandse verta-
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[1] Mijn vertaling wijkt hier wat af van de Nederlandse. We zullen daar nog op terugkomen
in het derde deel.



ling gaat aan deze toch duidelijke aanwijzing van Freud op pagina 239
voorbij [1].
Maar dat is nog niet alles. In V3 gaat Freud als volgt verder:

Nun gelang es mir nicht, den ganzen Stoff in dieser zweiten Bearbeitung
unterzubringen; anderseits konnte ich mich nicht entschließen, auf die
früheren ganz zu verzichten, und so kam die Auskunft zustande, daß ich
ein ganzes Stück der ersten Darstellung unverändert an die zweite
anschloß, womit eben der Nachteil einer weitgehenden Wiederholung
verbunden war (V3, mijn vet).

Freud zegt dus dat hij aan zijn voor de tweede keer (zweiten Bearbeitung)
geschreven Mozes ‘ein ganzes Stück’ (en ‘unverändert’) van zijn eerder ge-
schreven Mozes (‘die früheren,... der ersten Darstellung’) heeft toege-
voegd, eigenlijk ingevoegd, want anders is de genoemde zin op pagina 239
volstrekt zinloos en overbodig.
De verantwoording hiervoor is wat duister: hij kon niet alles in zijn voor
de tweede keer geschreven Mozes onderbrengen, maar hij kon ook niet
helemaal afstand doen van zijn eerder geschreven Mozes. Dit zijn twee
verschillende redenen, ook al leiden ze tot hetzelfde resultaat. V3 heeft
sowieso iets verhullends, het bevat tegenstrijdigheden, en zeker wanneer
men de inhoud van de tekstgedeelten waarnaar het verwijst erbij zou be-
trekken. Maar dit stellen we nog even uit.
Deze verhulling, deze tegenstrijdigheden kunnen we - net zoals in de ana-
lyse - ook gebruiken om hun verborgen bron, hun betekenis, op het spoor
te komen.
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[1] Uit het derde voorwoord hebben de Nederlandse vertalers wel begrepen dat deel twee
van hoofdstuk III, een andere versie bevat dan deel een. Ze hebben deze versies dan ook
gemarkeerd met IIIa (eerste deel) en IIIb (tweede deel).Maar ze laten versie IIIb doorlopen
tot het einde, de voornoemde aanwijzing van Freud negerend.
Waarschijnlijk zijn ze daarbij ook misleid door het verhullend karakter van V3 en ze heb-
ben zich ook niet afgevraagd wat het zou kunnen betekenen dat een eerdere - en 'unver-
ändert', zegt Freud - versie volgt op een latere. De vertalers hebben ook de verschil-
lende onderverdelingsmarkering van beide versies laten vallen: in de Duitse tekst worden
alleen in het eerste deel hoofdletters gebruikt. In het tweede deel worden alleen kleine let-
ters gebruikt, zoals ook het geval is in Grubrich-Simitis' manuscriptbeschrijving van de
eerste Mozesversie (Zie I. Grubrich-Simitis 'Freuds Moses-Studie als Tagtraum. Manu-
skript, Text, Deutung' in  Psyche , heft 6, XLIV. Jhrgang, Juni 1990, p. 509). Waarschijnlijk
is hun ook de verschillende strekking van beide versies ontgaan, anders hadden ze ook ge-
merkt dat de tekst ná p. 239 niet toevallig door Freuds opmerking van de voorafgaande
tekst onderscheiden wordt, want inhoudelijk sluit de tekst ná p. 239 inderdaad beter aan
bij het eerste deel, zoals Freud dat ook zegt in zijn opmerking op p. 239.



Als Freud verderop in V3 zegt: ‘Es gibt Dinge, die mehr als einmal gesagt
werden sollen und die nicht oft genug gesagt werden können’ wordt het
belang van deze invoeging in het tweede deel, wel zeer onderstreept, maar
de bedoeling daarvan is hiermee nog niet zoveel duidelijker. Temeer daar
dit weer in tegenspraak is met Freuds bewering dat het om een ‘weitge-
hende Wiederholung’ [1] gaat, waarvan men nu juist geneigd is die over
te slaan, als zijnde niet zo belangrijk. Het wordt pas wat minder tegen-
strijdig als men die ‘Wiederholung’ pas laat beginnen op pagina 239. Maar
dan nog: we zullen zien dat de strekking van hoofdstuk III, deel twee, tot
pagina 239 wezenlijk verschilt van de tekst waarin het ingevoegd is (hfdst
III, deel een, plus de tekst die volgt ná pagina 239). En zelfs de laatste 8
pagina's na pagina 239 bevatten accenten die verschillen van het eerste
deel van Hoofdstuk III, waar ze nochtans het beste op aansluiten.
Zoals nog zal blijken uit de verdere inhoudelijke analyse van de teksten,
heeft ‘wiederholen’ slechts werkelijk zin in Freuds tekst, wanneer men het
verstaat als het ‘wiederholen’ uit de trits ‘Wiederholen, Erinnern, durch-
arbeiten’ van het analytisch proces.
Freuds argumentatie voor zijn tekstorganisatie verbergt iets maar, net als
een symptoom, onthult het ook iets. Het begin van V3 geeft ons een idee:

Warum habe ich sie nicht vermieden? Die Antwort darauf ist für mich
nicht schwer zu finden, aber nicht leicht einzugestehen.

De tekstinvoeging van een eerste in een tweede Mozesversie heeft dus
voor Freud de betekenis van een bekentenis, die hem niet makkelijk valt.
De daaropvolgende zin bevestigt dit:

Ich war nicht imstande, die Spuren der immerhin ungewöhnlichen
Entstehungsgeschichte dieser Arbeit zu verwischen (V3, de vetgedrukte
letters zijn aangebracht door mij).

Ten eerste is deze zin niet alleen een bijna letterlijk - voor Freud waar-
schijnlijk niet bewust - citaat uit zijn tweede inleiding tot de Traumdeu-
tung (1900), en wel juist op het moment dat hij achteraf vaststelt dat zijn
Traumdeutung in feite een stuk zelfanalyse bevat naar aanleiding van de
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[1] Zo begint ook V3: 'Er ist nämlich nichts anderes als eine getreue, oft wörtliche Wieder-
holung des ersten Teils, verkürzt in manchen kritische Untersuchungen und vermehrt um
Zusätze...'  



dood van zijn vader [1]. Dit geeft de kontekst aan van de bekentenis.
Maar ten tweede past Freud met deze zin, waarschijnlijk ook niet geheel
bewust, een observatie die hij eerder in hoofdstuk II gemaakt had, maar
dan omtrent de bijbel (hfdst II, p. 143-144), toe op zijn eigen Mozeswerk.
Het is de moeite waard deze zin in zijn geheel te citeren, omdat hij alle
termen bevat die we in ons onderzoek naar Freuds tekst reeds tegenkwa-
men en nog zullen tegenkomen. De zin geeft zelfs tot in kleine details de
sleutel tot de mechanismen die een rol hebben gespeeld in de konstruktie,
deze keer niet van de Mozaïsche bijbel, maar van de Freudiaanse bijbel,
zijn eigen geschrift. Men dient daarbij wel voor ogen te houden dat Freud
op het moment dat hij deze zinnen in hoofdstuk II schrijft (1937), zeker
niet denkt aan zijn eigen geschriften, zijn eigen bijbel als het ware. De
schrijver die in 1934 zijn Mozeswerk begon, blijft niet dezelfde in die pe-
riode van 5 jaar, die hij nodig had om het te voltooien. 5 jaar, voldoende
voor zijn (zelf)analyse, beter gezegd voor de laatste fase van zijn zelfana-
lyse. Want het belangrijke zevende hoofdstuk van zijn Traumdeutung
(1900), bevat reeds dezelfde opvatting omtrent de heilige schrift, die we
ook vinden in het navolgend citaat uit het Mozeswerk. Alleen vinden we
het daar in omgekeerde vorm:

Kurz, was nach der Meinung der Autoren eine willkürliche, in der
Verlegenheit eilig zusammengebraute Improvisation sein soll [namelijk,
der Traum], das haben wir behandelt wie einen heiligen Text (G.W. II/
III, p. 518, mijn vet).

Het gaat hier om de droomtekst van de patiënt die hij behandelt als een
heilige tekst. In ons navolgend citaat behandelt hij de heilige tekst, de bij-
bel, als een droom (in de analyse daarvan, spelen de droommechanismen
uit de Traumdeutung dan ook een grote rol). Ik heb dit doorlopend citaat
van eigen onderstrepingen en vetgedrukte letters voorzien en onderbro-
ken met commentaar tussen vierkante haken, om te wijzen op het ver-
band met Freuds eigen Mozestekst:

Der Text aber, wie er uns heute vorliegt, erzählt uns genug auch über
seine eigenen Schicksale. Zwei einander entgegengesetzte Behandlungen

haben ihre Spuren an ihm zurückgelassen [de twee Mozesversies].
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[1] 'Es erwies sich mir als ein Stück meiner Selbstanalyse, als meine Reaktion auf den Tod
meines Vaters...Nachdem ich dies erkannt hatte, fühlte ich mich unfähig die Spuren dieser
Einwirkung zu verwischen' (vetgedrukte letters van mij. G.W.II/III, p. x.) 



Einerseits haben sich Bearbeitungen seiner bemächtigt, die ihn im
Sinne ihrer geheimen Absichten verfälscht, verstümmelt und erweitert,
bis in sein Gegenteil verkehrt haben, anderseits hat eine schonungsvolle
Pietät über ihm gewaltet, die alles erhalten wollte, wie sie es vorfand,
gleichgültig, ob es zusammenstimmte oder sich selbst aufhob [zie V2 ten

opzichte van V1]. So sind fast in allen Teilen auffällige Lücken, störende

Wiederholungen, greifbare Widersprüche zustandegekommen, Anzei-

chen, die uns Dinge verraten, deren Mitteilung nicht beabsichtigt war

[zie de voorwoorden maar ook de tekst. Hetgeen volgt, gaat over de
betekenis en de werking van een fundamenteel mechanisme dat Freuds
tekst gevormd heeft, maar daarin uiteindelijk ook wordt blootgelegd]
Es ist bei der Entstellung eines Textes ähnlich wie bei einem Mord. Die
Schwierigkeit liegt nicht in der Ausführung der Tat, sondern in der

Beseitigung ihrer Spuren [zie V3]. Man möchte dem Worte “Ent-

stellung” den Doppelsinn verleihen, auf den es Anspruch hat, obwohl es
heute keinen Gebrauch davon macht. Es sollte nicht nur bedeuten: in
seiner Erscheinung verändern, sondern auch: an eine andere Stelle

bringen, anderswohin verschieben [V1, eerste Mozesversie, Ik-splij-

tingstekst]. Somit dürfen wir in vielen Fällen von Textentstellung [V1]
darauf rechnen, das Unterdrückte und Verleugnete doch irgendwo

versteckt zu finden, wenn auch abgeändert [eerste Mozesversie] und aus

dem Zusammenhang gerissen [Ik-splijtingstekst]. Es wird nur nicht
immer leicht sein, es zu erkennen. (G.W. XVI, p. 143-144).

Onze hypothesen laten zich dus als volgt preciseren: er heeft een ‘Entstel-
lung’ in Freuds tekst plaats gevonden, en deze heeft uiteindelijk van doen
met een moord. Er zijn echter sporen van deze ‘Entstellung’, beginnend bij
V1 met name, die ons geleid hebben naar een eerste Mozeswerk dat niet
‘gefahrlos’ aan het licht kon komen, vanwege het verband met een Ik-splij-
ting en een loochening (Die Ichspaltung im Abwehrvorgang: wel geschre-
ven maar niet bekendgemaakt). Het eerste voorwoord heeft de verschij-
ning (‘Erscheinung’) van deze beide teksten veranderd (‘abgeändert, ent-
stellt’), een ander aanzien gegeven maar het heeft beide teksten ook naar
een andere plaats verschoven, en uit zijn verband gerukt (‘anderswohin
verschieben’ voor de eerste Mozesversie, ingevoegd in de tweede Mozes-
versie: ‘Nachgeschickt’ (V1) ‘für immer’ (V3), na Freuds dood dus, wat be-
treft de Ik-splijtingstekst, tevens ‘aus dem Zusammenhang [van het Mo-
zeswerk] gerissen’).
Voor diegene die Freuds Mozes meer dan één keer heeft gelezen, zoals
Freuds verzoek luidt (V3), en niet over de tegenstrijdigheden en duister-
heden (in V3, maar vooral V1) heen heeft gelezen, gebeurt hier in V3 iets
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wat ook in de analyse voorkomt. Freuds ‘weitläufige Erklärungen und
Entschuldigungen’ beletten hem toch niet met de nodige vasthoudendheid
te presenteren wat in hem is opgekomen, ook al is het op het eerste ge-
zicht esthetisch en rationeel, niet zo presentabel. Maar is dat niet de wijze
waarop het onbewuste zich een weg baant in het bewuste van de patiënt?
Freud zegt in V3: ‘Die Schöpferkracht eines Autors folgt leider nicht im-
mer seinem Willen; das Werk gerät, wie es kann, und stellt sich dem Ver-
fasser oft wie unabhängig, ja wie fremd, gegenüber’.
Verderop, wanneer we onze hypothesen zullen toetsen aan de inhoud van
de beide Mozesversies, zullen we de bevestiging vinden, dat in V3 reeds
alle (onbewuste) verbanden (‘links, linking’ - W. Bion) hersteld zijn die
vóór en tijdens het eerste voorwoord (V1) nog onder vuur lagen (‘attacks
on linking’ - W. Bion). Het tweede voorwoord deelde weliswaar het besluit
mee het onderbroken werk voort te zetten maar was gezien alle proble-
men nog niet toe aan een herstel van de verbanden. Pas tijdens het wer-
ken aan de tweede Mozesversie besluit Freud een belangrijk stuk van zijn
eerste Mozesversie in te voegen. De moeilijkheid en tegelijk de noodzake-
lijkheid van deze beslissing weerspiegelt zich in Freuds wijdlopige verkla-
ringen en verontschuldigingen, die bovendien niet zonder tegenstrijdighe-
den zijn (Cfr ‘Wiederholung’). Als het er werkelijk op aankomt de reden
van zijn ‘schuld’ te noemen (Unzweckmäßig; unkünstlerisch; ich mißbil-
lige sie selbst uneingeschränkt; Ungeschicklichkeit; Tadel) blijft Freud,
ook in V3, toch het antwoord schuldig: ‘Warum habe ich sie nicht vermie-
den? Die Antwort darauf ist für mich nicht schwer zu finden, aber nicht
leicht einzugestehen’. Het gewicht van deze zin krijgt niet echt een ant-
woord in zijn ‘verklaringen en zijn verontschuldigingen’. Men vraagt zich
zelfs af welke ‘schuld’ Freud nu werkelijk op zich neemt, want alle ge-
noemde redenen zijn eerder ‘verontschuldigingen’ die de bedoeling hebben
dat men de schrijver vergeeft en zijn tekst toch gaat lezen.
Het komt me voor dat de overvloedige zelfbeschuldigingen de aandacht
moeten afleiden van de auteur en zijn ‘eigenlijke’ misdaad: iemand die zo
uitvoerig de gebreken en fouten van zijn ‘Darstellungen’ aan de orde stelt,
zal men er niet zo gauw ervan verdenken dat er nog iets anders is wat
veel moeilijker te bekennen valt, laat staan iets ‘ähnlich wie bei
einem Mord’ (G.W. XVI, p. 144). Het antwoord op bovenstaande vraag
komt men wel tegen in de eigenlijke inhoud van hoofdstuk III, en met
minder verhulling. Daar wordt ook duidelijk dat Freud zijn schuld wel
besefte, maar deze niet onverhuld bekendmaakte.
Want van verhulling is zeker sprake in V3 en de reden is bij Freud altijd
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zijn zelfanalyse. Freud gebruikt hiervoor het neurotisch procédé van de
zelfbeschuldiging waarbij de ‘misdaad’ waaraan men zich eigenlijk schul-
dig voelt én dus het verband met de auteur, buiten de aandacht wordt ge-
houden. Op die manier kan men zichzelf beschuldigen, zonder dat men
verdacht wordt. Het is een neurotisch compromis waarvan Freud in zijn
tweede deel (in de tweede Mozesversie, want ná pagina 239) zal zeggen:

Sie hat den unabgeschlossenen und unabschließbaren Charakter
zwangsneurotischer Reaktionsbildungen; man errät auch, daß sie den
geheimen Absichten der Bestrafung dient (p. 243-244) [1].

Maar voor zichzelf stond Freud allesbehalve buiten verdenking. Dat is
juist de reden waarom hij de eerste Mozesversie alsnog voor het voetlicht
haalt, waarin zijn loochening werkzaam is, en hij dan in de laatste pagi-
na's van deel twee, en ná de zin op pagina 239, dus weer aansluitend op
de tweede Mozesversie van het eerste deel, bij monde van Paulus zal zeg-
gen:

Wir sind so unglücklich, weil wir Gottvater getötet haben (ibidem,
p. 244).

Van dit ‘wir’ sluit Freud zich dan niet (meer) uit.
Een belangrijke bijkomende reden voor het gebruik van verhulling als het
gaat om zijn zelfanalyse, is het feit dat Freud de intentie heeft zijn werk
naar voren te schuiven en zijn zelfanalyse - maar het werk is niet anders
dan de vrucht van zijn zelfanalyse - verhuld op de achtergrond te houden.
Dit Mozeswerk is immers zijn ‘bijdrage’, zoals hijzelf in de laatste zin van
zijn Mozeswerk zal schrijven. Hij is van mening dat de moord op de (oer)-
vader, bij iedereen zijn sporen heeft achtergelaten, en deze moord is zelfs
verbonden met het funderend belang van de vaderfiguur voor de mense-
lijke persoon.

1.3 Hypothesen: eerste uitwerking en toetsing.

Zo staan we dan voor de taak om de vruchtbaarheid van onze hypothesen
voor de lezing van hoofdstuk drie van het Mozeswerk aan te tonen en na-
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[1] Bovendien zal uit onze verdergaande analyse steeds meer blijken dat de hele konstruk-
tie, compositie, van de Mozes, juist zeer 'zweckmäßig' is voor de these die ze beoogt, en het
tegendeel van 'ungeschicklich': het is een echt kunstwerk (dus verre van 'unkünstlerisch').



der uit te werken.
Wanneer men de drie voorwoorden alleen leest in het licht van de eerder
genoemde externe omstandigheden en men daarbij het eerste en tweede
deel van hoofdstuk drie als een chronologisch geheel ziet, zal het duidelijk
zijn dat men een heel andere tekst leest dan wanneer men heeft beseft dat
er veel meer aan de hand is en de tekst zo niet in elkaar zit.
De vele ‘auffällige Lücken, störende Wiederholungen, greifbare Wider-
sprüche’ (hfdst II, p. 144), die Freud zelf achterliet in zijn tekst tezamen
met zijn uitvoerige aanwijzingen omtrent de ontstaansgeschiedenis (V3)
van zijn werk, geven aan hoe ‘seine eigenen Schicksale’ (hfdst II, p. 143)
het karakter van zijn tekst hebben bepaald. Ze zijn ook een niet te nege-
ren boodschap van de schrijver Freud aan de lezer, om zijn Mozeswerk
niet één keer, laten we zeggen van voren naar achteren te lezen, maar
méér dan een keer, dus ook van achteren naar voren te lezen. Omdat an-
ders het niet eenvoudige verband tussen ‘Enstehungsgeschichte’ (V3) en
‘konstruktive Darstellung’ [1], de compositie die het Mozeswerk uiteinde-
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[1] Deze benaming van zijn werk is te vinden in een zin uit het (onuitgegeven) manuscript-
materiaal van het Mozeswerk dat Grubrich-Simitis onderzocht (I. Grubrich-Simitis, 'Freuds
Moses-Studie als Tagtraum. Manuskript, Text, Deutung' Psyche, nr 6, XLIV. Jhrgang, Juni
1990, p. 513). De aanduiding komt echter ook voor in de gepubliceerde tekst ('[Die] Tötung
des Moses ... ein unentbehrliches Stück unserer Konstruktion' p. 196) en doet overigens
niet zonder reden denken aan Konstruktionen in der Analyse (G.W. XVI, 1937).
Volgens Grubrich-Simitis geven de vooralsnog onuitgegeven manuscripten van Freuds
Mozeswerk aan, dat oorspronkelijk geen tweede deel bij hoofdstuk drie voorzien was. Er
volgden na deel één slechts enkele 'Nachträge' waarvan Freud uiteindelijk maar weinig
overnam in zijn huidige Mozes. Een zeer interessante zin in deze 'Nachträge' is echter deze:
'«Schwierigkeiten des Themas» hätten seine «Kunst zur Konstruktiven Darstellung
einer Probe unterworfen, der sie nicht gewachsen» gewesen sei' (mijn vette letter). Deze zin
is echter doorgestreept in het manuscript. In het licht van onze hypothesen kan men de ge-
citeerde zin én zijn doorhaling als volgt verklaren: Freud heeft deze zin doorgestreept, na-
dat hij besloten had om zijn eerste Mozesversie (1934) in te voegen als een tweede deel en
zijn 'Kunst zur Konstruktiven Darstellung' dus wél de 'Schwierigkeiten des Themas' onder
de knie had gekregen. Als deze interpretatie en de eraan ten grondslag liggende hypothese
juist is, wordt de vraag naar de ware aard van Freuds ontevredenheid met zijn 'Darstel-
lung' ('Ich mißbillige sie selbst uneingeschränkt' V3) des te klemmender. Deze vraag zal
verderop beantwoord worden. Grubrich-Simitis merkt op hoe uitzonderlijk het voor Freud
is, om zoveel manuscriptmateriaal van één werk na te laten, en wel op zo'n manier, dat
men enigszins het ontstaan ervan kan bestuderen en kan nagaan wat wel en wat niét in de
definitieve versie terecht kwam.
Misschien wilde Freud met de achterlating van deze manuscripten op nog andere wijze in-
zage geven in de compositie van zijn Mozeswerk, hetgeen het belang van deze compositie
voor het verstaan van het Mozeswerk alleen maar zou onderstrepen. Overigens wil ik hier
reeds opmerken dat Grubrich-Simitis niet helemaal met dezelfde hypothesen werkt als die
welke in mijn studie aan de orde zijn (zie Appendix I).



lijk is geworden, niet tot zijn recht komt.
Het zijn de direkte en indirekte aanwijzingen van Freud zelf die ons toe-
staan de huidige tekst van hfdst III, als het ware uit elkaar te nemen, wat
betreft de chronologische volgorde (‘Enstehungsgeschichte’ V3); om daar-
na te kunnen gaan zien hoe Freud met deze verschillende stukken een bij-
zondere compositie heeft gemaakt, die in feite een interpretatie is, een nog
‘anders’ begrijpen van diezelfde ‘Enstehungsgeschichte’ waaruit de compo-
sitie oorspronkelijk ontstaan is.
Zo zullen we in wat volgt vaststellen dat als men het chronologisch eer-
dere stuk (eerste Mozesversie, 1934; te vinden in Mozes III, zweiter Teil
tot p. 239) apart leest, dit een beduidend andere strekking heeft dan het
chronologisch latere stuk (de tweede Mozesversie, 1938, te vinden in Mo-
zes III, erster Teil plus de tekst vanaf p. 239 tot het einde). Zowel typogra-
fisch [1] als inhoudelijk is het verschil tussen beide stukken, alsook ieders
interne coherentie opvallend.
Zo kan men dan evenzeer beseffen dat, wanneer men beide stukken tekst
leest in het huidige Mozeswerk, dus in de compositie ervan die
Freud ons naliet - dit wil zeggen in de omgekeerde chronologische
volgorde waarin ze onstonden - deze compositie niet zonder effect is
gebleven op de verschillende strekking van beide Mozesversies.
De chronologisch eerdere, eerste Mozesversie [2], heeft namelijk niet
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[1] Zoals eerder is opgemerkt, heeft in de G.W. de eerste Mozesversie kleine letters en de
tweede Mozesversie hoofdletters voor de onderverdelingen. Na pagina 239 pas handhaaft
Freud de kleine letters van de eerste Mozesversie, maar wel last hij dan een zin in, die aan-
geeft dat het vervolg aansluit op het eerste deel, en niet op het onmiddellijk voorafgaande.
De Nederlandse vertaler heeft gemeend deze oneffenheid weg te moeten werken, en bracht
daarom slechts een gedeeltelijk juiste 'IIIB' aan.
[2] De manuscriptbeschrijving van Grubrich-Simitis doet veronderstellen dat Freud sinds
1934 weinig veranderd heeft aan hetgeen resteerde van zijn eerste Mozesversie. De Neder-
landse vertaler heeft daar een andere opvatting over (De man Mozes en de monotheïstische
religie. Drie verhandelingen, Cultuur en religie 6, vert. W. Oranje, Boom Meppel, Amster-
dam, 1992, zie redaktionele inleiding p. 12 en de noot op p. 68).
De manuscripten echter bevestigen dat er nauwelijks sprake is van verandering. In ieder
geval is dit zo wat betreft de afdelingstitels van de eerste Mozesversie die, eveneens in
kleine letters en op één afdelingstitel na, alle terug te vinden zijn in het huidige hoofdstuk
III, tweede deel. Het manuscript spreekt immers van: Teil II a) Das Volk Israel b) Der
grosse Mann c) Der Fortschritt in der Geistigkeit e) [sic!] Triebverzicht. Teil III a) Der
Wahrheitsgehalt der Religion b) Die Tradition c) Die Wiederkehr des Verdrängten d) Die
historische Wahrheit e) Die geschichtliche Entwicklung (I. Grubrich-Simitis, 'Freuds
Moses-Studie als Tagtraum, Manuskript, Text, Deutung' Psyche, XLIV. Jhrg, Heft 6, Juni
1990, p. 509).
In de huidige tekst ontbreekt b) Tradition maar er wordt wel naar verwezen in de slotzin



meer dezelfde betekenis wanneer deze binnen het kader van de voor de
tweede keer geschreven Mozesversie, - ingevoegd dus - gelezen wordt. Dit
betekent dat met name het tweede deel van hoofdstuk III (tot p. 239), de
eerste Mozesversie dus, enerzijds apart te lezen is als een ‘oorspron-
kelijke’ eerste versie, anderzijds als een bekentenis maar dan inge-
bed in en te zamen met een ‘nachträgliche’ tweede Mozesversie.
Indien onze hypothese omtrent een ingelaste eerste Mozesversie juist is,
dan is ze van groot belang voor een betere lezing van Freuds Mozeswerk.
Want door zijn disproportionele opbouw, de vele ‘herhalingen’, zijn meer-
dere voorwoorden, maakt dit werk het de lezer niet makkelijk een rode
draad te vinden.
Wat dit betekent voor de lezing van Freuds huidige compositie is bij wijze
van een eerste en grove oriëntering ongeveer in de volgende ordening te
formuleren.

a) De ‘oorspronkelijke, eerste’ versie, apart gelezen - hoofdstuk III, tweede
deel tot pagina 239 :
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van de huidige afdeling 'Der Wahrheitsgehalt der Religion', namelijk: 'Wir haben in einem
früheren Abschnitt dieser Abhandlung erörtert, welche Annahme unabweisbar scheint,
wenn wir eine solche Leistung der Tradition begreiflich finden sollen' (p. 233). Mede op ba-
sis van het nagelaten manuscript ligt de konklusie voor de hand dat deze zin pas tijdens de
latere redaktie is ingevoegd, juist op de plaats waar vroeger in de oorspronkelijke versie de
uiteenzetting over de traditie volgde. Maar deze voldeed waarschijnlijk helemaal niet meer,
vergeleken met de uitgebreide, ook andersgetinte en zorgvuldige uiteenzetting over traditie,
die de tweede Mozesversie bevat (eerste Deel, C, D, en E, zegt de Nederlandse vertaling
terecht in een ingevoegde noot). In feite is de traditie in de tweede versie de invalshoek bij
uitstek geworden, vanwaaruit Freud zijn eerste Mozesversie zodanig herschrijft, dat het in
feite een voor de tweede keer geschreven Mozesversie wordt. Als we Freuds eigen woorden
volgen in V3, moeten we aannemen dat hij ook aan de inhoud van de afdelingen weinig of
niets veranderd heeft: 'Daß ich ein ganzes Stück der ersten Darstellung unverändert an
die zweite anschloß' (V3) (mijn vette letter). Het 'bloß umarbeiten' in V1 moet volgens ons
in het licht van deze latere uitspraak in V3 bekeken worden, dit wil zeggen de omwerking,
waarvan sprake is in V1 was toen niet substantieel. Maar wat de inhoud betreft kunnen we
dat niet meer nagaan: alleen de afdelingstitels zijn bewaard in het manuscript. De inhoud
is waarschijnlijk niet verloren gegaan, maar vernietigd. Deze laatste veronderstelling
hangt rechtstreeks samen met onze hypothesen. Immers de vraag waarom Freud wel het
gedeelte van zijn eerste Mozesversie bewaarde waarop de huidige hoofdstukken I en II ge-
baseerd zijn, en niet ook 'den Rest' (V3) van de eerste Mozesversie, die hij invoegde, kan
vanuit onze inhoudelijke hypothesen goed verklaard worden. De oorspronkelijke Mozes is
door Freud niet zozeer letterlijk als wel figuurlijk vernietigd: hij heeft deze eerste Mozes-
versie slechts gebruikt om zijn 'misdaad in actu' - 'ich mißbillige sie selbst uneingeschränkt'
(V3) - aan de orde te stellen, dit wil zeggen als bekentenis. In de 'oorspronkelijke' eerste
Mozesversie is geen sprake van een 'bekentenis'. 



Freud beweert hier dan het volgende:
‘De joden hebben een hoge mening van zichzelf, omdat ze menen door
hun geloof ook deel te hebben aan de grootheid van de God van Mozes:
ze beschouwen zich als zijn uitverkoren volk. De joden vergissen zich
echter omtrent de historische waarheid die in hun religie zit en ze ver-
warren die met een eeuwige waarheid net zoals ze geen onderscheid
konden maken tussen Mozes en zijn God. De historische waarheid is dat
er ooit in hun kindheid een grote man was die zijn autoriteit oplegde en
die daarmee driftverzaking en geestelijke vooruitgang bracht. Die man
hebben ze natuurlijk vermoord zoals dat met alle oervadervoorbeelden
is gebeurd. Niettemin zullen ze zijn - en ik moet zeggen, ook mijn - erfe-
nis voortzetten. Mijn erfenis want met mijn psychoanalyse sta ik eigen-
lijk in de rij van de ‘große Männer’ zoals de oervader en ook Mozes die
zich net als ik een (analytisch) volk om zich heen verzamelde, met (ana-
lytische) geschriften. Het eigenlijk waardevolle van de joodse religie is
opgeslagen in mijn psychoanalyse, de rest is waan’.

b) De tweede Mozesversie; hoofdstuk III, eerste deel:
‘In feite echter zijn de joden blijven staan bij de verering van de ‘grote
man’ en hebben ze hun moord op deze Mozes-God geloochend’.

c) Zie punt a), de ‘oorspronkelijke’ versie, maar nu gelezen als bekentenis
van Freuds moord op de ‘Gottvater’:

d) Vervolg van de tweede Mozesversie, hoofdstuk III, tweede deel vanaf
pagina 239 tot het einde:
‘Ik deed alsof ik een uitzondering op de regel was, een regel die ikzelf
nog meende te hebben opgesteld ook: een Egyptenaar te zijn net als Mo-
zes, en geen Jood. Daarmee loochende ikzelf de haat die me schuldig
deed voelen en depressief; die me afgunstig maakte op die almachtige
gelovige Jood die alles leek te weten - want dat moest ik zijn met mijn
psychoanalyse. Het is echter duidelijk dat ik net als Paulus moet zeg-
gen: “Wir sind so unglücklich, weil wir Gottvater getötet haben”(p. 244).
Nu ik dit besef, is het mij een raadsel geworden hoe die joden - en ikzelf
- tot op de dag van vandaag hun menselijke persoonlijkheid behielden.
Maar men kan niet alles weten over de menselijke persoon: “Ein Bei-
trag, nach den eingangs erwähnten Einschränkungen zu beurteilen, ist
alles, was ich bieten kann”’ (ibidem, p. 246).
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Laten we deze zeer globale en ‘hypothetische’ vertaling nu toetsen en ver-
der nuanceren aan de hand van de teksten.

2 De eerste Mozesversie kort vergeleken met de tweede Mozes-
versie

In 2.1 en 2.2 zullen we eerst kort de meest duidelijke en doorslaggevende
verschillen tussen beide versies aan de orde stellen. In afdeling 3 en 4
zullen we veel uitgebreider ingaan op beider verschillen en de betekenis
van hun samengaan.

2.1 De eerste Mozesversie (hoofdstuk III, tweede deel tot p. 239).

De eerste Mozesversie bevat slechts 4 terloopse ‘vermeldingen’ van de
moord op de (oer)vader: één over de moord op Mozes, overeenkomend met
het voorbeeld van de moord op de oervader (p. 217-218) , en driemaal is er
de vermelding: ‘des beseitigten Vaters’ (p. 227, 2 maal; en p. 229, 1 maal).
Het opvallendste is echter dat deze moord geen enkele rol speelt in de ar-
gumentatie die Freud in deze versie opbouwt. Freud houdt zich in deze
eerste versie uitsluitend bezig met de betekenis van Mozes en zijn Gods-
idee, voor het historisch gegroeide karakter van het joodse volk en met de
betekenis die hijzelf toekent aan dit fenomeen vanuit zijn psychoanalyse.
Het standpunt van waaruit Freud schrijft over deze betekenis is eveneens
typerend voor deze versie. Freud schrijft hier immers vanuit het stand-
punt van een niet-Jood, in feite dus vanuit Mozes' standpunt - die ook een
‘ander’ was, geen Jood maar een Egyptenaar. Wanneer hij dan schrijft dat
de joden Mozes hebben vermoord, kan hij zichzelf, als Mozes de Egypte-
naar en niet-Jood, uitgesloten achten van deze daad.
In deze versie toont zich in feite een eerste karakteristiek van de looche-
ning die overigens samenhangt met de verder nog aan te tonen orale iden-
tificatie/incorporatie van Freud met Mozes. Het feit (de moord) wordt niet
ontkend maar het heeft verder geen enkele betekenis voor Freud tenzij
deze éne: ‘anderen’ (de joden) doen het, en het slachtoffer is altijd ‘der
große Mann’. Het is nog binnen ditzelfde kader, dat de moord opduikt in
hoofdstuk II, pagina 149.
Het woord ‘Verleugnung, Leugnung’, loochening of een argument dat daar
mee te vergelijken valt, ontbreekt volkomen in deze eerste versie, terwijl
het een centraal woord is in de tweede Mozesversie zoals we nog zullen
zien.
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De moord zelf dus, ook al wordt deze als feit vermeld, is een indifferent
gegeven in deze eerste versie. Alle aandacht, ook die van de (Freudse) jo-
den, is gericht op de invloed van deze Mozes en zijn Godsidee op zijn volk.
Een invloed die zich hoe dan ook doorzet en waarin de moord op Mozes
geen enkele rol van betekenis heeft.
Dus: niet alleen is de begane moord op rekening van de joden geschreven
(waarbij Freud-Mozes buiten schot blijft) maar deze moord is ook nog eens
van zijn betekenis en invloed ontdaan. Ook dit is een belangrijk aspekt
van de loochening: er heeft niet alleen verdraaiing plaats, deze verdraai-
ing is bovendien ‘onkenbaar’ gemaakt door het feit te ‘ontwaarden’ en het
van zijn betekenis te ontdoen.
Men kan dus werkelijk zeggen dat het aspekt van de moord op de vader,
zowel ten opzichte van de joden als van Freud, in deze Mozesversie van
1934 letterlijk ‘dood’ gezwegen is. Dit is precies de werking van de looche-
ning zoals die beschreven wordt in Die Ichspaltung im Abwehrvorgang.

2.2 De tweede Mozesversie (hoofdstuk III, eerste deel inclusief
de tekst ná pagina 239)

In de latere, tweede Mozesversie liggen de zaken totaal anders. Een ware
omwenteling heeft plaatsgehad in Freuds argumentatie wanneer hij
schrijft:

Auf die Anregung zur Erinnerung, die ihnen die Lehre Moses' brachte,
reagierten sie [de joden] aber mit der Verleugnung ihrer Aktion [de
moord], blieben bei der Anerkennung des großen Vaters stehen, und
sperrten sich so den Zugang zur Stelle, an der später Paulus die
Fortsetzung der Urgeschichte anknüpfen sollte (G.W. XVI, p. 195).

Ook:

[Die] Tötung des Moses durch sein Judenvolk wird so ein
unentbehrliches Stück unserer Konstruktion, ein wichtiges Bindeglied
zwischen dem vergessenen Vorgang der Urzeit und dem späten
Wiederauftauchen in der Form der monotheistischen Religionen.
(ibidem, p. 196).

Later nog als hij de verbinding legt tussen de moord op Mozes en die op
Jezus, zegt hij: ‘Es ist, als ob die Genese des Monotheismus diese Vorfälle
nicht hätte entbehren können’ (ibidem, p. 208).
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Het is vooral rond de figuur van Paulus dat Freud zijn nieuw besef vorm-
geeft:

Paulus, ein römischer Jude aus Tarsus, griff dieses Schuldbewußtsein auf
und führte es richtig auf seine urgeschichtliche Quelle zurück. Er
nannte diese die ‘Erbsünde’, es war ein Verbrechen gegen Gott, das nur
durch den Tod gesühnt werden konnte. Mit der Erbsünde war der Tod
in die Welt gekommen. In Wirklichkeit war dies todwürdige Verbrechen
der Mord am später vergötterten Urvater gewesen. (ibidem, p. 192).

Er [Paulus] war ein im eigentlichsten Sinn religiös veranlagter Mensch;
die dunklen Spuren der Vergangenheit lauerten in seiner Seele, bereit
zum Durchbruch in bewußtere Regionen (ibidem, p. 192).

De tekst op pagina 239: ‘Was nun folgt...’ is niet alleen duidelijk apart ge-
zet in de tekst maar als men het vervolg leest is het duidelijk dat Freud
hier die inzichten aanscherpt waarvan men nog geen spoor vindt in de
voorafgaande eerste Mozesversie, echter wel in de tweede Mozesversie
(hfdst III, Deel een). Ná pagina 239 komt Freud dan nogmaals op Paulus
terug:

Ringsum war es doch ein jüdischer Mann Saulus aus Tarsus, der sich als
römischer Bürger Paulus nannte, in dessen Geist zuerst die Erkenntnis
durchbrach: Wir sind so unglücklich, weil wir Gottvater getötet haben
(ibidem, p. 244).

In de telkens nadrukkelijk herhaalde kwalificaties van Paulus (Joods en
Grieks-Romeins) en door de zin ‘die dunklen Spuren der Vergangenheit
lauerten in seiner Seele, bereit zum Durchbruch in bewußtere Regionen’
(ibidem, p. 192) geeft Freud duidelijk het verband aan met zichzelf, omdat
hijzelf in zijn Mozeswerk iemand is die de ‘Wiederkehr des Verdrängten’
(ibidem, p. 233-236) aan de orde stelt en die tevens als Jood met en in de
Grieks-Romeinse cultuur leefde en daarin als Jood zelfs naam maakte
(Oedipus).
In het citaat spreekt Freud zelf bij monde van Paulus (‘Wir sind so un-
glücklich, weil wir Gottvater getötet haben’ ibidem, p. 244). Deze zin is zo
gekonstrueerd dat, in een rechtstreekse rede, Paulus een uitspraak in de
mond gelegd wordt die slechts een interpretatie van Freud zelf kan zijn. 
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Van Paulus is zo'n uitspraak niet bekend [1].
Buiten de kontekst van Paulus’ boodschap, komt het woord ‘Erlösung’
slechts één keer voor in het Mozeswerk, daar waar Freud in zijn derde
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[1] Dat Paulus' woorden in feite Freuds woorden zijn, lijkt nog eens bevestigd te worden
door het feit dat deze in een krassere maar onmiskenbare variant terugkeren in een artikel
dat Freud rond dezelfde tijd schreef (vanuit Londen) voor een Parijse krant (Ein Wort zum
Antisemitismus, Nachtragsband p. 777-781). Reeds Jones wees op het verband van dit arti-
kel met het Mozeswerk. Maar mede vanuit onze hypothesen is dit verband nog nauwkeu-
riger aan te geven. 
Opmerkelijk is dat het artikel grotendeels bestaat uit de samenvatting van een 'Aufsatz'
van een 'nicht-jude' waarvan Freud beweert: 'Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich
den Aufsatz gelesen...und wer ihn als Verfasser gezeichnet hat. Vielleicht kann einer der
Leser dieser Zeitung mir zu Hilfe kommen?'. Op deze wijze verwijst Freud wel naar zijn
Mozeswerk (Moses = nicht-jude = Freud) maar neemt hij in dit artikel zelf duidelijk de
plaats in van een Jood ten opzichte van zijn werk. De geciteerde 'Aufsatz' beschrijft in feite
de resultaten van Freuds zelfanalyse die uiteindelijk zijn houding ten opzichte van joden-
dom en christendom zal bepalen op het einde van zijn Mozeswerk (zie later). Volgende zin-
nen in de 'Aufsatz' spelen daarin een centrale rol: 'Es gibt auch eine Religion der Wahr-
heit...Wer von uns nicht damit beginnt, unsere Schuld zu bekennen, der hat seine Pflicht
nicht getan in dieser Sache. Die Juden sind nicht schlechter als wir...' (ibidem, p. 781).
Maar er is nog een direktere verwijzing naar Paulus' uitspraak in dit artikel ('Wir sind so
unglücklich weil wir Gottvater getötet haben').
Deze uitspraak van Paulus verschijnt in dit artikel in 'gecodeerde' vorm. Waarschijnlijk
niet alleen omdat de uitspraak in het toenmalig tijdsgewricht niet welkom kon zijn: het is
de vraag of de uitspraak überhaupt wel welkom is, en dat geldt dan zowel voor de joden als
de niet-joden. 
Wanneer we namelijk de onderstrepingen bekijken die Freud aanbracht in de tekst (ze
staan cursief gedrukt in de tekst, zoals de uitgever dat eerder aangeeft in zijn inleiding),
krijgen we de volgende rij woorden (op volgorde): Widerspruchsfrei, aber, alle, das Wesen
des Antisemitismus, wirklich. Binnen de tekst hebben deze onderstrepingen weinig of geen
zin en lijken ze zelfs geforceerd aangebracht. 
Ze krijgen wel zin wanneer men hun betekenis opzoekt met behulp van een 'codeboek', in
dit geval het Mozeswerk. Het gaat hier dus over een aan de tijdsomstandigheden (oorlog)
aangepaste manier om berichten, boodschappen door te geven zonder dat de 'vijand' ze kan
onderscheppen of ze voor zijn eigen 'vijandige' doeleinden kan misbruiken. 
Bij benadering zou men deze opeenvolging van onderstreepte woorden als volgt kunnen ver-
talen: 'Zonder tegenspraken? (aber = ?), in feite (wirklich) hebben we allemaal iets van het
wezen van de antisemiet'. Ook de Jood dus. Daarom, nog anders geformuleerd: 'Niemand is
zonder tegenspraak. Iedereen heeft iets antimenselijks in zich'. Wanneer Freud zich op het
einde tracht te herinneren welke 'Aufsatz' hij samenvatte en wie de schrijver daarvan is,
oppert hij eerst dat het misschien gaat om het boek van Grafen H. Coudenhove-Kalergi
(Das Wesen des Antisemitismus. In 1931 ondersteunde Freud tevergeefs de voordracht van
Coudenhove [vader], voor de nobelprijs van de vrede. Men weet dat eerdere pogingen om
Freud voor te dragen ook geen succes hadden). Maar dat boek kent hij en dat is het niet.
'Mir schwebt eine kürzere Äußerung vor und aus jüngster Zeit' (ibidem, p. 781) zegt hij dan.
Men kan dit zien als een aanwijzing dat hij daarbij zijn korte uitspraak uit het Mozeswerk,
die hij Paulus in de mond legde, op het oog had, waarvan zijn onderstreepte woorden hier



voorwoord spreekt over zijn eerste Mozeswerk (1934): ‘Aber sie [eerste
Mozeswerk] quälte mich wie ein unerlöster Geist’ (V3). Freud staat er
echter op - het is zijn bijdrage - erop te wijzen dat Paulus'
verlossingsboodschap de ‘wahnhafte Einkleidung’ (G.W. XVI, p. 244) is
waarin de waarheid van de ‘Vatertötung’ (ibidem) tot ons komt.

3 Uitgebreide en gedetailleerde behandeling van de eerste
Mozesversie.

Eerder sprak ik over de mogelijkheid om de eerste Mozesversie op twee
verschillende manieren te lezen: enerzijds apart als ‘oorspronkelijke ver-
sie’, anderzijds als een schuldbekentenis, ingevoegd in een voor de tweede
keer geschreven Mozesversie.
Daarmee is ook de vraag aan de orde naar de verhouding tussen beide
‘lezingen’. Deze verhouding is niet eenvoudig, zelfs paradoxaal zoals we
nog zullen zien. Het lijkt me dat het deze verhouding was die Freuds
‘Kunst zur Konstruktiven Darstellung’ voor zulke grote moeilijkheden
stelde bij de uiteindelijke vaststelling van hoofdstuk III.
Laten we dit probleem benaderen door de tocht te recapituleren die Freud
aflegde vanaf zijn eerste naar zijn tweede Mozesversie en verder.
De Ik-splijtingstekst waar Freud een impasse formuleert, lijkt in eerste
instantie niet in verband te brengen met de impasse waarin Freud sinds
1934 verkeerde met zijn eerste Mozesversie. Freud heeft ook nergens ex-
pliciet een dergelijk verband gelegd [1]. Niettemin zullen we later laten
zien hoe de Ik-splijtingstekst en het huidige Mozeswerk, in een ‘Hin und
Her von Verleugnung und Anerkennung der Kastration’ (Ik-splijtings-
tekst p. 62) impliciet naar elkaar verwijzen en elkaar verhelderen. Maar
dan spreken we van het hoofdstuk III, zoals het nu voor ons ligt, en zover
zijn we echter nog niet, wanneer in Maart 1938, enkele maanden na het
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een variant zijn.
In het artikel brengt Freud waarschijnlijk ook niet toevallig een vader ter sprake die een
boek geschreven heeft (Das Wesen des Antisemitismus) dat door zijn zoon heruitgegeven is
('mit einer rühmlichen Einleitung'). De zoon treedt daarmee als het ware in de voetsporen
van zijn vader. Dit is in feite ook het eindresultaat van Freuds Mozeswerk zoals ik dat later
nog zal toelichten (De zoon die de 'symbolische, dus dode (almachtige) vader' aanneemt en
hem zo ook doorgeeft).
[1] In het derde deel van onze studie zullen we ons bezighouden met de verschillende ver-
banden, stromingen, waarvan de Ik-splijtingstekst het brandpunt en de resultante is. Ook
voor de huidige lezer van de Ik-splijtingstekst doet zich het probleem voor, te ontdekken in
welke kontekst deze tekst, die bovendien is aangekondigd als een 'Fragment geblieben'
(G.W. XVII, p. 58) manuscript, begrepen kan worden. 



schrijven van de Ik-splijtingstekst, Freud zijn V1 schrijft. Men (dus ook
Freud) kan iets schrijven, en tegelijk niet weten, niet begrijpen wat men
schrijft: het is de ontdekking door Freud van het onbewuste waaraan we
niet gewend kunnen raken ook Freud zelf niet [1].
Dat Freud geen enkel verband legt met zijn Ik-splijtingstekst, zelfs niet
onbewust, is het meest duidelijk in V1. Van ‘innerlijke’ onzekerheid om-
trent zijn Mozeswerk is geen sprake in V1, of, voor zover aanwezig, ligt ze
‘begraven’ onder de toon van overmoedige ontkenning (‘Verneinung’) en
stilzwijgende loochening, waartussen Freud - zo blijkt uit V1 - in die peri-
ode heen en weer lijkt te slingeren. Op de gelijkenis tussen de auteur die
de eerste Mozesversie schreef en diegene die hier in V1 aan het woord is,
wezen we reeds eerder.
Pas in V2 (in juni 1938) is Freud in staat ondubbelzinnig zijn onzekerheid
te erkennen en de problematiek van zijn eerste Mozesversie te formuleren
die op dat moment nog verre van opgelost is.
In de voor de tweede keer geschreven Mozes (hoofdstuk III, eerste deel)
herstelt hij dan als het ware de ‘verkeerdheid’, de loochening uit de eerste
Mozesversie, door deze nu duidelijk te onderkennen en aan de orde te stel-
len. Tijdens dit proces waarin hij duidelijker gaat onderscheiden wat er
‘verkeerd’ aan was, gaat hij ook beseffen wat er aan zijn eerste
Mozesversie ‘niet helemaal’ verkeerd was (zoals ze ook ‘niet helemaal
juist’ was). Zijn impasse valt juist samen met het feit dat zijn eerste Mo-
zesversie noch juist noch verkeerd was of, beter gezegd, zowel juist als
verkeerd, wat op hetzelfde neerkomt. Of zoals de Ik-splijtingstekst zegt:

Das Kind tut aber keines von beiden, oder vielmehr, es tut gleichzeitig
beides, was auf dasselbe hinauskommt. Es antwortet auf den Konflikt mit
zwei entgegengesetzten Reaktionen, beide giltig und wirksam... (G.W.
XVII, p. 59).

Het proces dat Freud doormaakt vanaf het schrijven van de eerste Mozes-
versie, naar het voor de tweede keer schrijven en het dan alsnog invoegen
van de eerste Mozesversie als iets wezenlijks, is, zoals we nog in detail
zullen kunnen vaststellen, een uitstekend voorbeeld van een doorwerken
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[1] Zo begint de Ik-splijtingstekst: 'Ich befinde mich einen Moment lang in der interessan-
ten Lage nicht zu wissen, ob das, was ich mitteilen will, als längst bekannt und selbstver-
ständlich oder als völlig neu und befremdend gewertet werden soll. Ich glaube aber eher
das letztere.' (G.W. XVII, p. 59)
Reeds eerder gaven we een ander voorbeeld daarvan: het citaat over de tekst van de bijbel
(hoofdstuk II, p. 143-144. Zie onze studie p. 22,23).



van de schizoïd-paranoïde positie vanuit en naar de depressieve positie,
zoals het baanbrekend werk van M. Klein ons dat heeft doen kennen.
Freud spreekt in V3 dan ook over (en ik parafraseer hier de tekst) een:
‘...omwerken...een gedeeltelijke herordening; een niet alles kunnen onder-
brengen, maar ook een niet helemaal afstand kunnen doen; over een uit-
weg zoeken, waardoor iets onveranderd aansluit op iets wat veranderd is;
waardoor een (her)schrijving zich herhaalt’. Niet anders gaat het in het
analytisch proces.
De vraag die ons nu zal bezighouden is: wat was er nu juist aan deze eer-
ste Mozesversie en wat was er verkeerd aan?
Het is belangrijk te beseffen dat Freud deze vraag pas kon stellen na de
vaststelling van een impasse (Ik-splijtingstekst, jan 1938), na het erken-
nen van een probleem bij zichzelf (V2 - in juni 1938) waardoor hij de Mo-
zes voor de tweede keer moest schrijven. Daarvóór bestaat deze vraag
niet: er is geen probleem, geen impasse in de oorspronkelijke eerste versie
want die is juist en niet juist, geen van beide en allebei tegelijk, wat op
hetzelfde neerkomt: ‘Man muss zugeben, das ist eine sehr geschickte
Lösung der Schwierigkeit’, zegt de Ik-splijtingstekst (om dan te vervolgen
met...‘Aber..’ G.W. XVII, p. 60).
Om erachter te komen wat juist en wat niet juist is aan deze eerste Mo-
zesversie, zullen we deze moeten splitsen of splijten. Het gaat daarbij, in
het voetspoor van Bion echter om een ‘non pathological splitting’ [1] die
een voorheen bestaande ‘splitting’ van zijn pathologisch karakter bevrijdt
(‘Sie quälte mich wie ein unerlöster Geist’ V3). Dit ‘splitsen, splijten’ van
de eerste Mozesversie is te vergelijken met wat Freud deed om te komen
tot zijn uiteindelijke Mozes (hoofdstuk III, zoals het nu voor ons ligt).
Wat ‘onverdeeld’ is, schijnbaar geen verdeling toelaat, moeten we dus
verdelen. Het is niet toevallig dat ik zinspeel op het splitsen van het
atoom want niets is zo moeilijk splijtbaar als het narcisme (juister nog
want daar gaat het om - de omnipotentie in de vorm van omniscientie) en
niets zo ‘anstößig und gefährlich’ (V3) als men het wel doet. In de tweede
versie wordt immers duidelijk hoe moeilijk het is de (ook) destructieve
krachten die in het atomale narcisme verborgen (geloochend) zijn, voor
het leven te bewaren en in te zetten als ze eenmaal zijn vrijgekomen uit
de ‘splijting’.
Met het spreken over een pathologische en niet-pathologische splitsing,
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[1] Zie W. R. Bion, Two papers: The Grid and the Caesura, Karnac books, 1989, p. 46. De
term 'non pathological splitting' zullen we later in het derde deel van onze studie in ver-
band brengen met de 'Einriss im ich' uit de Ik-splijtingstekst (p. 60). 



heb ik reeds een belangrijk interpretatieprobleem aangesneden van de Ik-
splijtingstekst. Zoals gezegd, verdient deze tekst ook een eigen en uitge-
breidere behandeling. Dat zal gebeuren in het derde deel van onze studie.
Maar in feite en naar ik hoop, is mijn verdere lezing van Freuds Mozes-
werk een goede illustratie van datgene waar het in de Ik-splijtingstekst
om gaat.
Volgens de tweede Mozesversie (zie V2) plaatst de eerste Mozesversie ons
voor het probleem van het narcisme.
Dit is in zekere zin makkelijk aan te tonen. Freud geeft vanaf het begin
van de eerste Mozesversie aan, dat het narcisme als het ware meegegeven
is met zijn onderwerp: ‘Es ist kein Zweifel daran, sie [de joden] haben eine
besonders hohe Meinung von sich, halten sich für vornehmer, höher ste-
hend, den anderen überlegen, von denen sie auch durch viele ihrer Sitten
geschieden sind’ (p. 212). Maar ook elk van de zeven afdelingen die in de-
ze eerste Mozesversie behandeld worden, laten niet alleen in hun titels
(Der große Mann, Der Fortschritt in der Geistigkeit), maar meer nog in
hun inhoud het narcistisch oogpunt zien van waaruit de stof benaderd
wordt. Men kan terecht zeggen dat de eerste Mozesversie met de kleur
van het narcisme geschilderd is of, als (muzikale) compositie in de narcis-
tische sleutel geschreven is. En toch zal Freud pas in zijn tweede voor-
woord (juni 1938) beseffen, dat het zijn narcisme is wat op het spel staat
met het schrijven van zijn Mozeswerk. In de frivole zin : ‘Meiner Kritik
erscheint diese vom Manne Moses ausgehende Arbeit wie eine Tänzerin,
die auf einer Zehenspitze balanciert’ (V2), is het vrouwelijke en het man-
nelijke (‘Tänzerin’ en ‘Zehenspitze’) aan elkaar gesmeed, want het gaat
om een narcistisch fantasma, nu echter wél van een sterfelijke vader (‘Ich
wage es, das letzte Stück meiner Arbeit vor die Öffentlichkeit zu bringen’
V2). Freud vraagt zich in deze zin af of zijn werk een narcistisch fantasma
is, dan wel enige waarheid bevat, en zo ja, welke. Maar op dat moment
(V2) is Freud reeds een eind op weg van zijn Ik-splijtingstekst naar zijn
tweede Mozesversie. In de eerste Mozesversie heeft Freuds narcisme ech-
ter nog de vanzelfsprekendheid van een ongesplitst atoom; het besef om-
trent zijn eigen narcisme is des te minder, naarmate zijn weten méér
greep heeft op het verschijnsel monotheïsme met behulp van zijn instru-
ment de psychoanalyse.
Zo lijkt me de uiteenzetting van Freud over ‘der große Mann’ (p. 214 e.v.)
nauw samen te hangen met zijn moeilijkheid die hij echter pas zal kunnen
formuleren in zijn tweede voorwoord: ‘..Vermisse ich das Bewußtsein der
Einheit und Zusammengehörigkeit, das zwischen dem Autor und seinem
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Werk bestehen soll’ (V2).
Immers het gaat in ‘der große Mann’ om een persoon en de idee waarvoor
hij zich inzet. En men vindt in deze eerste versie twee opvattingen daar-
omtrent: enerzijds dat de persoon en zijn idee moeilijk te scheiden zijn
(Mozes en zijn God) - en deze opvatting schrijft Freud de joden toe -, an-
derzijds dat men ze juist moet onderscheiden, wil men een juist idee krij-
gen van de persoon (‘auch der Vater war einmal ein Kind’ G.W. XVI,
p. 218) en het idee (‘nicht sein Eigentum’, ibidem). Deze laatste opvatting
eigent Freud zichzelf toe. Wat in feite een probleem is, namelijk twee aan
elkaar tegengestelde opvattingen, heeft Freud dan echter opgelost door
beide termen van het probleem - wat later in V2 zijn probleem blijkt te
zijn - te splitsen: het ene deel brengt hij onder bij de joden, het andere bij
zichzelf. Deze oplossing brengt ons in de buurt van een (excessieve) pro-
jectieve identificatie. Bovendien doet het ons denken aan wat Freud - ook
pas later - zal schrijven in Die Ichspaltung im Abwehrvorgang (1938):
‘Man muss zugeben, das ist eine sehr geschickte Lösung der Schwierig-
keit...(Aber umsonst ist bekanntlich nur der Tod)...Die beiden entgegen-
gesetzten Reaktionen auf den Konflikt bleiben als Kern einer Ichspaltung
bestehen’ (G.W. XVII, p. 60).
Men ontkomt ook niet aan de indruk dat de interpretatieve positie die
Freud gedurende de gehele eerste Mozesversie inneemt zich in de duale
sfeer afspeelt. Vandaar dat het narcisme van de joden op de voorgrond
kan staan en Freuds eigen narcisme wegblijft zoals men in een spiegel -
die de ander (de Jood in dit geval) ook is - datgene kan zien wat men van
zichzelf niet ziet. Men ziet het dan als ‘van een ander’.
Deze twee tegengestelde, naast elkaar staande opvattingen zijn dus de
termen van een probleem dat Freud oplost door het niet als zijn intern
probleem te zien maar als het probleem van ‘een ander’. Het projectief-
identificerend karakter van deze oplossing heeft echter de neiging het pro-
bleem voortdurend in steeds weer nieuwe vormen te reproduceren. Want
Freuds opstelling in deze versie is toch dat het wezenlijk waardevolle uit
de Joodse religie in zijn psychoanalytisch ideëengoed ligt opgeslagen. Het
gaat erom dat hij met zijn psychoanalyse, zijn ideëengoed, het idee van
Mozes wil corrigeren omdat volgens hem het joodse monotheïsme zich ver-
gist omtrent zijn eigen waarheid.
Zo eindigt deze versie met:

Wir glauben auch, daß die Lösung der Frommen die Wahrheit enthält,
aber nicht die materielle [= ‘ewige’ zegt Freud op de vorige pagina],
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sondern die historische Wahrheit. Und wir nehmen uns das Recht, eine
gewisse Entstellung zu korrigieren, welche diese Wahrheit bei ihrer
Wiederkehr erfahren hat. Das heißt, wir glauben nicht, daß es einen
einzigen großen Gott heute gibt, sondern daß es in Urzeiten eine
einzige Person gegeben hat, die damals übergroß erscheinen mußte,
und die dann zur Gottheit erhöht in der Erinnerung der Menschen
wiedergekehrt ist (G.W. XVI, p. 238).

En het is Freud die voor psychoanalyse de ontdekking claimt van de his-
torische waarheid van het jodendom en de religieuze Jood de waan laat,
eigenlijk de psychose:

Soweit ihre Entstellung reicht, darf man sie als Wahn bezeichnen,
insofern sie die Wiederkehr des Vergangenen bringt, muß man sie
Wahrheit heißen. Auch der psychiatrische Wahn enthält ein stückchen
Wahrheit, und die Überzeugung des Kranken greift von dieser Wahrheit
aus auf die wahnhafte Umhüllung über (ibidem, p. 239).

Is deze Freud niet heimelijk een God-Mozes, de man met zijn idee - zo
moeilijk uit elkaar te houden -, die de kinderen Israëls (weer) op het juiste
spoor zet? Maar in deze eerste Mozesversie is dit een niet onderkend pro-
bleem. Het is slechts leesbaar in de ‘entstellte’ vorm van een oplossing
(excessieve projectieve identificatie).
Hoewel Freud zal vasthouden aan deze eerste Mozesversie omdat het iets
wezenlijk waardevols bevat is onze stelling dat dit waardevolle in deze
eerste Mozesversie (als apart en los gelezen van de tweede versie!), een
‘wahnhafte Umhüllung’ heeft. Deze ‘wahnhafte Umhüllung’ zal Freud
slechts ten volle kunnen doorbreken in zijn tweede Mozesversie maar dat
wil niet zeggen dat er geen sporen te vinden zijn van dat ‘wahnhafte’, het
in feite ‘doodgezwegene’, in deze eerste Mozesversie. Bovenstaande uit-
eenzetting over de grote man is een belangrijk spoor maar er zijn er meer.
Ik zal ze noemen.
De schildering van het narcisme zoals Freud die geeft vanuit zijn eigen
psychoanalytische theorie en die hij toepast op de joodse religie is een-
zijdig, ook psychoanalytisch gezien (p. 223 e.v.). Ze is gebaseerd op het
model van de orale identificatie casu quo orale incorporatie maar zonder
rekening te houden met het oraal (anaal) sadisme. De beschrijving die
Freud dan ook geeft van het Über-Ich is niet zozeer die van een Über-Ich
maar van een Ideal-Ich, hetgeen in de lijn ligt van wat we eerder aan de
orde stelden. Dat Freud in de schildering van zijn stof zó opgaat, dat hij
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zelfs belangrijke aspecten van zijn eigen theorie vergeet houdt verband
met de (excessieve) projectieve identificatie. Wanneer projectieve identifi-
catie excessief is, betekent dat ook altijd een aanval op het eigen (en
meestal ook andermans) psychisch funktioneren. Een deel van het psy-
chisch funktioneren, juist dat deel dat effektief kritisch kan zijn, wordt als
niet terzake doend, irrelevant terzijde geschoven. Het is waardeloos ge-
maakt, vernietigd in zijn funktioneren.
De lezer kan dit zelf nagaan in de tekst. Hier volgen enkele aanwijzingen.
Het orale karakter van het identificerend/incorporerend proces is het
meest expliciet gemaakt in de allerlaatste pagina van de eerste versie:
‘...Weniger bekannt dürfte aber sein, daß die stärkste zwangsartige Be-
einflussung von jenen Eindrücken herrührt, die das Kind...noch als
Säugling an der Mutterbrust erlebt hatte’ (ibidem, p. 234). Tussendoor zij
bemerkt dat dit de enige passage is waarin Freud in zijn Mozeswerk - in
een tamelijk plotselinge en duidelijk nostalgische opwelling - de figuur
van een moeder met een kind aan de borst oproept, en dat in een boek
waarin het vrouwelijke, het moederlijke geen enkele rol lijkt te spelen [1].
Het identificerende casu quo incorporerende aspekt manifesteert zich
scherp in zinnen als: ‘Wer an diesen Gott glaubte, hatte gewissermaßen
Anteil an seiner Größe, durfte sich selbst gehoben fühlen’ (ibidem, p. 220)
en: ‘Den eigentümlich narzißtischen Charakter des Stolzes konnte dies
gute Gefühl erst annehmen, nachdem die Autorität selbst ein Teil des
Ichs geworden war’ (ibidem, p. 225).
In de aanloop naar zijn uiteenzettingen over ‘Das Heilige’ (ibidem, p. 229)
in relatie tot de ‘fortgesetzte Wille des Urvaters’ (ibidem), de kern van
Freuds bijdrage in deze versie, treden bovenstaande aspecten duidelijk
naar voren wanneer hij de kwestie behandelt van de ‘verheffing van het
zelfbewustzijn bij progressies in geestelijk niveau’, zoals de Nederlandse
vertaling luidt.
Nadat Freud uiteengezet heeft hoe de ‘Triebverzicht aus inneren Grün-
den’ (ibidem, p. 224), later overgenomen door het Über-Ich, niet slechts tot
onlustgevoelens leidt, maar ook tot ‘Befriedigung’ en ‘Lustgewinn’ [2],
trekt hij de vergelijking met de ‘Hebung des Selbstbewußtseins bei Fort-
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[1] De vraag of de moeder, de vrouw werkelijk geen rol speelde in het totstandkomen van
zijn Mozeswerk is daarmee nog niet beantwoord. Een andere grote afwezige, waarvan men
de aanwezigheid tekstueel niet zonder meer kan vaststellen, lijkt me de 'Todestrieb'. Die
tekstuele afwezigheid is verwonderlijk, gezien de thema's die Freud in zijn Mozeswerk aan
de orde stelt.  
[2] Zoals eerder gezegd is deze analytische beschrijving echter meer van toepassing op het
Ideal-Ich dan op het Über-ich: 'Den eigentümlich narzißtischen Charakter des Stolzes



schritten der Geistigkeit’ in de geschiedenis (ibidem, p. 225). Maar hij zegt
dan:

Die Verhältnisse liegen ganz anders. Es handelt sich um keinen
Triebverzicht und es ist keine zweite Person oder Instanz da, der zuliebe
das Opfer gebracht wird (ibidem).

Een nogal verbijsterende uitspraak, maar juist het onverwachte ervan
pleit voor de veronderstelling dat dit eigenlijk is wat Freud denkt. De zin
doet immers denken aan een ‘gedachteloos’ uitgesproken gedachte in de
analyse, aan een ‘inval’ dus. Freud herstelt zich echter meteen:

An der zweiten Behauptung [namelijk ‘keine zweite Person oder Instanz
da’] wird man bald schwankend werden. Man kann sagen, der große
Mann ist eben die Autorität, der...die Rolle des Über-Ichs zufällt. Das
würde also auch für den Mann Moses im Verhältnis zum Judenvolk
gelten (ibidem).

Men vraagt zich dan wel af of Mozes geen Über-Ich heeft. Blijkbaar niet
voor Freud.
De ‘gedachte van Freud’ is hardnekkig want ook als hij de eerste bewering
verder onderzoekt (keinen Triebverzicht) duikt deze weer op:

Daß man z.B. bestimmt, die Vaterschaft ist wichtiger als die Mutterschaft,
obwohl sie nicht wie letztere durch das Zeugnis der Sinne erweisbar ist.
Darum soll das Kind den Namen des Vaters tragen und nach ihm erben.
Oder: unser Gott ist der größte und mächtigste, obwohl er unsichtbar ist
wie der Sturmwind und die Seele. Die Abweisung eines sexuellen oder

aggressiven Triebanspruches scheint etwas davon ganz Verschiedenes zu

sein (ibidem, p. 225, mijn vette letter).

Freud konstateert dan in het vervolg dat voor ‘menige vooruitgang in de
vergeestelijking’, de autoriteit niet aanwijsbaar is die als maatstaf dient
voor wat als hoger moet worden beschouwd (bijvoorbeeld de voorrang van
het vaderschap). Toch, zegt hij, is er in de geschiedenis sprake van een
geleidelijke overweldiging van het zintuiglijke door het geestelijke. Daar
voegt hij dan ook nog het raadselachtige emotionele fenomeen van het
geloof aan toe (credo quia absurdum) en hij besluit voorlopig met:
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konnte dies gute Gefühl erst annehmen, nachdem die Autorität selbst ein Teil des Ichs
geworden war' (ibidem, p. 225). 



Vielleicht erklärt der Mensch einfach das für das Höhere, was das
Schwierigere ist, und sein Stolz ist bloß der durch das Bewußtsein einer
überwundenen Schwierigkeit gesteigerte Narzißmus (ibidem, p. 226).

Het onbewust hysterisch fantasma, waaraan Freud zich hier een moment
aan overgeeft binnen een historische kontekst [1] - want vlak daarna her-
neemt hij zich weer - is dat van een vrouw-moeder die een vader-kind
voortbrengt [2]. En er is zeker een geheime link, eerder nog een identiteit,
tussen dit fantasma en dat van die grote man Mozes, die Über-Ich is, zon-
der zelf een Über-Ich te hebben. Want dat is toch de definitie van de oer-
vader: diegene die alle vrouwen heeft en het Über-Ich is van alle zonen.
Het zijn in feite inwisselbare fantasma's.
Maar zoals gezegd: Freud herneemt zich ook hier, om verderop toch weer
zijn verknochtheid aan bovengenoemde fantasma's te verraden. Men kan
dus zien wat er telkens gebeurt: een onverhoedse gedachte breekt zich
baan, ze wordt gecorrigeerd maar ze komt op een of andere manier, in de
correctie zelf weer te voorschijn. Zo gaat het ook in het navolgende frag-
ment.
Freud brengt naar voren dat ‘Die [joodse] Religion, die mit dem Verbot be-
gonnen hat, sich ein Bild von Gott zu machen, entwickelt sich im Laufe
der Jahrhunderte immer mehr zu einer Religion der Triebverzichte...Gott
wird der Sexualität völlig entrückt und zum Ideal ethischer Vollkommen-
heit erhoben. Ethik ist aber Triebeinschränkung’ (ibidem). En Freud her-
stelt zijn vorige mijmering (‘Kein Triebverzicht’) door te zeggen: ‘Somit
scheint der Triebverzicht eine hervorragende Rolle in der Religion zu spie-
len, auch wenn er nicht von Anfang an in ihr hervortritt’ (ibidem, p. 227).
Dit is ook Freuds aangrijpingspunt voor ‘zijn idee’, zijn bijdrage. Hij wijst
op het totemisme als eerste vorm van een religie die aantoont dat, ook al
lijkt driftverzaking en de op haar gebaseerde ethiek, niet tot de wezenlijk
inhoud van de religie te horen, er toch een zeer nauwe genetische band
tussen beide bestaat. Het totemistisch systeem heeft immers als onmis-
bare bestanddelen een aantal geboden en verboden, die hij in drieën
opsomt:
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[1] Het hysterisch fantasma is eigenlijk pas in de tweede Mozesversie een historisch toets-
bare hypothese geworden: 'Die männlichen Gottheiten erscheinen zuerst als Söhne neben
den großen Müttern, erst später nehmen sie deutlich die Züge von Vatergestalten an'
(ibidem, p. 189). 
[2] Lacan, een uitstekend lezer van Freud, zou hier spreken van 'La femme qui n'ex-siste
pas'.



a) Het gebod van de verering van de totem, met het verbod de totem te
schaden of te doden.

b) Het exogamie-gebod en het verbod op de vurig begeerde moeders en
zussen in de horde, het incestverbod.

c) De toekenning van gelijke rechten aan alle leden van de broederclan.

De eerste twee, zegt Freud, zijn in de geest van de ‘geëlimineerde’ vader
(‘geëlimineerd’ is het woord in de Nederlandse vertaling. In het Duits
staat ‘Beseitigten’ [1], tweemaal op p. 227, eenmaal op p. 229). Ze zetten
diens wil voort. Het derde verbod ‘gaat voorbij’ [2] aan de wil van de vader
en dit wordt gerechtvaardigd door het beroep op de noodzaak om de nieu-
we orde die na de ‘eliminatie’ van de vader is ontstaan, duurzaam in stand
te houden.
Wanneer Freud echter de vergelijking trekt tussen ‘het heilige’ en de ‘fort-
gesetzte Wille des Urvaters’ (ibidem, p. 229), vergeet hij eenvoudigweg het
eerste verbod. Het komt niet in de vergelijking voor, het is eruit verdwe-
nen. Deze ‘verdwijning’ lijkt me niet minder dan een ‘schrappen’ van het
eerste verbod. Freud behandelt in feite alleen het eerste gebod, maar niet
het eerste verbod, slechts het tweede gebod behandelt hij van beide kan-
ten:
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[1] 'Beseitigen' heeft in het Duits - en de Nederlandse vertaling (elimineren) geeft dat ook
weer - naast 'doden, vermoorden' nog andere connotaties, die een verhullend, eufemistisch
en verschoven karakter hebben ten aanzien van de betekenis 'doden, vermoorden'. Wahrig
(Deutsches Wörterbuch, Mosaik Verlag, München, 1986-1987) geeft voor 'beseitigen':
wegbringen, wegschaffen, entfernen (Gegenstände, Schmutz); zum Verschwinden bringen,
aus der Welt schaffen (Fehler, Hindernisse, Schwierigkeiten, Störung, Ursache); jmdm. ˜,
einen Mitwisser ˜ unschädlich machen, töten. Deze woordkeus laat de mogelijkheid open
dat in Freuds tekst niet alleen iets kan spelen van de magie - de almacht - der gedachten,
waarover Freud het zelf eerder in zijn tekst heeft, maar ook de magie van het woord; mis-
schien is er geen sprake van moord als je 'beseitigen' of elimineren schrijft?
In de tweede Mozesversie gebruikt Freud in het algemeen meer het rechtstreekse woord
doden of vermoorden (bijvoorbeeld G.W. XVI, p. 193, 244), of wijst hij op het gewelddadige
karakter van het 'beseitigen', bijvoorbeeld G.W. XVI, p.165: '...von der gewaltsamen Besei-
tigung des großen Mannes'.
[2] Het 'sieht ab' ('absehen von'; Nederlandse vertaling:'voorbij gaan aan') kan op twee ma-
nieren verstaan worden:
1) Men doet er afstand van hetzelfde te willen als de oervader (Über- ich te zijn van alle zo-

nen, en alle vrouwen te hebben)
2) Men 'neemt niet in aanmerking, laat buiten beschouwing' wat de vader wil, namelijk zijn

ge - en verboden.
In deze versie maakt Freud geen onderscheid tussen beide betekenissen.  



Das Gebot der Exogamie, dessen negativer Ausdruck die Inzestscheu ist,
lag im Willen des Vaters und setzte diesen Willen nach seiner
Beseitigung fort...Wir erwarten zuversichtlich, daß die Untersuchung
aller anderen Fälle von heiligem Verbot zu demselben Ergebnis führen
würde wie im Falle der Inzestscheu (ibidem, p. 229).

Freud komt wel terug op ‘die Verehrung des Totem’ maar in de plaats van
het daarop aansluitend verbod ‘ihn zu schädigen oder zu töten’ volgt er
iets anders:

Der Wille des Vaters aber war nicht nur etwas, woran man nicht rühren
durfte, was man hoch in Ehren halten mußte, sondern auch etwas,
wovor man erschauerte, weil es einen schmerzlichen Triebverzicht
erforderte (ibidem, p. 230).

Freud verbindt deze huivering echter niet met het verbod niet te doden of
te beschadigen maar met het ‘smartelijkste offer’ dat de zonen brachten,
toen ze de besnijdenis, het symbolisch substituut van de castratie die de
oervader eens ‘aus der Fülle seiner Machtvollkommenheit’ (ibidem)
aan de zonen voltrokken had, aanvaardden en zich daarmee bereid toon-
den, zich aan de wil van de vader te onderwerpen.
Wat zou er gebeuren als Freud hier dezelfde scherpzinnige vragen gesteld
zou hebben, zoals hij dat deed bij het tweede ge- en verbod (exogamie en
incestverbod)? Parafraserend zou men dan kunnen schrijven (zie p. 228;
Ned.vert. p. 137): ‘Waarom zou het nu zo'n bijzonder zware misdaad zijn
de vader vermoord te hebben, zoveel kwalijker dan welke andere moord?
Vraagt men naar een motivering, dan zal men stellig te horen krijgen dat
al onze gevoelens zich ertegen verzetten. Maar dat wil slechts zeggen dat
men het verbod vanzelfsprekend acht, dat men het niet weet te motiveren.
De futiliteit van deze verklaring valt gemakkelijk genoeg te bewijzen. Wat
zogenaamd onze heiligste gevoelens kwetst, was bij alle vroege volkeren
algemene zede....’. Deze parafrasering zou in ieder geval een schril maar
ook scherper en duidelijker licht geworpen hebben op Freuds latere uit-
spraak; ‘Sacer’ (ibidem, p. 230) betekent niet alleen ‘heilig’, ‘gewijd’ maar
ook iets dat wij alleen met ‘snood’, ‘afschuwelijk’ kunnen vertalen.
Het is pas in de tweede versie (en na p. 239) dat Freud dit ‘doodgezwege-
ne’ kan herstellen:

Im Rahmen der Moses-Religion war für den direkten Ausdruck des
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mörderischen Vaterhasses kein Raum; nur eine mächtige Reaktion auf
ihn konnte zum Vorschein kommen, das Schuldbewußtsein wegen
dieser Feindseligkeit, das schlechte Gewissen, man habe sich gegen Gott
versündigt und höre nicht auf zu sündigen ( ibidem, p. 243, vetgedrukt
van mij).

Dat in onze tekst uit de eerste Mozesversie het slechte geweten van Freud
aan het woord is, waardoor een direkte uitdrukking van zijn ‘moorddadige
vaderhaat’ niet mogelijk is, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Freud
heeft het over de ‘beseitigte’ oervader of Mozes, dit wil zeggen hij heeft ze
allebei doen verdwijnen om hun plaats in te nemen. Is Freud niet de au-
teur van een castratietheorie? De oervader had het niet beter kunnen be-
denken, moet Freud ‘in het diepst van zijn gedachten’ en in de ‘Fülle sei-
ner Machtvollkommenheit’ gedacht hebben. Hier blijkt het duidelijkst dat
Freud zelf niet kan wat hij de joden verwijt, namelijk onderscheid maken
tussen zijn persoon en zijn idee, tussen ‘de’ psychoanalyse en zijn eigen
persoon. Dat dit echter een moord betekent op de wetgever - Freud geeft
zich immers als wetgever uit - daarom is ook de wet veranderd. Het ‘ver-
geten’ door Freud van het eerste verbod dient geinterpreteerd te worden
als een eigenmachtig schrappen, verminken van de wet. Dit is het gevolg
van Freuds ‘beseitigen’ van de oervader, van Mozes, wiens plaats hij heeft
ingenomen. Dit feit wordt echter doodgezwegen in deze versie, maar er
leidt wel een spoor naar toe, namelijk het ‘vergeten van het eerste verbod’.
De moord is in deze versie dan ook herleid tot een ‘vanzelfsprekend’ en
daarmee verwaarloosbaar ‘incident’ in Freuds gedachtengang en niet rele-
vant voor waar het volgens hem om gaat.
In deze eerste Mozesversie is Freud immers heimelijk oraal geïdentifi-
ceerd met de oervader, met Mozes. Hij heeft hem geïncorporeerd, ‘ver-
zehrt’ , opgegeten, is het ondubbelzinnige en direkte woord, dat men ech-
ter pas in de tweede Mozesversie aantreft (ibidem, p. 240 e.v.).
Maar genoeg voorlopig over deze ‘unerlöster Geist’ (V3) die Freud nog zo
lang (we zitten nog in 1934) zal kwellen. De uiteindelijke publicatie heeft
immers niet alleen de funktie van een schuldbekentenis, door het bloot-
stellen van zijn ‘entstellte’ tekst (zie eerder: ‘Es ist bei der Entstellung
eines Textes ähnlich wie bei einem Mord. Die Schwierigkeit liegt nicht in
der Ausführung der Tat, sondern in der Beseitigung ihrer Spuren’ ibidem,
p. 144). Deze eerste Mozesversie bevat in zijn ‘Entstellung’ ook iets waar-
devols waarvan Freud geen afstand kan doen zoals hijzelf zegt in V3. Nu
we mede dank zij de tweede Mozesversie deze ‘Entstellung’ enigszins aan
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de orde hebben gesteld, wordt dit alleen maar duidelijker. Het gaat in de-
ze tekst om het aan de orde stellen van de funktie van de vader, niet in de
‘Fülle seiner Machtvollkommenheit’ - deze almachtige Freud-Mozes is
juist de indicatie van een moord op de ware functie van de vader -, maar
in de betekenis van iemand die zelf onderworpen is aan de wet waar hij
nochtans naar verwijst. We kunnen dit het beste uitwerken als we de
tweede Mozesversie behandelen maar de basis van die latere beschou-
wingen is toch reeds gelegd in Freuds eerste Mozesversie, met name door
het verband dat Freud legt tussen ‘das Heilige’ en ‘der fortgesetzte Wille
des Urvaters’ (ibidem, p. 227-229).
De scherpte en het belang van deze tekst - alle ‘Entstellung’ ten spijt - kan
niet genoeg benadrukt worden. Ik geef deze tekst weer in mijn eigen woor-
den. Het is zeker niet de eerste, noch de laatste interpretatie.
Het gaat om een aantal elementen die in de (monotheïstische) religie te
vinden zijn. Freud maakt ons daarop attent, omdat ze volgens hem een
beter begrip van de menselijke persoon mogelijk maken. Het gaat om wat
ik met Bion een ‘konstante konjunktie’ zou willen noemen: een aantal ele-
menten die een rol spelen in de wording en het behoud van de menselijke
persoonlijkheid. Die elementen manifesteren zich in een niet te overziene
en onvoorspelbare reeks van gebeurtenissen en inzichten. Tegen de ach-
tergrond van een persoon, uiteindelijk een dode persoon, de dode vader
tekent zich een wil af - en het is deze dode vader die aan deze wil herin-
nert -, die wetgevend is voor het menselijk leven [1].
Er is een gebod om deze wetgevende wil te eren en een verbod om deze te
beschadigen of te doden. Er is ten tweede ook een verbod op de felbegeer-
de moeders en zussen en een gebod het verderop te zoeken (exogamie).
Het derde gebod en verbod ‘sieht ab vom Willen des Vaters’, zegt Freud,
maar nu wij de ‘Entstellung’ hebben blootgelegd, kunnen we beter begrij-
pen dat hier in feite gezegd wordt dat geen man, geen mens, een uitzonde-
ring kan vormen op de twee voorgaande ge- en verboden: ‘Sonst wäre der
Rückfall in den früheren Zustand unvermeidlich geworden’ (ibidem, p.
227).
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[1] Met deze uitspraken neem ik reeds een voorschot op datgene wat ik pas tenvolle kan
verhelderen bij de behandeling van de tweede Mozesversie.
Ik heb de zinsnede 'fortgesetzte Wille' uit Freuds formulering bewaard omdat ik er ook geen
betere woorden voor kan vinden. De inhoud is echter raadselachtig, misschien te verge-
lijken met Winnicotts 'going on being': moeilijk te definiëren - er komt wel heel wat bij
kijken - , maar als het ontbreekt ben je nergens. Het is in ieder geval een term passend in
één van de (grond)lijnen van Freuds denken en waarmee het leven gedacht wordt 'vanuit
menselijke personen'.



Dat wil dus zeggen dat niemand, geen mens, de plaats van deze wetgeven-
de wil kan usurperen, omdat deze wetgevende wil juist de particulariteit,
de eenmaligheid van iedere mens, man of vrouw, fundeert.
Ik maak de lezer opmerkzaam op het feit dat de persoonlijkheid van de
vrouw (het meisje, de moeder) door Freud weliswaar in verband wordt ge-
bracht met deze wetgevende wil, maar dat haar afhankelijkheid van deze
wetgevende wil, niet die precieze bepaling krijgt, zoals dat bij de man ge-
beurt. Samen met het feit dus, dat de rij van ‘konstante konjunkties’ niet
te overzien en niet te vóórzien is, doet dit ook veronderstellen, dat niet al-
le elementen van de menselijke persoon bekend zijn.
De argumentatie van Freud omtrent deze elementen, die hij analyseert
als deeluitmakend van het heilige, lijkt me nog steeds geldig: ze zijn ‘sehr
stark affektiv betont, aber eigentlich ohne rationelle Begründung’ (ibi-
dem, p. 228). Ze zijn ook verre van ‘selbstverständlich’, niet het gevolg ‘ei-
nes natürlichen Gefühls’ (ibidem, p. 229). Hij toont dat aan door te wijzen
op het veelvuldig voorkomen van incest bij Goden, helden en koningen.
Ook het beroep op een biologische verklaring - de schadelijkheid van in-
teelt - is feitelijk niet juist (iets dat men nog steeds makkelijk vergeet),
nog afgezien van de vraag of men vroeger daarvan enige notie had en
daarop gereageerd zou hebben. Er bestaat ook een onzekerheid over de
toegestane en verboden verwantschapsgraden.
De ‘Begründung’ (ibidem, p. 228) die Freud dan toch aanvoert, namelijk
‘der fortgesetzte Wille des Urvaters’ kan niet anders dan een hypothese
zijn die volgens hem onontbeerlijk is voor het verstaan van de menselijke
persoon en die ook werkzaam is in de religie. Men gaat echter (te) makke-
lijk voorbij aan het feit dat deze hypothese, in al zijn onontbeerlijkheid,
daarmee nog niet voortvloeit uit een ‘natuurlijk gevoel’ dat ‘vanzelfspre-
kend’ is, of eenvoudigweg rationeel en niet zó affektief geladen. De vader-
funktie, als onontbeerlijke hypothese, heeft juist wel al deze kenmerken:
niet voort te vloeien uit een natuurlijk gevoel, niet vanzelfsprekend te
zijn, niet zozeer rationeel, maar zeer sterk affektief geladen te zijn en niet
gebaseerd te zijn op een biologische oorzakelijkheid.
Na hiermee hopelijk voldoende recht gedaan te hebben aan zowel het as-
pekt van schuldbekentenis als ook aan de intrinsieke waarde die deze
eerste Mozesversie inbrengt in de definitieve Mozes, wil ik tenslotte nog
een aantal opmerkingen maken over wat nog volgt in deze eerste Mozes-
versie.
Nadat Freud dus met de uiteenzetting van zijn hypothese het wezenlijke
van zijn bijdrage in deze eerste Mozesversie aan de orde heeft gesteld vol-
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gen nog 3 afdelingen: e) Der Wahrheitsgehalt der Religion (p. 230) f) Die
Wiederkehr des Verdrängten (p. 233) g) Die historische Wahrheit (p. 236).
Deze laatste afdeling bevat het sluitstuk van zijn hypothese omtrent de
religie in deze eerste versie. Dat heb ik reeds eerder behandeld (zie p. 46
e.v.). Over e) kan ik voorlopig kort zijn omdat het thema nog herhaaldelijk
aan de orde komt. We zullen wat langer stilstaan bij f) omdat het een
goede overgang vormt naar de tweede Mozesversie maar ook omdat het
ons een eerste blik gunt op andere teksten van Freud die in het
Mozeswerk een belangrijke, zij het niet altijd direkt zichtbare rol spelen.

3.1 ‘Der Wahrheitsgehalt der Religion’ (e).

Was vlak daarvoor (in d) Triebverzicht) nog sprake van een oervader die
‘Aus der Fülle seiner Machtvollkommenheit’ de castratie aan zijn zoons
voltrokken had, nu volgt een, het zij gezegd, ‘briljante’ tirade van Freud
op ‘jene Forscher, die von der Existenz eines höchsten Wesens überzeugt
sind! Für diesen großen Geist hat die Welt keine Probleme, weil er selbst
alle ihre Einrichtungen geschaffen hat’ (ibidem, p. 230). De gelijkenis tus-
sen deze alwetende, zoniet almachtige, gelovige onderzoeker en de oerva-
der is treffend. De uitbarsting van Freud, nu ineens in de positie van de
gecastreerde, lijkt me niet zonder verband met het voorafgaande (in d),
toen hij nog sprak als auteur en wetgever van een castratietheorie. Wat
de ‘briljante’ tirade mij in zijn ‘schittering’ vooral lijkt te verraden is dus
het narcistisch konflikt dat voor Freud gaande is in zijn analyse van het
Joods monotheïsme. Nu echter komen die ingrediënten van het narcisme
naar boven die in de vorige afdeling geloochend en afgespleten waren -
namelijk, woede en vooral nijd. ‘Wie beneidenswert erscheinen uns...jene
Forscher’ zegt Freud (ibidem, p. 230). Maar de schizo-paranoïde opstelling
blijft gehandhaafd. Freud impliceert immers: ‘niet ik gedraag mij almach-
tig, maar die gelovige onderzoeker gedraagt zich alwetend’. Maar de tira-
de is ‘briljant’, heeft zeker ook een superieure, devaluerende toon. De woe-
de die duidelijk onderdrukt is en verborgen onder de schittering van de
tirade, is gericht op de kennis van een ‘Ideal...so einfach und so uner-
schütterlich festgelegt’ waarvan Freud het ‘vermeende’ in-bezit-hebben
toeschrijft aan de gelovige Jood (ibidem, p. 230-231). Het ‘Wie beneidens-
wert’ impliceert echter toch één gemene noemer tussen Freud en zijn
(imaginaire) alwetende gelovige onderzoeker; het idee dat die omniscien-
tie, als variant op de omnipotentie, ergens toch te hebben zou zijn.
Reeds eerder wees ik op de rol die het oraal-incorporatieve, het ideaal-Ik
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en het Ik-ideaal, spelen in deze eerste Mozesversie. Hier treden deze as-
pekten duidelijk aan het daglicht, juist op het moment dat iets meer van
de keerzijde van het narcisme voelbaar wordt - woede en nijd. Dat deze
laatste elementen een rol spelen is ook te merken aan de gemaskeerde de-
pressieve toon die hier en daar in de eerste Mozesversie voelbaar is. Mis-
schien nog wel het sterkst in de voorbeelden die Freud geeft in de navol-
gende afdeling: ‘f) Die Wiederkehr des Verdrängten’.

3.2 ‘Die Wiederkehr des Verdrängten’ (f).

Deze afdeling bevat 3 summiere casusvoorbeelden van deze ‘Wiederkehr’,
en op het einde een ‘schematische Darstellung’ van het mechanisme dat in
deze voorbeelden een rol speelt (ibidem, p. 233-236).
Zowel de casusvoorbeelden als het schema hebben een parallel in de twee-
de Mozesversie, zij het dat Freud zich daar beperkt tot één, maar wel uit-
gebreider casusvoorbeeld (ibidem, p. 183-185). Freud geeft de parallel zelf
aan door ook deze casus te laten eindigen met: ‘...In diesem Stück erken-
nen wir die Wiederkehr des Verdrängten..’ (ibidem, p. 185). Voor de paral-
lel met het schema uit de eerste Mozesversie komen meerdere passages
uit de tweede Mozesversie in aanmerking. De passage in de tweede Mo-
zesversie die het duidelijkst het verschil markeert met het schema uit de
eerste versie, staat op p. 202-204. Wat betreft de schema's kan men bo-
vendien, zowel chronologisch als inhoudelijk, de ook zo genoemde ‘sche-
matische Darstellung’ uit de Ik-splijtingstekst (1938) invoegen. Het
schema uit de Ik-splijtingstekst heeft een scharnierfunctie tussen beide
versies.
Een vergelijking van de parallellen uit de eerste en de tweede Mozesver-
sie is relevant, hoewel we daardoor reeds een voorschot nemen op ons
onderzoek van de tweede Mozesversie. In ieder geval maakt de vergelij-
king nogmaals duidelijk dat de tweede versie geenszins een herhaling is
van de eerste.

A. De schema's (‘schematische Darstellung’).

Chronologische (en inhoudelijk) is er sprake van drie schema's :

A.1
pagina 235 (eerste Mozesversie):

49



...In schematischer Darstellung kann man sagen: Als Folge des
Erlebnisses erhebt sich ein Triebanspruch, der nach Befriedigung ver-
langt. Das Ich verweigert diese Befriedigung, entweder weil es durch die
Größe des Anspruchs gelähmt wird oder weil es in ihm eine Gefahr
erkennt. Die erstere dieser Begründungen ist die ursprünglichere, beide
laufen auf die Vermeidung einer Gefahrsituation hinaus. Das Ich
erwehrt sich der Gefahr durch den Prozeß der Verdrängung.

Dit is het klassieke schema dat direkt aanleunt bij Hemmung, Symptom
und Angst (1926d). Bij de terugkeer van het verdrongene loopt dit ver-
dringingsproces uit op ‘Symptombildung...ohne die Einwilligung, aber
auch ohne das Verständnis des Ichs’, waarbij sprake is van ‘...weitgehende
Entstellung, die das Wiederkehrende im Vergleich zum Ursprünglichen
erfahren hat’ (ibidem, p. 236).
Onze stelling is dat Freud met dit schema ‘ohne die Einwilligung, aber
auch ohne Verständnis’ van zijn ik een konflikt loochent waardoor splij-
ting ontstond. Het functioneren van die loochening hebben we ontcijferd
in deze eerste Mozesversie. De 3 casusvoorbeelden dragen daarvan de
sporen zoals we nog zullen zien.

A.2
Ik-splijtingstekst, G.W. XVII, pagina 59 (de passage wordt pas achteraf op
p. 60 ‘schematische Darstellung’ genoemd.):

Das Ich des Kindes befinde sich also im Dienste eines mächtigen
Triebanspruchs, den zu befriedigen es gewohnt ist, und wird plötzlich
durch ein Erlebnis geschreckt, das ihn lehrt, die Fortsetzung dieser
Befriedigung werde eine schwer erträgliche reale Gefahr zur Folge
haben. Es soll sich nun entscheiden: entweder die reale Gefahr
anerkennen, sich vor ihr beugen und auf die Triebbefriedigung
verzichten, oder die Realität verleugnen, sich glauben machen, dass kein
Grund zum Fürchten besteht, damit es an der Befriedigung festhalten
kann. Es ist also ein Konflikt zwischen dem Anspruch des Triebes und
dem Einspruch der Realität. Das Kind tut aber keines von beiden, oder
vielmehr, es tut gleichzeitig beides, was auf dasselbe hinauskommt. Es
antwortet auf den Konflikt mit zwei entgegengesetzten Reaktionen,
beide giltig und wirksam...

De aanzet van de tekst loopt bijna woordelijk parallel met het vorige sche-
ma maar neemt dan een andere wending, waarbij direkt sprake is van een
konflikt, aan de hand waarvan Freud de noties loochening en Ik-splijting
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introduceert. Het functioneren daarvan hebben we reeds aangetoond in
onze analyse van de eerste Mozesversie, maar we zullen er nog nader op
ingaan in het derde deel van onze studie dat helemaal gewijd is aan de Ik-
splijtingstekst.

A.3
pagina 202-204 tweede Mozesversie :

Onze lezing van de tweede Mozesversie (zie onze paragraaf 4 verderop)
zal duidelijk maken dat hier een Freud aan het werk is, die beseft dat er
iets niet klopt met zijn eerste Mozesversie (zie V2) en die via een zorg-
vuldige ‘herberekening’ van zijn argumentaties ‘zijn fout’ probeert op te
sporen. In deze poging probeert Freud meerdere schema's uit. Men kan
gerust zeggen dat hij daarbij het beste uit de kast haalt van dat wat hij
eerder ontdekte in zijn onderzoekingen.
Typerend lijkt mij echter de wijze waarop hij deze schema's ter sprake
brengt. Er is er niet één dat echt helemaal voldoet, ook al zijn ze geen van
allen zonder nut. Dit is het meest duidelijk op pagina 202-204.
De Nederlandse vertaler (zie Nederlandse editie, p. 111, noot 37) merkt op
dat afgezien van de Abriss der Psychoanalyse, Freud hier voor het laatst
de afkortingen ‘UBW, VBW, BW’ (onbewust, voorbewust, bewust) ge-
bruikt nadat ze, afgezien van twee vermeldingen in zijn Neue Folge der
Vorlesungen (1933a), volledig in onbruik waren geraakt sinds Freud zijn
tweede struktuurmodel had gepresenteerd (Das Ich und das Es, 1923e).
De Nederlandse vertaler zegt dat ‘het merkwaardig is dat hij deze afkor-
tingen in zijn Mozeswerk, volkomen in strijd met zijn normale praktijk, in
descriptieve zin gebruikt.’ (p. 111, noot) Het lijkt me echter meer waar-
schijnlijk dat Freud beide topische schema's gebruikt en in die zin, voor
zover nodig, de breuk herstelt die de overgang van het ene naar het
andere schema indertijd met zich mee leek te brengen. Tegelijkertijd legt
hij daarbij echter het accent op het tekortschieten van de schema's.
Beide schema's hebben elk hun nut. Men kan niet zeggen dat het ene
schema beter is dan het andere. Hun waarde blijft echter eerder relatief,
afgezet tegen ‘unsere völlige Unwissenheit’ (ibidem, p. 204) zegt Freud.
En het is misschien niet onwaarschijnlijk dat Freud vanuit deze gedach-
tengang de genoemde afkortingen in zijn ‘Abriss’ opnieuw in ere heeft
hersteld. Zo spreekt Freud op pagina 202 van onze tekst inderdaad weer
over zijn eerste schema (UBW, VBW, BW) maar komt dan meteen te spre-
ken over een complicatie: ‘Es ist richtig, daß alles Verdrängte unbewußt
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ist, aber nicht mehr richtig, daß alles, was zum Ich gehört, bewußt ist’ en
dat ‘das Bewußtsein eine flüchtige Qualität ist, die einem psychischen
Vorgang nur vorübergehend anhaftet’ (ibidem, p. 202). Daarom moeten
we, aldus Freud een andere onderscheiding invoeren ‘die nicht mehr qua-
litativ, sondern topisch..., gleichzeitig genetisch ist’ (ibidem). Dat in het
tweede struktuurschema het eerste schema de vorm van kwaliteiten
krijgt is een gevolg van een wisseling van standpunt, maar hiermee is niet
gezegd dat dit eerste struktuurschema nu slechts descriptief gehanteerd
wordt. Het maakt wel een flexibelere beschouwing mogelijk van het ver-
keer tussen beide ‘seelischen Provinzen’ (ibidem, p. 203, Freud laat hier
voorlopig het ‘Über-Ich’ buiten beschouwing):

 (wir) nehmen also an, daß einerseits der unbewußte Vorgang im Es aufs
Niveau des Vorbewußten gehoben und dem Ich einverleibt wird, und
daß anderseits Vorbewußtes im Ich den umgekehrten Weg machen und
ins Es zurückversetzt werden kann (ibidem).

Maar ook deze ‘psychische Topik’, met zijn ongewone ruimtelijke opvat-
ting van het psychische apparaat is onbevredigend. In de krasse uit-
spraak van Freud:

Das Unbefriedigende an dieser Vorstellung, das ich so deutlich wie jeder
andere verspüre, geht von unserer völligen Unwissenheit über die
d y n a m i s c h e Natur der seelischen Vorgänge aus (ibidem, p. 204.
‘Dynamische’ staat zo in Freuds tekst bij wijze van onderstreping).

En als het gaat om de modificatie, de mogelijk andere verdeling van psy-
chische energie, die het onderscheid tussen een bewuste, voorbewuste en
onbewuste voorstelling uitmaakt:

.. Wir sprechen von Besetzungen und Überbesetzungen, aber darüber
hinaus fehlt uns jede Kenntnis und sogar jeder Ansatz zu einer
brauchbaren Arbeitshypothese... (ibidem).

Deze relativerende hantering van de schema's is gespitst op hun bruik-
baarheid, maar zet ze anderzijds ook af tegen onze onwetendheid en de
vele vragen die zelfs nog niet eens goed geformuleerd kunnen worden (zo
zou men ‘fehlt...jeder Ansatz zu einer brauchbaren Arbeitshypothese’
kunnen opvatten). Ons lijkt deze relativerende benadering karakteristiek
voor de ‘openende’ stijl van de tweede Mozesversie.
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B De casusvoorbeelden: eerste Mozesversie (p. 233-234) versus
tweede Mozesversie (p. 183-185).

B.1
Eerste Mozesversie p. 233-234 :

Zoals Freud vlak voor deze casusvoorbeelden de ‘Wiederkehr’ van de eerst
verworpen Mozesreligie aan de orde stelde in de geschiedenis van het
Joodse volk, zo moeten deze drie casusvoorbeelden deze ‘Wiederkehr des
Verdrängten’ illustreren voor de geschiedenis van het individu.
De ‘schematische Darstellung’ op het einde van deze afdeling moet dan in
feite de mechanismen verantwoorden die in beide processen - bij het Jood-
se volk en in het individuele zieleleven - werkzaam zijn. Maar we gaven
reeds aan dat Freuds ‘schematische Darstellung’ een konflikt in hemzelf
loochende, waardoor splijting ontstond en waarbij de eerste Mozesversie
langs deze weg het symptoom werd van dit geloochend konflikt (zie A.1).
We zeiden toen reeds dat de drie casusvoorbeelden de sporen droegen van
dit geloochend konflikt en we zullen dit nu proberen aan te tonen.
Eerst maakt Freud een grof onderscheid in het materiaal dat hij uit de
‘analytische Erforschung des Seelenlebens’ (ibidem, p. 233) haalt. Het on-
derscheid tussen het pathologische en het normale is niet scherp te trek-
ken, de mechanismen zijn in vergaande mate dezelfde, zegt hij en het is
veel belangrijker of ‘de veranderingen zich aan het ik voltrekken of dat ze
er als vreemd tegenover staan, in welk geval ze symptomen worden ge-
noemd’. Met deze laatste opmerking loopt hij vooruit op zijn schema, later
in dezelfde afdeling, waar dit symptomatische ‘de terugkeer van het ver-
drongene’ aan de orde stelt (zie A.1. onze tekst, p. 235-236 Mozeswerk).
De drie casusvoorbeelden, die over karakterontwikkeling gaan, stellen in
Freuds optiek de ‘terugkeer van het verdrongene’ aan de orde. Ze gaan
alle drie over vroeg-kinderlijke identificaties.
Freud spreekt over een identificatie met de moeder (‘das junge Mädchen’)
en identificaties met de vader (‘Goethe’ en ‘Ein junger Mann...neben
einem nichtswürdigen Vater’) maar eindigt met een zin die de drie casus-
voorbeelden over één kam scheert:

Um den Zusammenhang met unserem Thema nicht zu verlieren, muß
man im Sinne behalten, daß zu Anfang eines solchen Ablaufs immer
eine frühkindliche Identifizierung mit dem Vater steht. Diese wird dann
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verstoßen, selbst überkompensiert, und hat sich am Ende wieder
durchgesetzt (ibidem, p. 234, mijn vet).

Deze redenering is alleen begrijpelijk wanneer Freud in feite een ‘bepaal-
de wijze van identificeren’ op het oog heeft, en niet zozeer de persoon met
wie geïdentificeerd wordt (moeder of vader in de voorbeelden). Deze ‘wijze
van identificeren’ verbindt Freud dan toch met ‘eine frühkindliche Iden-
tifizierung mit dem Vater’, die dan verstoten, zelfs overgekompenseerd
wordt, maar deze ‘Identifizierung mit dem Vater’ blijft dan uiteindelijk
toch bestaan.
Hier is zeker iets verwarrends aan de hand als we ons letterlijk aan
Freuds tekst houden, hoewel Freud zelf geen blijk van verwarring geeft.
Voor hem gaat het gewoon om illustraties van de terugkeer van het ver-
drongene. Maar voor ons, die de tekst lezen, rijst toch de vraag om wat
voor soort identificaties het gaat, en wat daarin dan zogenaamd verdron-
gen is. In feite zal Freud zich pas later de verwarring realiseren en pas in
de casus van de tweede Mozesversie de verwarring kunnen ophelderen,
wanneer hij zijn loochening van die verwarring doorbroken heeft.
Wij kunnen de sporen van wat Freud loochent wel terugvinden in zijn
tekst maar Freud staat er niet bij stil, denkt er niet verder over na, voor
hem bestaat het probleem niet terwijl zijn tekst het ons toch laat zien. We
wezen er reeds op hoe in de eerste Mozesversie het ‘Über-Ich’ in feite ver-
vangen is door het Ik-Ideaal (zelfs een ‘Ideaal-Ik’) en hoe het orale ook
ineens geen sadistische component meer lijkt te bezitten. Deze tendenties
vinden we ook terug in deze drie casusvoorbeelden, overigens met alle
gevolgen van dien, want deze niet onderkende componenten keren in feite
terug in de weinig rooskleurige afloop van deze drie casusvoorbeelden. De
3 casusvoorbeelden vertonen een soort onverbiddellijk: ‘zo de moeder/de
vader, zo de dochter/de zoon’ als ware het een onherroepelijk determinis-
me - een ware impasse die onmiddellijk doet denken aan de lex talionis of
de bijbelse uitspraak: ‘Onze vaders aten zure druiven, en wij de kinderen
kregen er slechte tanden van.’ (vrij geciteerd - niet voor niets is de bijbelse
uitspraak overigens gevat in orale termen).
Het bovengeschetste vinden we ook terug in de vroeg-kinderlijke identifi-
caties van de voorbeelden. En in plaats van te spreken van identificaties
met een Ik-Ideaal is het eigenlijk juister te zeggen dat het identificaties
zijn met een Ideaal-Ik. Het lijkt zinnig dit onderscheid te maken want het
is kenmerkend dat ze datgene cultiveren casu quo overcompenseren dat
ontbreekt aan de ander (moeder of vader), m.a.w. wat de ander ‘niet is en
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heeft’ en juist ‘alles’ proberen te vermijden wat aan de ander herinnert.
Freud zegt dit met even zoveel woorden van het jonge meisje: ‘...alle
Eigenschaften gepflegt, die sie an der Mutter vermißt, und alles
vermieden, was an die Mutter erinnert’ (ibidem, p. 233, mijn vette
letter). Freud komt er niet op terug bij de mannelijke voorbeelden, maar
het is duidelijk dat daar in principe hetzelfde geldt.
Het kenmerkende van deze ‘vroeg-kinderlijke identificaties’ - juister zou
het zijn te spreken van incorporatie of ‘Einverleibung’, omdat het gebruik-
te model in feite dat van de melancholie is - is dat ze de bijdrage van de
vader of de moeder trachten te schrappen. Middels deze identificaties
wordt dus gepoogd om in zichzelf datgene tot stand te brengen waardoor
men ‘alles’ is, wat aan de ander volledig ontbreekt. Het is deze ‘wij-
ze van identificeren’ waarvan Freud zegt dat ze berust op een vroegkin-
derlijke identificatie met de vader, die dan verstoten wordt (‘geschrapt’ is
onze term. Men denke ook aan het ‘beseitigen’), overgekompenseerd (alle
eigenschappen gecultiveerd die bij de moeder - de vader - worden gemist
en ontbreken) en die tenslotte beklijft (in de vorm van ‘verstoten en ge-
schrapt’ is eigenlijk de enig mogelijke konklusie).
In deze identificatie lijkt niet zozeer (iets van) iemand ‘verdrongen’, tenzij
men zou zeggen dat iemand letterlijk is verdrongen van zijn plaats waar-
bij er zelfs alles aan is gedaan om te verhinderen dat iets nog zou her-
inneren aan die ander die van zijn plaats is verdrongen.
Een nadere analyse van Freuds tekst laat ons dus iets zien waar Freud
met zijn redenering op dit moment overheen glijdt, maar wat ons onver-
mijdelijke doet denken aan wat Freud pas in de tweede Mozesversie aan
de orde zal stellen: deze identificatie is in feite niets anders dan een incor-
poratie van de almachtige vader/moeder, die de vader van Oedipus en cas-
tratie schrapt, hem vermoordt, en in diens plaats komt.
Ik heb hier de 3 casusvoorbeelden slechts behandeld vanuit de (door
Freud voor dit moment miskende) functie die ze hebben in zijn gedachten-
gang van de eerste Mozesversie. Maar ze maken evenals andere gegevens
duidelijk, waarom Freud nog een jarenlange worsteling nodig zal hebben
alvorens hij zich kan bevrijden van het fantoom-symptoom dat hem kwelt
(‘sie [de eerste Mozesversie] quälte mich wie ein unerlöster Geist’ V3).
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B.2
De tweede Mozesversie (p. 183-185) :

Een opvallend verschil tussen de drie summiere casussen in de eerste
Mozesversie en het uitgebreidere voorbeeld in de tweede Mozesversie is
zeker dat ze alle drie één op één zijn (moeder-dochter, tweemaal vader-
zoon), terwijl in de tweede Mozesversie slechts één voorbeeld overblijft
waarin het narcistisch konflikt echter als een triangulair drama wordt
opengelegd.
Bij de drie casusvoorbeelden is het drama duaal geënsceneerd (zij/hij of
ik) en ontbreken of zijn de noodzakelijke triangulaire verbanden (‘links’)
verbroken die nodig zijn om het narcistisch konflikt onder ogen te zien en
te doorbreken.
Dit verschil op microniveau (namelijk wat betreft de casusvoorbeelden)
vindt men ook terug op macroniveau (de twee Mozesversies). In de eerste
Mozesversie is als het ware geen plaats voor een ‘echte ander’, in de twee-
de Mozesversie wel. De eerste Mozesversie is duaal gestruktureerd en
leidt tot een ‘dodelijke konfrontatie’ (hij/zij of ik). De tweede versie, op
specifieke wijze gecombineerd met de eerste, heeft daarentegen een trian-
gulaire struktuur. In het voorbeeld uit de tweede versie wordt ook dui-
delijk hoe het (incorporatief) fantasma, de reactie van de zoon dus, binnen
de oedipussituatie een fundamentele rol speelt in het blokkeren van de
integratie (introjectie) van het oedipuscomplex, wat leidt tot desastreuze
gevolgen:

Er entwickelte eine absolut egoistische, despotische und brutale
Persönlichkeit, der es offenbar Bedürfnis war, die anderen zu unter-
drücken und zu kränken. Es war die getreue Kopie des Vaters, wie sich

dessen Bild in seiner Erinnerung gestaltet hatte, also ein Wiederaufleben

der Vateridentifizierung, in die sich seinerzeit der kleine Knabe aus

sexuellen Motiven begeben hatte (ibidem, p. 185, mijn vette letter).

Het is niet moeilijk in deze figuur, die de wet als het ware ingeslikt heeft,
de identificatie te herkennen met de ‘Fülle der Machtvollkommenheit’
(ibidem, p. 230) van de oervader uit Freuds eerste Mozesversie. Echter
deze identificatie kan hij nu juist in de tweede versie karakteriseren als:
‘Dies extreme, bis zur Selbstzerstörung rücksichtslose Verhältnis zum
Vater’ gevoed door ‘wütenden Vaterhaß und Widersetzlichkeit gegen den
Vater’ (ibidem, p. 185).
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Men kan zich afvragen waar Freud deze casus vandaan heeft (zie Deel II,
1.2. waar we onze opvatting beargumenteren dat het hier om de Wolfman-
casus gaat), maar het is duidelijk dat Freud vanuit de triangulaire confi-
guratie waarin de casus is geplaatst, een onderscheid maakt tussen twee
identificaties. Dit onderscheid dreigt enigszins verloren te gaan omdat
Freud voor beide eenzelfde woord gebruikt (‘Identifizierung’) [1], maar in
de tekst is duidelijk dat het om twee verschillende identificaties gaat. Als
dit niet het geval zou zijn, zou de tekst volkomen onzinnig beweren dat de
patiënt zich identificeert met vader en tegelijkertijd juist niet.
De eerste passage luidt:

Durch solche Beobachtung (de ouderlijke coïtusscène, oerscène)
frühzeitig zu aggressiver Männlichkeit geweckt, begann das Kind seinen
kleinen Penis mit der Hand zu erregen und verschiedene sexuelle
Angriffe auf die Mutter zu unternehmen, in der Identifizierung mit dem

Vater, an dessen Stelle er sich dabei setzte. (ibidem, p. 184, mijn vette
letter).

De ‘Identifizierung’ is hier duidelijk gebaseerd op een nabootsing van de
oerscène. De oerscène is niet buiten het kind, of het kind niet buiten de
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[1] Dit is kenmerkend voor Freuds brede gebruik van het begrip 'identificatie' waarbij bijna
altijd uit de verdere tekst moet blijken of hij het heeft over incorporatie ('Einverleibung'),
introjectie, of eigenlijke identificatie. Deze laatste onderscheidingen, alleen vast te stellen
door tekstonderzoek, zijn een constant thema in G. Rosolato's geschriften (recent nog in
'transfert sur les traces de la suggestion' p. 147 in Nouvelle Revue de psychanalyse nr. 50,
automne '94). Voor verder onderzoek zij verwezen naar G. Rosolato's geschriften.
Ik geef echter één voorbeeld uit Massenpsychologie und Ichanalyse, G.W. XIII, p. 116: 'Die
Identifizierung'. Freud spreekt onder die titel van 'Einverleibung' (Freud gebruikt de term
incorporatie niet), steeds in verband met de vroegste driftfase - de orale: 'in welcher man
sich das begehrte und geschätzte Objekt durch Essen einverleibte und es dabei als solches
vernichtete'. In dezelfde tekst geeft Freud aan dat een dergelijke (vroege of primaire) vader-
identificatie door 'Einverleibung' een voorloper kan worden van de objektbinding aan de
vader: 'Es ist leicht, den Unterschied einer solchen Vateridentifizierung von einer Vater-
objektwahl in einer Formel auszusprechen. Im ersten Falle ist der Vater das, was man
sein, im zweiten das, was man haben möchte. Es ist also der Unterschied, ob die Bindung
am Subjekt oder am Objekt des Ichs angreift. Die erstere ist darum bereits vor jeder sexuel-
len Objektwahl möglich. Es ist weit schwieriger, diese Verschiedenheit metapsychologisch
anschaulich darzustellen' (Mijn vette letter).
Deze tekst omtrent de vroege 'Vateridentifizierung' als voorloper van de 'Vaterobjektwahl'
impliceert een redenering waarbij iets ingelijfd (incorporatie) en 'als solches' vernietigd
wordt, maar toch ook blijft bestaan (identificatie) en zelfs voor groei van het subjekt be-
schikbaar komt in een dialektiek tussen (willen) hebben en (willen) zijn (introjectie), dia-
lektiek die in feite ook altijd rekent met een 'ontbreken' (want vernietigd 'als solches').  



oerscène; het zit er middenin, op de plaats van vader. Het gaat hier dui-
delijk om een incorporatief fantasma (Einverleibung) dat geen verschil
tussen buiten en binnen kent, of daar nog niet van wil weten.
De tweede passage wordt, en dat is natuurlijk belangrijk, voorafgegaan
door de ‘Kastrationsdrohung’, die nog afwezig is in de vorige passage. De
tekst luidt dan verder:

Anstatt sich mit dem Vater zu identifizieren, fürchtete er ihn, stellte sich
passiv zu ihm ein..., so daß er sich dabei mit der mißhandelten Mutter

identifizieren konnte. (ibidem, p. 184, mijn vette letter).

De identificatie die hier geweigerd wordt is duidelijk niet dezelfde als in
de eerste passage. Immers de jongen handhaaft zijn eerste primaire omni-
potente identificatie met de vader uit de oerscène (de vader die moeder
heeft), zij het nu op sado-masochistische basis, door een primaire (even-
eens) omnipotente identificatie met de moeder uit de oerscène (de moeder
die de vader heeft). De ‘identificatie’ die daarentegen geweigerd wordt is
die met de vader van het incestverbod en castratie, die door de introjectie
van zijn betekenisvolle elementen de weg kan vrijmaken voor de eigen-
lijke (secundaire) identificatie, die altijd symbolisch is, en de jongen ont-
rukt aan zijn ‘omnipotente gevangenschap’ in de oerscène, en hem zijn
eigen plaats toewijst (altijd buiten de oerscène, als zijnde verboden te
betreden).
Ook dit casusvoorbeeld uit de tweede Mozesversie demonstreert op micro-
niveau, wat zich op macroniveau afspeelt. De eerste Mozesversie bevatte
Freuds incorporatief fantasma, de ‘Einverleibung’ van een almachtige
Mozes, maar dit fantasma wordt geloochend in de tekst. De tweede
Mozesversie onthult dit fantasma (mede door de invoeging van de eerder
‘zurückgehaltene’ eerste Mozesversie) en geeft aan dat dit incorporatief
fantasma de loochening inhoudt van een moord op de vader van incest-
verbod en castratie, die het symbolische introduceert en daarmee tegelijk
een relatie tot de werkelijke ander.

4 Uitgebreide en gedetailleerde behandeling van de tweede
Mozesversie.

In feite kwam ik er niet onderuit om de eerste Mozesversie reeds verre-
gaand te lezen door de bril van de tweede Mozesversie en misschien is dit
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op zichzelf reeds een aanwijzing dat de eerste Mozesversie ‘onleesbaar’
gebleven zou zijn zonder de veranderingen in Freuds denken, waarvan de
voor de tweede keer geschreven Mozes getuigenis aflegt. Zonder volledig-
heid te kunnen nastreven, zal ik in een vijftal punten op deze veranderin-
gen nader ingaan. Ze zijn, evenals het voorafgaande, geen vervanging
voor het lezen van Freuds tekst.

4.1 De voor de tweede keer geschreven Mozes: een herberekening.

De Freud die we terugvinden aan het begin van zijn tweede Mozesversie
is te vergelijken met iemand die eerder een aantal berekeningen heeft
gemaakt (eerste Mozesversie 1934) die tesamen uiteindelijk niet blijken te
kloppen. Goed, hij heeft geprobeerd om dat wat redelijk klopte, en vooral
wat voor publicatie vatbaar was, af te zonderen van het geheel (hoofdstuk
I en II van het huidig Mozeswerk). Van wat resteerde (‘Den Rest’ V3)
heeft hij in benarde momenten wel gedacht dat het toch de oplossing be-
vatte: dat het slechts de ‘boosheid en sensatielust’ van anderen was om
‘zijn oplossing’ kapot te maken, die publicatie verhinderde (V1). Maar
deze gedachtengang had niet echt geholpen: er bleef een rest, eigenlijk
datgene waar het om ging, waardoor het geheel maar niet wilde kloppen.
Er zat dus niets anders op dan alle berekeningen nog eens over te doen en
te onderzoeken waar iets ‘vergeten’ was en een ‘fout’ was gemaakt. Freud
begint dan ook van voren af aan met zijn tweede versie; ‘Die historische
Voraussetzung’ (ibidem, p. 161) resumeert wat hij reeds eerder gepubli-
ceerd heeft. Maar het ‘resumeren’ zoals Freud het zelf noemt, is toch wel
iets meer dan dat. Het is het selectief nalopen van een eerder voorgestelde
gang van zaken: wat voor Freud geen moeilijkheden meer oplevert, wordt
gewoon verondersteld (bijvoorbeeld het Egyptenaar zijn van Mozes en de
moord op hem). Pas bij de moeilijkheden blijft Freud stil staan, en brengt
hij nieuwe formuleringen, soms (schijnbaar) kleine correcties aan. Dit
zorgvuldig nalopen van eerder gebruikte argumentaties uit de twee reeds
eerder gepubliceerde hoofdstukken, maar vooral van de argumentaties uit
het op dat moment nog ongepubliceerde restant (zijn eerste Mozesversie),
met name de verbanden en de analogieën die erin verondersteld worden,
is typerend voor deze tweede versie. De zorgvuldigheid waarmee dat ge-
beurt, levert een gedifferentieerder beeld op in tegenstelling tot de welis-
waar visionaire, maar massieve uiteenzettingen in de eerste Mozesversie.
Er komen dan ook allerlei details tevoorschijn die eerder, - dat is onze
these - niet onderkend, zelfs geloochend werden in de eerste Mozesversie.
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Zoals gezegd, ‘Die historische Voraussetzung’ is meer dan een resumé: er
zitten kleine, maar toch belangrijke verschuivingen in. Zo komt Freud
terug op hoofdstuk II, waar hij duidelijk in zijn maag zat met het feit dat
er slechts twee generaties konden verlopen tussen Mozes' dood en het
compromis in Kades. Hij schreef daar dat het te weinig was voor zijn
these, noemt het ook expliciet een zwakke plek in zijn konstruktie (p. 149-
151). In zijn ‘historische Voraussetzung’ (p. 164, tweede Mozesversie)
bevrijdt hij zich echter van die inperking (‘Machen wir uns von der Ein-
schränkung durch die Merneptahstele frei’. Deze stèle vormde de vermoe-
delijke einddatum, 1215, van een periode beginnend bij 1350, waartussen
Freud zich verplicht zag alle gebeurtenissen een plaats te geven die een
rol spelen in zijn konstruktie). Men moet zich afvragen waar deze andere
opstelling vandaan komt, temeer omdat Freud deze niet baseert op
nieuwe data of gegevens en ook niet op andere argumenten, dan diegene
die men reeds vindt in hoofdstuk II. Tenzij natuurlijk het probleem van
meet af aan meer voortvloeide uit Freuds denken dan uit een kwestie van
historische gegevens. De volgende opmerking wijst in die richting: ‘Die
jüdische Tradition hatte, wie in der vorigen Abhandlung gezeigt, gute
Gründe, das Intervall zwischen Auszug und Religionsstiftung in Qades zu
verkürzen; das Umgekehrte liegt im Interesse unserer Darstellung’
(ibidem, p. 164, tweede Mozesversie). De gegevens blijven hetzelfde als in
het vorige hoofdstuk, maar deze reflectie is wel nieuw. In combinatie met
de veranderde opstelling waarbij Freud zich van een ‘inperking losmaakt,
vrijmaakt’, mag men misschien de volgende verklaring voor deze veran-
derde opstelling aanvoeren. In hoofdstuk II (1937) vreest Freud dat hij
zelf niet genoeg kracht en dus tijd meer over heeft om zijn Mozeswerk
helemaal af te maken: ‘Aber ich traue mir nicht mehr die Kraft zu, dies zu
leisten’ (ibidem, p. 155). Deze vrees heeft zeker realistische kanten (ziek-
te, ouderdom, verslechterende politieke omstandigheden), maar er speelt
zeker ook nog iets anders een rol [1]. Wanneer Freud zichzelf en zijn
Mozeswerk blijkbaar ‘meer tijd gunt’ in de tweede Mozesversie (ná juni
1938) neemt hij in feite de gelegenheid om zich te bevrijden van een zwak-
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[1] Alles bij elkaar en vooral in de voorwoorden besteedt Freud nogal wat regels om de oor-
zaken op te sommen waarom iets niet gaat of iets niet goed is met zijn Mozeswerk. De ene
oorzaak lost de andere af, zou je zelfs kunnen zeggen. Zo haalt Freud in V1 opnieuw de ver-
zwakking van de ouderdom aan, waarmee hij zijn voorafgaand hoofdstuk II besloten had,
om dan vervolgens weer bijna uitsluitend de nadruk te leggen op de moeilijke en gevaar-
lijke tijdsomstandigheden.
De noot bij de 'verzwakking door ouderdom' (V1) is trouwens zeer waarschijnlijk pas tijdens
de latere en uiteindelijke tekstredaktie toegevoegd. Ten eerste, omdat het commentaar in



ke plek in zijn konstruktie en de geciteerde reflektie is zeker ook dáárop
te betrekken. De verkorting (dat is een ‘inperking’ die bovendien niet
strikt en duidelijk gegeven is met de beschikbare data) van het interval
tussen uittocht en stichting van de religie in Kades is in het belang van de
joodse traditie die iets te verbergen heeft. Deze verkorting, inperking (niet
genoeg tijd en kracht meer vanwege ouderdom) was dus ook een argu-
ment in het belang van zijn eerste Mozesversie die ook iets te verbergen
had en waarin Freud gevangen zat. Hier is immers zijn projectieve identi-
ficatie werkzaam met de joden en de joodse traditie zoals hij die zag en
beschreef in zijn eerste Mozesversie. Het zich bevrijden van die inperking
daarentegen ‘liegt im Interesse unserer Darstellung’ (ibidem, p. 164), dit
wil zeggen in het belang van de tweede Mozesversie die, blijkens V2, iets
verborgens in de openbaarheid wil brengen.
Zoals eerder opgemerkt is het met name de traditie die voor Freud de in-
valshoek bij uitstek vormt om zijn ‘berekeningen’ in de eerste Mozesversie
en de oplossing die hij daar gevonden meende te hebben kritisch te herne-
men en te onderzoeken. Zo onderzoekt hij het probleem hoe een schijn-
baar spoorloos verdwenen religie (de Mozaïsche, na de dood van Mozes en
het kompromis in Kades) het zieleleven van een volk op den duur zo
machtig kan beïnvloeden. Hij exploreert met name de mogelijke analogie,
de gelijkaardigheid van processen in de ontwikkeling van een volksmassa,
en die in een neurotisch individu, betreffende de manier waarop vroege en
vroeg-kinderlijke ervaringen doorwerken in de latere ontwikkelingen van
individu en volk. De opsomming in drie punten van wat vroege trauma's
gemeen hebben (p. 179), vormt een van die belangrijke nieuwe gegevens
die geleidelijk een herberekening mogelijk zullen maken. Deze drie pun-
ten zijn: ‘frühzeitiges Vorkommen innerhalb der ersten 5 Jahre, Verges-

61

de noot in feite de verontschuldiging (de verzwakking door ouderdom) uit de lopende tekst
ontkracht, in plaats van deze nader adstrueert. Met een langere levensduur, worden we
niet persé beter of slechter ('etwas Rechtes leisten' V1) lijkt Freud in zijn noot te zeggen:
'mit der Verlängerung der Lebensdauer wäre nichts erreicht, es mußte denn vieles andere
an den Lebensbedingungen vom Grunde aus geändert werden' (V1). De kritische reactie in
deze noot (op de lopende tekst) die juist ingaat tegen het zoeken naar oorzaken die
onvoldoende het wezen van de mens zelf erbij betrekken en dus ook de persoon van Freud,
hoort eerder thuis in Freuds denken na V3, dus aan het einde van de tweede Mozesversie.
De noot ontkracht eigenlijk het naar voren halen van de ouderdom als excuus; het beter of
slechter, zit hem niet in meer of minder tijd krijgen, maar eerder in het gebruik van de
beschikbare tijd, lijkt zijn gedachtengang. Het anders gebruiken door Freud van de
'beschikbare' periode tussen 1350 en 1215 in zijn hoofdstuk II (dichter bij zijn eerste
Mozesversie) en in zijn samenvatting bij het begin van de tweede Mozesversie, is daarom
een teken dat zich een verandering aan het voltrekken is.



senheit, sexuell-aggressiver Inhalt’ (ibidem, p. 179). Eerder had Freud bij
dit derde punt gevoegd: ‘frühzeitige Schädigungen des Ichs (narzisstische
Kränkungen)’ (ibidem). Niet alleen het derde punt maar met name het
daaraan toegevoegde kwam er bekaaid van af in de eerste Mozesversie.
Een tweede belangrijk gegeven dat het kritisch onderzoek oplevert, be-
treft de gemeenschappelijke eigenschappen van de neurotische fenome-
nen. Freud maakt enerzijds onderscheid tussen de ‘positieve’ effecten van
het trauma, namelijk de fixatie aan het trauma die een herhalingsdwang
met zich meebrengt, anderzijds tussen de ‘negatieve’ effecten, namelijk de
‘Abwehrreaktionen’ (vermijding, remming, fobiën etc, ibidem, p. 181) en
hij geeft aan dat beide meestal samengaan in compromisformaties. Van
deze compromisformaties merkt hij dan op: ‘Durch diesen Gegensatz der
Reaktionen werden Konflikte hergestellt, die regulärer Weise zu keinem
Abschluß kommen können’ (ibidem). Het is alsof Freud de vinger legt op
de wond van zijn ‘onoplosbaar’ narcistisch konflikt. Dit is niet de enige
plaats in deze tweede Mozesversie waar de terminologie en het denken uit
de Ik-splijtingstekst (jan 1938) bijna letterlijk aanwezig is. Ik zal nog
meer voorbeelden geven: ze onderstrepen de grote rol die deze tekst speelt
in de nieuwe oplossing die Freud zoekt voor zijn probleem. Het is ook niet
voor niets dat ik Freud bij het begin van de tweede Mozesversie vergeleek
met iemand die zijn sommen moet overdoen. De eerste ‘schematische Dar-
stellung’ die de Ik-splijtingstekst (G.W. XVII, p. 60) bevat is doortrokken
van de analogie met een som, een berekening die een prachtige oplossing
lijkt: maar deze prachtige oplossing is in feite bereikt door een probleem
te verdonkeremanen, weg - te - rekenen. Er wordt geloochend (hetgeen
ook het geval is in de eerste Mozesversie). Laten we de Ik-splijtingstekst
erbij nemen:

Es ist also ein Konflikt zwischen dem Anspruch des Triebes [eerder
‘mächtigen Triebanspruchs’) und dem Einspruch der Realität. Das Kind
tut aber keines von beiden [namelijk ‘auf die Triebbefriedigung verzich-
ten, oder die Realität verleugnen’], oder vielmehr, es tut gleichzeitig
beides, was auf dasselbe hinauskommt. Es antwortet auf den Konflikt mit
zwei entgegengesetzten Reaktionen, beide giltig und wirksam. (G.W.
XVII, p. 59).

Omgezet in een berekening staat hier het volgende; geen van twee, en alle
twee, dat is hetzelfde, d.w.z, nul is gelijk aan twee, en omgekeerd (0 = 2).
Geen wonder dat Freud verderop schrijft:
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Man muss zugeben, das ist eine sehr geschickte Lösung der Schwierig-
keit...Aber umsonst ist bekanntlich nur der Tod. Der Erfolg wurde
erreicht auf Kosten eines Einrisses im Ich, der nie wieder verheilen, aber
sich mit der Zeit vergrössern wird (G.W. XVII, p. 60).

Het woord ‘Lösung’ en ‘auf Kosten’ geeft aan dat Freud in zijn tekst werkt
met het idee van een ‘berekening’ die gevolgen heeft.
De Freud die in de Ik-splijtingstekst aan het woord is, is echter niet meer
helemaal diegene die in zijn eerste Mozesversie als het ware beweerde dat
2 en 0 hetzelfde zijn en die zijn probleem oploste door het niet zozeer te
verdringen als wel het te loochenen. De Freud van de Ik-splijtingstekst is
reeds diegene die door het aan de orde stellen van een impasse de weg
baant voor V2, waarin hij zijn Ik-splijting onder ogen begint te zien (‘Ver-
misse ich das Bewußtsein der Einheit und Zusammengehörigkeit, das
zwischen dem Autor und seinem Werk bestehen soll’, V2; er gaapt dus een
kloof tussen hem en zijn werk). De Freud van de tweede Mozesversie is
diegene die deze eerdere loochening in de eerste Mozesversie zal konsta-
teren, en die dus schrijft vanuit: ‘Aber umsonst ist bekanntlich nur der
Tod’ (Ik-splijtingstekst, p. 60) [1].
Verlaten we dit spoor naar de Ik-splijtingstekst voor het moment en keren
we terug naar de tweede Mozesversie. Freud begint dus zijn berekeningen
van voren af aan en zijn vraag is niet alleen aan het jodendom, maar ook
aan zichzelf: wat is er nu eigenlijk vergeten, hoe is het bewaard gebleven
en hoe is het weer te voorschijn gekomen? Zoals gezegd duiken in zijn on-
derzoek allerlei nieuwe elementen op, zo ook het idee dat het ‘vergetene’
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[1] De Nederlandse vertaling schrijft hier: 'Maar voor niets gaat de zon op'. Deze vertaling
illustreert het blijvend belang van de originele Duitse tekst. Men mag deze niet uit het oog
verliezen, hoe goed men de vertaling ook vindt. Immers, enerzijds zou men de Nederlandse
vertaling een verrijking kunnen noemen, omdat deze het (be)rekenend, welhaast econo-
misch idee van waaruit de tekst argumenteert, naar voren haalt, iets wat misschien niet zo
direkt opvalt in de Duitse tekst. Anderzijds is de vertaling ook een verarming, omdat bij de
omzetting van de Duitse naar de Nederlandse uitdrukking 'der Tod' verloren gaat. En dat
terwijl juist 'der Tod' in deze kleine maar kapitale zin het fundament is voor (het scharnier
vormt naar) een nieuwe benadering. Het gaat om een wezenlijk aspekt: in de tweede Mo-
zesversie zijn opheffing van de loochening en de erkenning van de moord op de (oer)vader
met elkaar verbonden. Ze leggen ook het fundament voor Freuds nieuwe benadering: de
wet waar de dode almachtige vader aan herinnert. De Nederlandse vertaling mist hier dus-
danig de kontekst en de betekenis van Freuds gebruik van deze staande uitdrukking, dat
wij verderop een andere vertaling zullen voorstellen voor deze kapitale zin:'Maar zoals be-
kend kost alleen de dood alles en niets tegelijk'. 



bewaard werd in een ‘geloochende’ toestand. Zo zegt hij eerst nog:

Die poetisch ausgeschmückten Darstellungen, die wir dem Jahvisten und
seinem späteren Konkurrenten, dem Elohisten, zuschreiben, waren wie
die Grabbauten, unter denen die wahre Kunde von jenen frühen
Dingen, von der Natur der mosaischen Religion und von der
gewaltsamen Beseitigung des großen Mannes, dem Wissen der späteren
Generationen entzogen, gleichsam ihre ewige Ruhe finden sollte.
(ibidem, p. 165).

En hij voegt eraan toe dat het ook best het einde had kunnen zijn van de
Mozesepisode in de geschiedenis van het joodse volk. Men moet hier ech-
ter ook denken aan Freuds eigen eerste Mozesversie, waarvan hij in V3
zegt: ‘hielt ich zurück, wie ich meinte, für immer’. En ‘für immer’ betekent
ook ‘voor eeuwig’. Maar Freud wil het nu met zijn tweede Mozesversie
niet daarbij laten, en later is het reeds:

Die priesterliche Darstellung...will gerade das verleugnen,..., daß
zwischen der Gesetzgebung des Moses und der späteren jüdischen
Religion eine Lücke klafft (ibidem, p. 169).

‘Eine Lücke’’, die ‘klafft’, dat wil zeggen ‘eine Spaltung’, waarvan Freud in
zijn tweede voorwoord bij zichzelf de feitelijkheid gekonstateerd had (‘Ver-
misse ich die Einheit und Zusammengehörigkeit..’). Dat Freud bezig is
met een nieuwe benadering van zijn ‘Ik-splijting in de (excessieve) projec-
tieve-identificatie’, die zijn eerste Mozesversie demonstreerde, wordt stap
voor stap duidelijker. Zo zegt hij:

Beide Teile [de aanhangers van Mozes en die van Jahweh de vulkaan-
god] hatten das gleiche Interesse daran, zu verleugnen, daß es bei ihnen
eine frühere Religion gegeben hatte... (ibidem, p. 172).

En het gaat daarbij om:

die von der sozusagen offiziellen Geschichtschreibung absichtlich
verleugneten Tatbestände und Inhalte [die] in Wirklichkeit nie verloren
gegangen sind (ibidem, p. 173).

Om welke ‘Inhalte, Tatbestände’ gaat het? Freud neemt hier eerst nog een
vruchtbare omweg via een aantal gegevens uit de neurosenleer, waar ik
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reeds eerder op wees, maar waarop ik in volgende punten nogmaals zal
moeten terugkomen. Maar dan komt hij ook tot een beantwoording van
bovenstaande vraag. Het punt waarop Freud definitief een andere rich-
ting inslaat dan die in zijn eerste Mozesversie, is nauwkeurig aan te ge-
ven. Eerst nog zinspelend op zijn eerste Mozesversie (p. 191, onderaan, en
p. 192 bovenaan) vervolgt hij:

Für jetzt wollen wir die Entwicklung in anderer Richtung verfolgen. Die
Wiedereinsetzung des Urvaters in seine historischen Rechte war ein
großer Fortschritt, aber es konnte nicht das Ende sein. Auch die anderen

Stücke der prähistorischen Tragödie drängten nach Anerkennung
(ibidem, mijn vette letter).

Freud geeft daarmee aan, dat hij niet alleen in zijn eerste Mozesversie
‘stukken afgespleten’ had (‘abgespaltene Anteile des Ichs’, p. 183. Derge-
lijke uitdrukkingen vindt men slechts in de tweede Mozesversie) maar ook
zegt hij:

die Tatsache der Vatertötung hatte bei ihrer Rückkehr in die
Erinnerung der Menschheit größere Widerstände zu überwinden als die
andere, die den Inhalt des Monotheismus ausgemacht hatte; sie mußte
sich auch eine stärkere Entstellung gefallen lassen (ibidem, p. 244, mijn
vette letter).

Wat betreft ‘Die andere’: de Nederlandse vertaling geeft het in een voet-
noot juist aan, ‘namelijk het feit van het bestaan van de oervader’ is het
gedeelte dat men in de eerste Mozesversie vindt, waarbij echter het feit
van de moord geloochend was. Men hoeft niet meer te twijfelen waar het
op slaat als Freud in V3, waar hij de invoeging van deze eerste Mozes-
versie aankondigt, zegt ‘Warum habe ich sie nicht vermieden? Die Ant-
wort darauf ist für mich nicht schwer zu finden, aber nicht leicht
einzugestehen’ (V3, mijn vette letter).
Nadat Freud dus deze andere richting is ingeslagen, volgen al die uitspra-
ken die ik eerder citeerde in 2.2 en die de tweede Mozesversie zo scherp
doen afsteken van de eerste.
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4.2 Omtrent de ‘archaische Erbschaft’: de bepaling door een ‘on-
bekend’.

Een belangrijk moment in Freuds gedachtengang is daar waar hij de uni-
versaliteit postuleert van een ‘archaische Erbschaft’ (ibidem, p. 204-205),
niet alleen van ‘Denkdispositionen’ (ibidem, p. 206), maar ook van ‘Inhal-
te, Erinnerungsspuren, an das Erleben früherer Generationen’ (ibidem),
en dit niet alleen voor de ontwikkeling van de persoon, maar ook voor die
van volkeren (ibidem). De verhouding met de ouders in het Oedipus- en
castratiecomplex lijkt hem daarvan een voorbeeld. Deze ‘archaische Erb-
schaft’ is ‘unabhängig von direkter Mitteilung und von dem Einfluß der
Erziehung durch Beispiel’ (ibidem): het gaat om ‘bei der Geburt mitge-
brachte Inhalte’ (ibidem, p. 204). Freud noemt het postuleren van deze
universaliteit een ‘unvermeidliche Kühnheit’ (ibidem, p. 207). Ze is geba-
seerd op gegevens uit het analytisch onderzoek (‘die uns zu denken geben’
ibidem, p. 205).
En inderdaad het laatste woord hierover is zeker nog niet gezegd, we zul-
len dat ook niet proberen. Ik wil echter wel wijzen op een paradoxale trek
inherent aan de notie ‘archaische Erbschaft’ bij Freud. Het paradoxale ka-
rakter van de notie komt tot stand doordat Freud twee belangrijke punten
uit zijn betoog, juist in deze notie, met elkaar verbindt waardoor het ge-
sloten determinisme, dat wij meestal verbinden met de notie ‘erfelijkheid’,
doorbroken en zelfs buiten werking wordt gesteld. Het paradoxale van
Freuds notie ‘archaische Erbschaft’ is te omschrijven als een ‘determinatie
door middel van een (zelfs radikaal) onbekend(e)’. Dit paradoxale stand-
punt komt tot stand doordat Freud de ‘sicherlich “mitgeborene” Symbolik’
(ibidem, p. 241, het tussen aanhalingstekens van ‘mitgeborene’ staat in
Freuds tekst) in zijn tekst verbindt met de ‘dode almachtige vader’. Laten
we beide punten en hun verband aantonen.

a) De symboliek ‘die samen met de geboorte ontstaat’ [1].

Freud brengt de ‘Denkdispositionen’ en de ‘Inhalte, Erinnerungsspuren
an das von Voreltern Erlebte’ onder bij de ‘Sprachsymbolik’ (ibidem,

66

[1] De Nederlandse vertaling heeft hier: 'aangeboren' symboliek. Een vertaling die te verde-
digen is maar die de lijn volgt van het vertrouwde idee van erfelijkheid, en niet het para-
doxale van de notie 'archaische erfenis' bij Freud weergeeft.
Freud heeft toch niet voor niets 'mitgeborenen' tussen aanhalingstekens gezet waarmee een
schrijver toch meestal aangeeft dat hij een woord in een specifieke betekenis gebruikt, een



p. 205, 206) waarin deze zich manifesteren:

Die symbolische Vertretung eines Gegenstands durch einen anderen -
dasselbe ist bei Verrichtungen der Fall - ist all unseren Kindern geläufig
und wie selbstverständlich. Wir können ihnen nicht nachweisen, wie sie
es gelernt haben, und müssen in vielen Fällen zugestehen, daß ein
Erlernen unmöglich ist. Es handelt sich um ein ursprüngliches Wissen,
das der Erwachsene später vergessen hat (ibidem).

Nog scherper geformuleerd, en nogmaals, komt Freud er op het einde van
zijn Mozeswerk op terug (daartussen ligt zijn eerste Mozesversie):

Wir entschließen uns endlich zur Annahme, daß die psychischen
Niederschläge jener Urzeiten Erbgut geworden waren, in jeder neuen
Generation nur der Erweckung, nicht der Erwerbung bedürftig. Wir
denken hierbei an das Beispiel der sicherlich “mitgeborenen” Symbolik,

die aus der Zeit der Sprachentwicklung stammt, allen Kindern vertraut

ist, ohne daß sie eine Unterweisung erhalten hätten (ibidem, p. 241,
mijn vette letter).

Door Freuds herhaalde nadruk op het ‘nur der Erweckung, nicht der Er-
werbung’, krijgt het woord ‘Erweckung’ als het ware een ‘coïtale’ klank,
waardoor het ook verwijst naar de (symbolische) funktie die de vader
daarbij vervult samen met de moeder ( ‘- dasselbe ist bei Verrichtungen
der Fall -’ merkt Freud op bij ‘die symbolische Vertretung eines Gegen-
stands durch einen anderen’, ibidem, p. 205).

b) De dode (oer)vader van het symbolische.

De notie dat de (oer)vader slechts tenvolle zijn symbolische funktie ver-
krijgt als ‘dode (oer)vader’, duikt pas op in de tweede Mozesversie. Het is
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betekenis die meestal wat afwijkt van de algemeen aanvaarde, maar die wel toelaatbaar is.
Deze 'afwijkende', specifieke betekenis is ook meestal direkt verbonden met een argumen-
tatie die in de tekst waarin het afwijkend woordgebruik staat, naar voren wordt gebracht.
Bovendien staat er ook niet 'angeboren' (Wahrig: von Geburt an, von Natur aus, als Veran-
lagung vorhanden) maar 'mitgeboren', hetgeen een woord is, dat als zodanig niet in
het woordenboek te vinden is en door Freud zelf dus met een bepaalde bedoeling
is gevormd. Freud lijkt het begrip 'aangeboren' eerder uitdrukkelijk te vermijden, zoals
met de omschrijving: 'Bei der Geburt mitgebrachte Inhalte' (p. 204). Onze vertaling mag
omslachtig lijken, maar probeert wel nauwkeuriger rekenschap te geven van wat Freud
wilde uitdrukken.



belangrijk te beseffen dat deze notie dan al een lange weg achter de rug
heeft in Freuds Mozeswerk, zoniet in Freuds denken überhaupt. Deze no-
tie kan echter volgens Freud ook niet losgezien worden van zijn lotgeval-
len tot nu toe:

Es ist, als ob die Genese des Monotheismus diese Vorfälle nicht hätte
entbehren können. Man wird an den Ausspruch des Dichters erinnert:
‘was Unsterblich im Gesang soll leben, muß im Leben untergehen’
(ibidem, p. 208).

In de tweede Mozesversie is de Mozes die in de eerste Mozesversie fun-
geerde als de nieuwe uitgave van de oervader, dood. Deze Mozes uit de
eerste versie incarneerde immers een Freud die de plaats innam (beseiti-
gen) van de ‘fortgesetzte Wille des Urvaters’ (ibidem, p. 229). Dat deze
incorporatie niets anders was dan een regelrechte moord, was niet slechts
verdrongen (dat laat meer sporen na), maar vooral geloochend in deze
versie. Een ‘Entstellung’ van bijzondere aard had plaatsgevonden die alle
sporen van deze daad probeerde uit te wissen door ze te vervormen (‘in
seiner Erscheinung verändern, abgeändert’ ibidem, p. 144) en af te splij-
ten (‘an eine andere Stelle bringen, anderswohin verschieben...aus dem
Zusammenhang gerissen’ ibidem). Deze eerste Mozes, een oervader-
almachtsfiguur (die tevens oermoeder is want almacht is nu eenmaal
‘alles’, laat ‘niets’ over), heeft Freud in zijn tweede Mozesversie vernietigd,
tegelijk met zijn eigen almachtspositie. G. Rosolato merkte reeds ver voor
deze studie op, dat de Mozes-Freud uit de eerste versie in de tweede ver-
sie een ‘Tod - Mose’ (Thothmes), een dode Mozes is geworden:

Unter den Personen, die Ikhnaton nahestanden, befand sich ein Mann,
der vielleicht Thothmes hieß, wie damals viele andere, - es kommt auf
den Namen nicht viel an, nur daß sein zweiter Bestandteil - mose sein
mußte (ibidem, p. 162).

De noot onderaan spreekt van ‘so hieß z.B auch der Bildhauer, dessen
Werkstätte in Tell-el-Amarna gefunden wurde’ (ibidem). In feite heeft
Freud zelf in de eerste versie het beeldverbod van de joden overtreden
(‘einen Gott zu verehren, den man nicht sehen kann’ ibidem, 220) door
zich in het beeld te representeren van een almachtige oervader.
Het is van belang deze lotgevallen vertegenwoordigd te zien in de notie
van de dode vader die pas vanuit zijn vernietigde almacht herinnert aan
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een wet die niemand kan usurperen omdat ze het fundament is van een
symbolische realisering van ieders particulier verlangen. Niemand heeft
volledig inzicht in die wet, niemand weet echt waar ze vandaan komt,
noch waar ze naar toe gaat en haar ‘toepassing’ kent niet minder momen-
ten van onzekerheid dan van zekerheid. Niettemin is ze werkzaam, ook al
komt ze juist niet voort uit een ‘natürlichen Gefühl’ (ibidem, p. 229), ook
al wordt ze verdrongen, zelfs geloochend en buiten werking gesteld zoals
in de psychose - dikwijls met groot succes.
Freud konstateert echter in zijn lange en zorgvuldige her-berekening en
herschrijving van de eerste Mozes dat zelfs psychose, loochening en ver-
dringing niet in staat zijn deze wetgeving volledig met sporen en al te
vernietigen, zoals hij ook voor zijn eigen werk konstateert dat hij niet
‘imstande [war], die Spuren der immerhin ungewöhnlichen Entstehungs-
geschichte dieser Arbeit zu verwischen’ (V3).
Is deze wetgeving dan onverwoestbaar volgens Freud? Freud zegt meer-
dere keren dat het juist niet vanzelfsprekend is dat er wat voortgekomen
is uit die wetgeving (bijvoorbeeld, na de dood van Ikhnaton of na Mozes'
dood), zoals ook zijn eigen Mozes bijna niet geschreven was (‘...hätte das
Ganze ungeschrieben bleiben müssen’ V2) als hij zich niet had kunnen
baseren op de vondeling-mythe en van daaruit de stap had kunnen zetten
naar Sellins vermoeden [1] omtrent het einde van Mozes.
Een van de weinige direkte leerlingen van Freud die zijn Mozeswerk op
waarde wist te schatten was Theodor Reik [2]. Hij zegt in zijn boek ‘Mythe
et culpabilité’ dat de moord en het opeten van de (oer)vader, makkelijk
had kunnen blijven steken in een tijdelijke indigestie, een of ander psy-
cho-somatisch (of soma-psychotisch, zou Bion zeggen) symptoom.
Het lijkt me eerder zo - en nog volgende paragrafen van onze studie zullen
dat naar ik meen bevestigen - dat voor Freud deze wetgeving verbonden is
en werkzaam, daar waar sprake is van mensen, het menselijke. Freud
was zeker niet van mening dat het menselijke onverwoestbaar was, dat
het menselijke niet fragiel zou zijn. In zijn slotzinnen die we nog zullen
bespreken, lijkt Freud eerder reden te hebben voor enige dankbare - maar
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[1] 'Immerhin sei es jetzt gewagt' (V2), zegt Freud met reden, want één analytische duiding
en één vermoeden is zeker geen solide basis. Voor dit thema zie verderop: 'Tussen waan en
historische waarheid: de dode vader'.
[2] Hij is niet toevallig de auteur van het autobiografische In Gedanken töten, 1981, Kindler
Verlag, München. Van het Mozeswerk beweerde hij: 'Sa signification ne pourra vraiment
être appreciée et comprise qu'au IIIième millénaire' (T. Reik, Mythe et culpabilité, PUF,
Paris, 1979, p. 334. Franse vertaling van Myth and Guilt, universal Library, Grosset and
Dunlop, N.Y, 1957/1970). 



ook niet-begrijpende - verbazing, dat dit menselijke ‘bis auf den heutigen
Tag’ (ibidem, p. 246) nog niet kapot is gegaan. Als Freud tenslotte zegt:
‘Nach diesen Erörterungen trage ich kein Bedenken auszusprechen, die
Menschen haben es - in jener besonderen Weise - immer gewußt, daß sie
einmal einen Urvater besessen und erschlagen haben’ (ibidem, p. 208),
dient men te beseffen dat het hier om een notie gaat die getekend is door
de lotgevallen van zijn zelfanalyse, lotgevallen die volgens Freud ook te-
rug te vinden zijn in de geschiedenis van het monotheïsme. En misschien
is het ‘onontbeerlijke’ (‘Es ist, als ob die Genese des Monotheismus diese
Vorfälle nicht hätte entbehren können’ ibidem) van deze lotgevallen ook
wel zo te begrijpen - misschien des te beter als we de situatie waar het om
gaat, terug fantaseren naar het begin der mensheid - dat het besef een
vader te hebben (gehad), pas kon komen na hem vermoord te hebben. En
toen dit besef dan eindelijk daagde, moet het nog moeilijker geweest zijn
naast dit besef de herinnering te dulden hem vermoord te hebben. Want
de omnipotentie, de omniscientie, kent in alles slechts de eigen creatie, in
en door zichzelf. Waarom een vader, een moeder, als we dat toch zijn van
onszelf? Het zuigelingsfantasma waarin we geboren worden, de vader (of
de moeder) te zijn van moeder (of vader), is nochtans onontbeerlijk. In de
hulpeloosheid van onze omnipotentie, zijn we nog niet in staat te beseffen
dat het vader en moeder zijn die ons het fantasma geven. En dat dit het
verschil uitmaakt tussen foetaal en fataal.
De ‘dode vader’ in verband gebracht met de ‘mitgeborene Symbolik’, weer-
spiegelt een samenhang wat betreft hun beider karakteristiek. Beide ko-
men steeds voort uit een aantal wetgevende elementen (zie eerder).
Bovendien stelt dit verband een gezamelijke afkomst aan de orde, zijnde
naar en vanuit een ‘onbekend’, uiteindelijk ook een helemaal niet-bekend.
Want op het einde van het Mozeswerk gaapt er immers op de plaats van
een omnipotente (ver)wijzer of wetgever (een almachtige oervader-Mozes-
Freud) een leegte, een onbekend, of om weer de verbinding te leggen met
de Ik-splijtingstekst: ‘...eines Einrisses im Ich, der nie wieder verheilen,
aber sich mit der Zeit vergrössern wird’ (G.W. XVII, p. 60). En het is ‘auf
Kosten eines Einrisses’, dus op rekening van ‘een inscheuring in het ik’
dat wij leven. Het is de relatie met een onbekend(e) die ons draagt [1].
De zin die voorafgaat aan de ‘inscheuring van het ik’, deze in feite inleidt,
is: ‘Aber umsonst ist bekanntlich nur der Tod’ (ibidem). Over deze zin, in
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[1] Hoewel ik niet dezelfde wegen bewandel, is mijn gedachtengang hier niet zonder ver-
band met G. Rosolato's uiteenzettingen in zijn boek: La relation d'inconnu, éditions Gal-
limard, Paris, 1978.



de kontekst van de Ik-splijtingstekst, valt veel na te denken en te bestu-
deren, wat we pas zullen doen in het derde deel waar we ook de relevantie
van de hier gelegde verbinding nader zullen aantonen. Maar het lijkt me
zinvol nu reeds een voorschot te nemen op onze latere argumentatie om-
dat er ook een verband gelegd kan worden vanuit het later geschreven
Mozeswerk. ‘Der Tod’ dient in verband gebracht te worden met de lot-
gevallen van de oervader zoals geschetst in het Mozeswerk. Immers het
‘umsonst’ uit de staande uitdrukking heeft een dubbele betekenis: het
betekent zowel ‘gratis, zomaar, alles voor niets’ maar ook ‘tevergeefs,
moeite die tot niets leidt’. Dit zijn volstrekt tegengestelde betekenissen
waarin we makkelijk de figuur van de almacht herkennen: ‘alles en niets
tegelijk’. In feite staat er dus: ‘alleen de dood is (kost) alles-en-niets tege-
lijk’. Dit is nu precies wat we analyseerden in het Mozeswerk: de orale
identificatie met, de incorporatie van de wetgever is een moord op de
(oer)vader. Het is een alles zijn, dat niets overlaat. In feite wordt de
symbolische wetgeving buiten werking gesteld en verminkt, zoals we dat
letterlijk zagen gebeuren in de eerste Mozesversie. Daarin werd iets van
het eerste deel van de wetgeving (namelijk het niet beschadigen of doden
van de totem) geschrapt, en werd deze dus verminkt. Deze alles-niets
wetgever (‘aus der Fülle seiner Machtvollkommenheit’, G.W. XVI, p. 230)
is in de tweede versie vernietigd. Als dode vader herinnert hij aan dit ver-
nietigde alles-niets en maakt daarmee de weg vrij voor het symbolische,
want het symbolische, en de wetgevende elementen die het bevat,
is per definitie incompleet. De ‘inscheuring in het ik’ opent een levens-
perspectief dat niet alles is, maar ook niet niets. Binnen dit perspectief
kan de ‘dode vader’ pas ten volle verbonden worden met de ‘mitgeborene
Symbolik’ die op zijn beurt verwijst naar wetgevende elementen waardoor
de geboorte van de menselijke persoon vorm kan krijgen en in stand ge-
houden worden. Omdat de ‘dode (oer)vader’ en de ‘mitgeborene Symbolik’
met elkaar verbonden zijn in Freuds notie van de ‘archaische Erbschaft’
kunnen wij spreken van een bepaling, een determinatie door middel van
een ‘onbekend(e)’.

4.3 Klinische bijdragen in de tweede Mozesversie.

We noemden de tweede Mozesversie een zorgvuldige herberekening van
de eerste Mozesversie aan de hand van Freuds eigen analytische theo-
rieën. Freud herstelde in deze tweede versie niet alleen een ‘vergeten’ van
sommige van zijn analytische bevindingen, ze ontvangen er ook een ver-
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rijking.
Het oraal-incorporatieve, met zijn anaal-sadistische elementen, dat we
‘aan het werk’ zagen in de eerste Mozesversie, maar wat daaruit ‘ge-
schrapt’ was (geloochend), komt openlijk aan de orde in de tweede versie,
maar het heeft daar zijn ‘werking’ verloren. De totemmaaltijd waarin men
de vader rauw opat maakt hier meerdere malen deel uit van Freuds argu-
mentatie:

Der kannibalistische Akt wird dann verständlich als Versuch, sich durch
Einverleibung eines Stücks von ihm der Identifizierung mit ihm zu
versichern (ibidem, p. 187, vergelijk met deze zin het eufemisme uit de
eerste Mozesversie: ‘Den eigentümlich narzißtischen Charakter des
Stolzes konnte dies gute Gefühl erst annehmen, nachdem die Autorität
selbst ein Teil des Ichs geworden war’ ibidem, p. 225).

Freuds concepten in de tweede Mozesversie brengen ons ook onmiddelijk
de terminologie uit de Ik-splijtingstekst in herinnering: ‘Die so seltsam
anmutende Furcht, vom Vater gefressen zu werden, und die ungeheure
Intensität der Kastrationsangst’ (ibidem, p. 190). In feite maakt Freud
hier een verband expliciet dat in de Ik-splijtingstekst nog impliciet is:

Es ist ihm angedroht worden, dass der Vater ihn kastrieren wird, und
unmittelbar nachher, gleichzeitig mit der Schöpfung des Fetisch, tritt
bei ihm eine intensive Angst vor der Bestrafung durch den Vater auf, die
ihn lange beschäftigen wird, die er nur mit dem ganzen Aufwand seiner
Männlichkeit bewältigen und überkompensieren kann. Auch diese

Angst vor dem Vater schweigt von der Kastration. Mit Hilfe der

Regression auf eine orale Phase erscheint sie als Angst, vom Vater

gefressen zu werden (Ik-splijtingstekst, p. 62, mijn vette letter).

De uiteindelijke betekenis en interpretatie van deze angst geeft Freud
aan op het einde van zijn tweede Mozesversie (dus pas nadat hij in zijn
tweede Mozesversie, de eerste Mozesversie heeft ingevoegd en aan de orde
gesteld):

In dieser Formulierung [der frohen Botschaft: Wir sind von aller Schuld
erlöst, seitdem einer von uns sein Leben geopfert hat, um uns zu
entsühnen] war die Tötung Gottes natürlich nicht erwähnt, aber ein
Verbrechen, das durch einen Opfertod gesühnt werden mußte, konnte
nur ein Mord gewesen sein (G.W. XVI, p. 244).
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De angst door de vader opgegeten te worden, is een angst die de castratie
‘dood-zwijgt’ zegt Freud en is dus een schizoïd-paranoïde (psychotische)
angst die slechts de lex talionis van de orale (almachts)fantasma's kent:
de misdaad waarvoor men gestraft wordt, kan geen andere zijn dan dat
men zelf de vader heeft opgegeten.
De kleur van het narcisme uit de eerste versie heeft in de tweede versie
plaats gemaakt voor het onder ogen zien van de psychose. Zo wordt het
‘credo quia absurdum’ uit de eerste versie niet meer als het toppunt
(‘Höchstleistung’) van het narcisme gezien (ibidem, p. 226) maar als
‘Muster des Irrwahns der Psychotiker’ (ibidem, p. 190).
Alleen in de tweede Mozesversie komt het begrip splijting en loochening
(Verleugnung) voor. Bij zijn beschouwing over de eigenschappen en bij-
zonderheden van de neurotische fenomenen (ibidem, p. 180 e.v) insisteert
Freud sterk op hun gespleten karakter, waarbij hij duidelijk de psychose
voor ogen heeft:

..bei großer psychischer Intensität zeigen sie eine weitgehende
Unabhängigkeit von der Organisation der anderen seelischen Vor-
gänge, die den Forderungen der realen Außenwelt angepaßt sind, den
Gesetzen des logischen Denkens gehorchen...Sie sind gleichsam ein
Staat im Staat, eine unzugängliche, zur Zusammenarbeit unbrauchbare
Partei, der es aber gelingen kann, das andere, sog. Normale zu über-
winden und in ihren Dienst zu zwingen. Geschieht dies, so ist damit die
Herrschaft einer inneren psychischen Realität über die Realität der
Außenwelt erreicht, der Weg zur Psychose eröffnet (ibidem, p. 181).

Het lijkt me van belang dat Freud, overigens enkel in de tweede Mozes-
versie, het uitbreken van de neurose echter ook ziet als een ‘Heilungs-
versuch’ (ibidem, p.183). Volgens onze hypothese is immers het schrijven
van het Mozeswerk niet alleen het uitbreken van Freuds narcistische
neurose: het werk is in de tijdspanne van zijn schrijven en zijn herschrij-
ven ook een poging tot genezing. Zo schrijft hij:

Man darf diese Erkrankung auch als Heilungsversuch ansehen, als
Bemühung, die durch den Einfluß des Traumas abgespaltenen Anteilen

des Ichs wieder mit dem übrigen zu versöhnen und zu einem gegen die
Außenwelt machtvollen Ganzen zu vereinigen. Aber ein solcher Versuch
gelingt nur selten, wenn nicht die analytische Arbeit zu Hilfe kommt,
auch dann nicht immer, und er endet häufig genug in einer völligen
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Verwüstung und Zersplitterung des Ichs oder in dessen Überwältigung
durch den frühzeitig abgespaltenen, vom Trauma beherrschten Anteil
(ibidem, p. 182-183, mijn vette letter).

Niet alleen deze maar ook nog andere klinische bijdragen, die men alleen
in de tweede Mozesversie aantreft zijn een verdere uitdieping waard. Voor
ons doel is het voldoende om de weg te volgen die door Freud afgelegd
moest worden van de eerste naar de tweede versie.

4.4 Karakteristieken van de loochening.

Het is bekend dat de ‘loochening’ een ander mechanisme is dan dat van de
verdringing, zelfs dat van de ‘ontkenning’ (‘Verneinung’), hoewel het
laatste ten onrechte soms onvoldoende onderscheiden wordt van de
loochening. De loochening heeft in zichzelf echter ook karakteristieken die
makkelijk over het hoofd gezien kunnen worden omdat de loochening
beschermt tegen de psychose en deze tegelijkertijd instand houdt. Het
Mozeswerk geeft ons echter de gelegenheid het bijzonder karakter van de
loochening aan het werk te zien omdat het Mozeswerk ook de neerslag is
van een analytisch proces waarin men het uitbreken van de neurose/psy-
chose enigszins kan volgen in zijn doorwerking naar genezing toe.
We wezen reeds op de gecompliceerde verklaring die Freud in V3 gaf voor
het invoegen van zijn eerste versie in een voor de tweede keer geschreven
versie. Deze beslissing en de verklaring daarvan komt op een moment dat
Freud reeds verregaand het ‘Unterdrückte und Verleugnete’ (ibidem, p.
144) in zijn eerste Mozesversie heeft onderkend. Hij heeft deze ‘fout van
alle joden, alle mensen’ reeds gestalte gegeven in het eerste deel van zijn
hoofdstuk III. Hij heeft Paulus daarin al wel genoemd (p. 195) maar hem
nog niet zijn eigen woorden in de mond gelegd. Dat doet hij pas nadat hij
zijn eerste Mozesversie aan de orde heeft gesteld, en dat is geen onbelang-
rijk punt (p. 244).
Reeds eerder brachten we naar voren dat de ‘wijdlopige verklaringen en
verontschuldigingen’ (V3) een verhullend karakter hebben op basis van
een neurotisch procédé dat echter doorbroken wordt door de zin: ‘Warum
habe ich sie nicht vermieden? Die Antwort darauf ist für mich nicht
schwer zu finden, aber nicht leicht einzugestehen’ (V3). Deze zin krijgt nu
juist geen antwoord in dit voorwoord dat in feite eerder een verontschul-
diging presenteert dan een direkte schuldbekentenis omtrent een misdaad
van belang. Het terrein van het schuldhebben is verschoven naar de effek-
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tiviteit van zijn schrijverskunde (‘unzweckmäßig und unkünstlerisch’).
Het zette ons wel aan het denken: waarom is iemand zo hard voor zichzelf
(‘ich mißbillige sie selbst uneingeschränkt’) als het alléén om een min of
meer overbodige herhaling zou gaan, die toch ook weer zo noodzakelijk is
dat er niet aan te ontkomen valt? Het antwoord vonden we toen we de
eerste Mozesversie met de bril van de tweede versie analyseerden. We
hebben toen reeds enkele gedachten naar voren gebracht die mogelijk een
rol hebben gespeeld voor Freud om zijn tekst zo in elkaar te zetten. In
verband met ons thema, de karakteristieken van loochening, verdient dit
toch nog verdere uitdieping. Waarom kon Freud de gehele thematiek niet
in zijn voor de tweede keer geschreven Mozesversie onderbrengen?
Waarom kon hij geen afstand doen van zijn eerste versie? Wat betreft de
laatste vraag: we zeiden reeds dat het geen afstand kunnen doen van deze
versie, hoe schizoïd-paranoïd die ook was, te maken heeft met het feit dat
deze versie toch die wetgever, Mozes, de oervader, bevatte die hij nodig
had. Dit was niet het geval tijdens de eerste versie, waarin hij zelf een nog
betere uitgave van de oervader was. Nu, bij het invoegen in de tweede
versie kon hij deze wetgever alleen gebruiken als hij hem ook in zijn rech-
ten herstelde en zijn eigen ‘Entstellung’ rechtzette. Maar er is nog een
tweede reden, waarom hij geen afstand kon doen van ‘Den Rest’ (eerste
Mozesversie). Deze hangt direkt samen met de reden waarom hij ook niet
de hele thematiek in zijn tweede Mozesversie kon verwerken. Het gaat
hier om een ander kenmerk van de loochening. Een eerste karakteristiek
hadden we reeds genoemd: het ‘Ich Fremde’. In de eerste Mozesversie was
Freud de moord op Mozes en op de oervader, niet vergeten. Echter dit feit
had voor Freud en zijn argumentatie geen enkele betekenis. Het ging
slechts om het haast vanzelfsprekende, want terloops vermelde feit dat de
joden deze moord pleegden en daarmee herhaalden ze slechts een patroon:
de ‘grote man’ werd verworpen zoals men dat waarschijnlijk ook met
Freud en zijn psychoanalyse wilde doen (V1). Het feit wordt dus wel
erkend maar het is ‘Ich Fremd’. Deze term gebruikt Freud in zijn eerste
versie om een wezenskenmerk van het symptoom te beschrijven (p. 233-
236). Het is dit ‘Ich Fremde’ dat zo'n grote rol speelt in de projectieve
identificatie die Freud aangaat met de joden. Het benevelt zijn onderzoek
zelfs zodanig dat hij het feit van deze ‘Beseitigung’ door de joden geen
onderzoek waardig keurt. Het feit is dus niet alleen afgesplitst ‘in’
anderen, het is tegelijk van zijn betekenis, zijn belang, ontdaan. Het ‘Ich
Fremde’ onderzoekt Freud pas in de tweede versie als werkelijk het ‘zijne’
(zie eerder).
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Een tweede karakteristiek van de loochening zou zich hebben kunnen
manifesteren als Freud zijn Mozeswerk integraal herschreven had zonder
de eerste versie ‘unverändert’ (V3) in te voegen. Wanneer eenmaal de
misdaad gepleegd is, beseft en aan de orde gesteld is, zou men
over kunnen gaan tot de orde van de dag alsof het achter de rug
is, dus eigenlijk alsof er niets gebeurd is. Freud kon slechts aan bo-
venstaande loocheningstactiek - waar hij zich vast wel eens eerder, zoals
ieder van ons, van bediend zal hebben - ontkomen door zijn misdaad ‘in
actu’ aan de orde te stellen, namelijk door zijn eerste Mozesversie met
daarin de moord, daadwerkelijk in te voegen. Het belang van dit besluit
bestaat hierin, dat daarmee deze misdaad én de loochening ervan als een
voortdurende mogelijkheid in de toekomst (‘unverändert’) blijft bestaan
[1]. Het punt waarop Freud immers de joodse ethiek en religie bekriti-
seert - maar waarmee hij tevens het ‘unabgeschlossenen und unabschließ-
baren Charakter’ van zijn eigen ‘zwangsneurotische Reaktionsbildungen’
analyseert en ze tot hun bron herleidt (ibidem, p. 243-244) - is juist het
feit dat de ‘mörderischen Vaterhasses’ geloochend wordt:

Im Rahmen der Moses-Religion war für den direkten Ausdruck des
mörderischen Vaterhasses kein Raum; nur eine mächtige Reaktion auf
ihn konnte zum Vorschein kommen, das Schuldbewußtsein wegen die-
ser Feindseligkeit, das schlechte Gewissen. (ibidem, p. 243).

Verderop:

Diese Ethik kann aber ihren Ursprung aus dem Schuldbewußtsein
wegen der unterdrückten Gottesfeindschaft nicht verleugnen (ibidem,
p. 243).

De loochening, waarbinnen deze ‘mörderischen Vaterhasses’
werkzaam is, is tegelijkertijd het mechanisme dat deze moord-
dadige vaderhaat ‘buiten beeld’ houdt (‘Außer dem Rahmen’, kan
men zeggen).
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[1] We wezen reeds op de verschillen in karakter van de theoretische 'schematische Dar-
stellungen' in beide versies. In de tweede versie is aandacht voor veel complicaties. Deze
versie is überhaupt dynamischer van toon. Zo lijkt me volgende zin in verband te brengen
met het bovenstaande: 'Was den Verkehr zwischen beiden seelischen Provinzen betrifft, so
nehmen wir also an, daß einerseits der unbewußte Vorgang im Es aufs Niveau des Vorbe-
wußten gehoben und dem Ich einverleibt wird, und daß anderseits Vorbewußtes im Ich den
umgekehrten Weg machen und ins Es zurückversetzt werden kann' (G.W. XVI, p. 203).



Het is één ding om in ‘t algemeen te praten over de loochening, als één
van de mogelijkheden van het menselijk psychisch (dys)funktioneren: het
is nog wat anders, om onmiskenbaar te demonstreren dat men er zich zelf
echt schuldig aan heeft gemaakt. Freud koos voor het laatste.
Waarschijnlijk is de voortdurende mogelijkheid van de loochening ook
mede aanleiding voor Freud om op het einde van zijn uitgebreide uitleg
over de ‘...räumlichen Auffassung des seelischen Apparats’ op te merken:

Das unbefriedigende an dieser Vorstellung, das ich so deutlich wie jeder
andere verspüre, geht von unserer völligen Unwissenheit über die

dynamische Natur der seelischen Vorgänge aus (ibidem, p. 204, mijn
vette letter).

Immers: de loochening knoeit, doet iets met ‘dem Rahmen’ zelf van ‘des
seelischen Apparats’, waardoor het er tegelijkertijd ‘kein Raum’ heeft.
Zo wordt het begrijpelijk dat Freud, pas na de eerste Mozesversie aan de
orde gesteld te hebben, Paulus laat spreken met zijn (Freuds) eigen
woorden: ‘Wir sind so unglücklich weil wir Gottvater getötet haben’
(ibidem, p. 244). En niet slechts één keer wat Freud betreft want, zoals G.
Rosolato ergens opmerkt, in dit perspectief kan men ook achteraf de
beginwoorden begrijpen van het eerste voorwoord: ‘Mit der Verwegenheit
dessen, der nichts oder wenig zu verlieren hat, gehe ich daran, einen gut
begründeten Vorsatz zum zweiten Mal zu brechen’ (V1. Zie het beeld van
het breken van de wetstafelen door Mozes, de Mozes waar Freud zich in
spiegelt, ibidem, p. 156). Het ‘wir’ in de rechtstreekse rede is ook een echt
‘wir’: het bevat ook echt Freuds ‘Ich’. Het is een eenvoudige uitdrukking
van bedroefd zijn - niet een teken van klinische depressie. Freuds woor-
den zijn hier te verbinden met de opvattingen van M. Klein en Winnicott
over de depressieve positie (die, het moet misschien toch nog eens gezegd,
niet overeenkomt met een klinische depressie).
De bijzondere waarde van de eerste Mozesversie, zoals die opgenomen
is in de voor de tweede keer geschreven Mozesversie, gaat veel ver-
der dan die van een ‘heiligschennis’. Want als het heilige iets is dat ‘nicht
berührt werden darf’ (ibidem, p. 228), dan is het zeker heiligschennis als
Freud niet alleen de heilige en onveranderlijke tekst van zijn volk schendt
(‘berührt’) en verandert door er de moord op Mozes in te lezen maar te-
vens dat volk zijn grootste man ontneemt (‘Einem Volkstum den Mann
abzusprechen, den es als den Größten unter seinen Sohnen rühmt’, begin-
regel Mozeswerk, p. 103). Als Freud in V3 zegt dat hij niet alles kon
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onderbrengen in zijn tweede versie en anderzijds ook geen afstand kon
doen van zijn eerste versie, zegt hij in feite dat hij geen afstand kon doen
van zijn misdaad. Zonder deze misdaad kon de tweede versie niet com-
pleet zijn.
Het voorafgaande maakt de paradoxale verhouding tussen de lezing van
de eerste en de tweede versie duidelijk: de oorspronkelijke versie is
slechts ‘leesbaar’ via de schuldbekentenis (de tweede Mozesversie), en de
tweede Mozesversie wordt pas mogelijk als betekenisvolle lezing, wanneer
de oorspronkelijke eerste versie vernietigd is. Het paradoxale feit dat het
psychisch functioneren van de mens deze twee versies en deze twee lezin-
gen impliceert, is, zoals ik dat verderop nog aan de orde zal stellen, door
Winnicott op een eigen wijze onder onze aandacht gebracht. Het is echter
niet afwezig in Freuds werk. Het symbolische dat ten nauwste verband
houdt met het psychische, funktioneert op basis van een vernietigde, dus
verloren almacht en is dus per definitie incompleet.

4.5 Tussen waan en historische waarheid: de dode vader.

De ‘Konstruktive Darstellung’, Freuds Mozeswerk, is gebaseerd op één
duiding (de vondeling mythe) en één vermoeden (dat van Sellin over de
moord op Mozes, die Freud overneemt). Dat is weinig om op voort te bou-
wen. Het is overigens niet méér dan waar de analyticus het dikwijls in de
analyse mee moet doen. Bovendien hebben beide argumenten in het beste
geval slechts het voordeel van de (onbesliste) twijfel, maar dat ‘beste ge-
val’ geldt waarschijnlijk zelfs niet voor het vermoeden omtrent de moord.
Sellin baseert de moord op Mozes op een, bij de huidige stand der exegese,
onwaarschijnlijke interpretatie van passages bij de profeet Hosea [1].
Het is echter te betwijfelen of Freud de waarde van zijn éne ‘Deutung’ en
‘Vermutung’ (V2) als basis voor zijn Mozeswerk overschatte. Freuds
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[1] Zie Johan Lust 'Freud, Hosea and the murder of Moses', Ephemerides theologicae Lova-
nienses, 65, 1989, p. 81 e.v; J. Van Ruiten/P. Vandermeersch 'psychoanalyse en historisch-
kritische exegese: de actualiteit van Freuds boek over Mozes en het monotheïsme' Tijd-
schrift voor Theologie, 34ste jrgang, 3, p. 282 e.v. Zie ook het 'exposé de M.Caquot' in
L'envers de la psychanalyse, J. Lacan, Le séminaire XVII, édit du Seuil, 1991. Prof. M.
Caquot gaf ten behoeve van Lacans seminaries van 1969-1970 een lezing over Sellins inter-
pretaties, die bij de uitgave van de seminaries als annex B is toegevoegd (ibidem. p. 241-
246). De hoofdstukken VII en IX van het seminarie bevatten het verslag van een interes-
sante discussie tussen M. Caquot en J. Lacan en zijn ook zeer instruktief voor de manier
waarop Lacan gebruik maakt van Sellins 'vermoeden', een gebruik wat niet helemaal zon-
der parallel is met dat van Freud. 



gehechtheid aan de wetenschappelijke methode, tot en met een zekere
verkleefdheid aan het sciëntisme van zijn tijd, is bekend: het stelde hem
zelfs voor moeilijkheden en konflikten waar hij niet altijd een gelukkige
oplossing voor vond.
Het ‘Immerhin sei es jetzt gewagt’ uit het tweede voorwoord moet daarom
des te meer onze aandacht trekken. Want hoewel Freud de twee peilers
waarop zijn Mozeswerk rust geen historische feiten noemt, maar een
‘duiding’ en een ‘vermoeden’, zijn ze reeds aanwezig in hoofdstuk I en II
die hij beide rekent tot ‘unsere rein historische Studie’ (ibidem, p. 154),
zoals hij ze later ook samenvat onder de titel ‘Die historische Vorausset-
zung’ (ibidem, p. 161). In hoofdstuk III lijkt hij zich bovendien nog nauwe-
lijks te bekommeren om de status van ‘duiding’ en ‘vermoeden’.  Hij gaat
er gewoon van uit. In dit hoofdstuk blijkt ook dat zijn eigenlijke zorg en
bekommernis ‘Den Rest’ geldt ‘der das eigentlich Anstößige und Gefähr-
liche enthielt, die Anwendung auf die Genese des Monotheismus, und die
Auffassung der Religion überhaupt’ (V3). Het lijkt er veel op dat Freud in
de loop van zijn Mozeswerk genoegen nam met het feit dat zijn twee his-
torische hypothesen niet compleet onwaarschijnlijk waren, hoewel mis-
schien ook niet waarschijnlijk, in ieder geval niet echt te bewijzen. Het is
alsof hij zegt: ‘laten we aannemen dat...’, zoals hij ook spreekt van ‘jener
angenommenen Urzeit’ in verband met de oervader (ibidem, p. 240). De
laatste zin van V2 mag dan ook misschien zelfs zo begrepen worden dat
Freud zegt: ‘Als ik de duiding van de vondeling-mythe en Sellins vermoe-
den omtrent het einde van Mozes niet had kunnen veronderstellen, had
het Mozeswerk zelfs ongeschreven moeten blijven’. Anderzijds is de steeds
terugkerende hardnekkigheid opvallend waarmee hij vasthoudt aan zijn
overtuiging, zijn konstruktie, ondanks dermate grote twijfels dat hij bijna
verhinderd werd het laatste en belangrijkste deel van zijn werk te publi-
ceren. Hoewel de ideeën voor zijn Mozeswerk waarschijnlijk reeds eerder
aanwezig waren, lijken ze vooral in de beginperiode van het opschrijven
een dusdanig karakter te hebben gekregen, dat ze niet meer te onder-
scheiden waren van een regelrechte obsessie (‘sie [de eerste Mozesversie]
quälte mich wie ein unerlöster Geist’ V3). Hoe merkwaardig (achteraf
bezien) deze gang van zaken voor Freud zelf was, valt af te lezen aan uit-
spraken als: ‘Das Werk gerät, wie es kann, und stellt sich dem Verfasser
oft wie unabhängig, ja wie fremd gegenüber’ (V3). Of de uitspraak: ‘Die
von Sellin aus... Spuren in der Tradition erkannte, merkwürdigerweise
auch vom jungen Goethe ohne jeden Beweis angenommene, Tötung
des Moses durch sein Judenvolk’ (ibidem, p. 195). Freud die het merk-
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waardig vindt dat een van zijn meestgeliefde schrijvers zoiets zonder
bewijs aannam, alsof niet voor hem hetzelfde gold? Overigens vindt men
deze verbaasde uitspraken pas in de tweede Mozesversie en deze verba-
zing impliceert zeker ook afstand ten opzichte van de obsessie. Deze
afstand is zeker nog niet aanwezig wanneer Freud in de eerste versie
schrijft: ‘Eine solche Idee hat Zwangscharakter, sie muß Glauben finden’
(ibidem, p. 238). In Freuds gedachtengang gaat het daar immers nog
alleen om iets dat de joden aangaat en betreft het alleen het idee van
‘Einen einzigen großen Gottes’ (p. 238). Volgens Freud in feite een waan
waarvan hij met zijn psychoanalyse het gehalte aan historische waarheid
kan vaststellen. In deze eerste versie ligt de waan, de obsessie nog uitslui-
tend bij de joden, niet bij Freud en zijn psychoanalyse.
Het is in ieder geval duidelijk dat het alternatief ‘waan of historische
waarheid’ de vraag is die Freud zich lijkt te stellen. Het allermerkwaar-
digste in het Mozeswerk is nu - en dat is onze stelling, onze hypothese -
dat Freud in de loop van zijn Mozeswerk dit obsessieve alternatief door-
breekt en daardoor iets wezenlijks aan de orde stelt omtrent het psychisch
funktioneren van de menselijke persoonlijkheid. Als deze opvatting, deze
hypothese, juist is, dan is iedere poging om Freuds Mozeswerk te beoor-
delen vanuit dit alternatief (waan óf historische waarheid), in feite een
interpretatie die gevangen blijft binnen Freuds oorspronkelijke obsessie.
Het komt mij voor dat Freud zijn tweede Mozesversie slechts kon schrij-
ven door zich te bevrijden van twee met elkaar samenhangende zaken.
Ten eerste: hij moest zich bevrijden van het idee (de illusie) ‘de’ weten-
schappelijke waarheid te kunnen blootleggen, zelfs van de zekerheid om
iets waars te kunnen zeggen. Ten tweede, moest hij zich bevrijden van het
idee iets algemeens te kunnen zeggen waarvan het particuliere dan afge-
leid kon worden.
De eerste ‘illusie’ valt af te leiden uit onze analyse van de eerste Mozes-
versie en ik wil dit hier nog op een andere manier illustreren door een
commentaar bij de noot die men vindt op p. 215 (eerste Mozesversie). Deze
noot hoort volgens mij niet thuis in de eerste Mozesversie maar lijkt me
pas naderhand toegevoegd bij het schrijven van de tweede Mozesversie, of
bij de eindredaktie. De noot verklaart noch versterkt immers de lopende
tekst, maar is er eerder een radicale correctie van. Freud zegt in de noot:

Nein, unser Denken hat sich die Freiheit bewahrt, Abhängigkeiten und
Zusammenhänge aufzufinden, denen nichts in der Wirklichkeit
entspricht, und schätzt diese Gabe offenbar sehr hoch, da es innerhalb,
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wie außerhalb der Wissenschaft so reichlichen Gebrauch von ihr macht.

Freud opent hier de mogelijkheid dat de ‘Vernunft’, het denken, in staat
is, zelfs geen ‘Stückchen Wahrheit’ te bevatten, dus louter waan kan
blijken te zijn (terwijl hij, ook in de eerste Mozesversie, die mogelijkheid
nog wel openlaat voor de psychiatrische waan en de religie, p. 239). In de
eerste Mozesversie kent Freud de waan echter uitsluitend toe aan het
geloof (en de psychose), juist niet aan de ‘Vernunft und Wissenschaft’, ook
al moet die het doen met ‘mühseligen, armseligen und stückhaften
Erklärungsversuchen’ (ibidem, p. 230). In de eerste Mozesversie is
immers de vraag aan de orde ‘Woher dieser Glaube seine ungeheure,
“Vernunft und Wissenschaft” überwältigende Macht bezieht’ (ibidem, p.
231). De betrouwbaarheid van de ‘Vernunft und Wissenschaft’, staat in
deze eerste Mozesversie nog buiten kijf. Het is pas in de tweede versie dat
Freud in staat is de ‘Vernunft und Wissenschaft’, niet in de laatste plaats
de zijne, namelijk de psychonalyse, een proces aan te doen vanwege een
waanvoorstelling die zich manifesteerde in de eerste Mozesversie en die
zeker gevoed werd door Freuds waan, ook al is dat dan een psychoanaly-
tische waan. De noot op p. 215 hoort daarom eerder thuis in de tweede
Mozesversie.
Het tweede punt (iets algemeengeldends te kunnen zeggen waarvan het
particuliere dan afgeleid kan worden) hangt samen met het eerste. In de
tweede versie ontbreekt de kleur van narcisme, juister gezegd van arro-
gantie, die zo kenmerkend was voor de eerste versie. Freud herschrijft
zijn eerste Mozesversie vanuit een zorgvuldige evaluatie van zijn eigen
analytische ervaringen, voor zover ze reiken op dat moment. Het is ook
pas bij deze herschrijving (tweede versie) dat Freud schrijft vanuit het
besef dat het zijn eigen integriteit als mens is die met dit schrijven op spel
staat: ‘Vermisse ich das Bewußtsein der Einheit und Zusamengehörigkeit,
das zwischen dem Autor und seinem Werk bestehen soll’ (V2). Maar ook
het ‘Meiner Kritik erscheint diese vom Manne Moses ausgehende Arbeit
wie eine Tänzerin, die auf einer Zehenspitze balanciert’ (V2) verwijst naar
de innerlijke dreiging en angst waar hij mee te kampen had. Het is ‘zijn’
psychoanalyse, zijn zelfanalyse, die wel of niet waarheid zegt over zijn
persoon die op het spel staat, en niet ‘de’ psychoanalyse (maar bestaat die
wel?). Zeker, Freud zal in deze tweede versie nog verder gaan met wat hij
de lezers te denken geeft:

Nach diesen Erörterungen, trage ich keine Bedenken auszusprechen,
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die Menschen haben es - in jener besonderen Weise - immer gewußt,
daß sie einmal einen Urvater besessen und erschlagen haben (ibidem, p.
208).

Maar hij brengt dit naar voren vanuit zijn eigen zelfanalyse. De weg die
zijn ‘Erörterungen’ afleggen komt niet vanuit het algemeengeldende,
maar vanuit het particuliere. Het is vanuit het particuliere, het persoon-
lijke van zijn zelfanalyse dat hij een gat slaat in het algemeengeldende en
ons daarin iets te overwegen geeft.

Enerzijds dus, en dit zowel in de eerste als in de tweede Mozesversie (zie
p. 190/191, tweede versie) schijnt Freud slechts het alternatief te kennen
van ‘waan of historische waarheid’. Anderzijds stelt zijn argumentatie, de
konstruktie van zijn Mozeswerk, juist dit alternatief als kernprobleem in
vraag. Want dit is het opmerkelijke: de waan uit de eerste Mozesversie
(‘daß es einen einzigen großen Gott heute gibt’) blijkt een geloochende
waarheid aan de orde te stellen (dat ben ik, Freud met mijn psychoana-
lyse), die historische waarheid kan worden in de tweede Mozesversie
(deze ‘geloochende waarheid’ was echter een moord op de wetgever), en de
historische waarheid uit de eerste Mozesversie (‘daß es in Urzeiten eine
einzige Person gegeben hat, die damals übergroß erscheinen mußte und
die dann zur Gottheit erhöht in der Erinnerung der Menschen wieder-
gekehrt ist’, ibidem, p. 238) blijkt in de tweede versie een waan te bevat-
ten (namelijk, de gedachte dat ik, Freud dat ben). Men wordt hier her-
innerd aan Freuds eigen uitspraak (hoofdstuk II, p. 114):

Keine noch so verführerische Wahrscheinlichkeit schütze vor Irrtum;
selbst wenn alle Teile eines Problems sich einzuordnen scheinen wie die
Stücke eines Zusammenlegspieles, müßte man daran denken, daß das

Wahrscheinliche nicht notwendig das Wahre sei und die Wahrheit nicht

immer wahrscheinlich.

Men moet zich zeker de vraag stellen waardoor Freud in staat was om
zowel de waan als de historische waarheid op dergelijke wijze te be-
vragen. Dat moet iets zijn dat niet tot het éne alternatief - de waan - ,
maar ook niet tot het andere, de historische waarheid, behoorde. Iets
anders dus: zijn zelfanalyse? Zeker, maar men moet dan wel ernstig
nemen dat Freud bij alle eigen werk dit proces beschrijft als iets waarin
hij zijns ondanks bijna, wordt meegesleurd - geen der lotgevallen van het
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monotheïsme worden hem bespaard -: ‘Das Werk gerät, wie es kann, und
stellt sich dem Verfasser oft wie unabhängig, ja wie fremd gegenüber’
(V2). De vraag wordt daarmee ook slechts verschoven naar de vraag, wat
hem deze zelfanalyse heeft mogelijk gemaakt?
De vraag is gerechtvaardigd tenzij men wil bijven steken in het soort
idealisering dat onvermijdelijk tot ‘fossilisering’ leidt en dat Freud zelf
aan de kaak stelt op momenten dat men het woord ‘genie’ als uitleg
accepteert [1].
In de titel van deze paragraaf heb ik de ‘dode vader’ gezet (oftewel ‘de
omnipotente vader vernietigd’), diegene die herinnert aan de wetten van
het symbolische. Maar men zou ook kunnen denken aan de ‘transitionele
ruimte’ of het ‘transitioneel object’ van Winnicott. En er is alle reden om
te denken dat het originele idee van Winnicott licht werpt op het karakter
van het Mozeswerk. Het hele werk functioneert zeker voor Freud als een
‘transitioneel object casu quo transitionele ruimte’, die hem in de gelegen-
heid stelt, konflikten van archaïsche aard, zoals onze lezing (interpretatie)
die aantoont, alsnog beter door te werken [2]. En dat het juist de bijbel is
waar hij de transitionele ruimte voor zijn Mozeswerk aan ontleent, is niet
toevallig. In 1935 (het jaar nadat de eerste Mozesversie klaarkwam) voegt
Freud aan zijn ‘Selbstdarstellung’ (1923) toe:
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[1] 'das Genie ist bekanntlich unbegreiflich und unverantwortlich, und darum soll man es
nicht eher zur Erklärung anrufen, als bis jede andere Lösung versagt hat' (G.W. XVI, p.
168). In de bijgevoegde noot zegt Freud 'Dieselbe Erwägung gilt auch für den merkwürdi-
gen Fall des William Shakespeare aus Stratford' (ibidem). De Nederlandse vertaling voegt
hier eigenhandig een verwijzing toe naar Freuds controverse met Jones omtrent de identi-
teit van Shakespeare, maar dreigt daarmee de pointe mis te lopen omtrent dit identiteits-
dispuut (evenals Jones misschien). Er valt immers een parallel te trekken met Mozes, aan
wie Freud ook een andere identiteit toekende, namelijk een Egyptische. Onder deze als zo-
danig oppervlakkige kwestie, verbergt zich echter een diepere kwestie; het verband tussen
monotheïsme en de identiteit van de menselijke persoon, datgene wat Freud voor zichzelf
onderzoekt in het Mozeswerk. De term 'genie' komt uit de sfeer van het 'bovennatuurlijke',
waarvan Freud juist het verband wil onderzoeken met de menselijke persoon. De kontekst
van de opmerking en de noot is dus dezelfde als die bij wat Freud even verderop opmerkt:
'Hier könnte Jemand die Frage aufwerfen, was haben wir davon, wenn wir den jüdischen
Monotheismus vom ägyptischen ableiten? Das Problem wird dadurch nur um ein Stück ver-
schoben; von der Genese der monotheistischen Idee wissen wir darum nicht mehr. Die Ant-
wort darauf lautet, es ist keine Frage des Gewinns, sondern der Forschung. Und vielleicht
lernen wir etwas dabei, wenn wir den wirklichen Hergang erfahren' (G.W. XVI, p. 169. De
tekst is reeds uit de tweede versie).
[2] Het begrip 'transitioneel' heeft bij Winnicott duidelijk een tijdsaspect. Het heeft dus niet
alleen de betekenis van 'overgang', maar ook iets 'wat voorbijgaat'.



Frühzeitige Vertiefung in die biblische Geschichte, kaum daß ich die
Kunst des Lesens erlernt hatte, hat, wie ich viel später erkannte, die
Richtung meines Interesses nachhaltig bestimmt (Nachtragsband, p.
763). 

En daarbij moet zeker ook de volgende zin gevoegd worden uit een curri-
culum vitae van 21 jan 1885: ‘Den ersten Unterricht empfing ich im
väterlichen Hause’ (Nachtragsband, p. 46). De archaïsche konflikten in de
Mozes verwijzen naar Freuds allereerste levensjaren.
Wanneer men na herhaaldelijke lezing, verzonken is geraakt in het bad
van het Mozeswerk, dringen zich gedachten op die misschien een idee
geven, van wat deze ‘frühzeitige Vertiefung’ voor Freud betekend kan
hebben. Er zijn immers twee figuren die Freuds zelfanalyse dragen en
mogelijk maken; Mozes en Paulus.
De Mozesreligie die Freud analyseert betreft de Mozesgestalte zoals die in
de traditie, ook iconografisch, is vastgelegd. Ook het beroemde standbeeld
van Michelangelo volgt deze traditie: Mozes die de wetstafelen draagt. De
traditionele gestalte van Paulus is niet dezelfde: het is die van de verkon-
diger van het woord, het euangelion (blijde boodschap). Beide gestalten
spelen een rol in Freuds verschuivende identificatie. Beide figuren krijgen
in de loop van de tekst een voor hen kenmerkende zin in de mond gelegd.
Voor Mozes is dat de Mozaïsche uitspraak: ‘Schema Jisroel Adonai
Elohenu Adonai Echod’ (G.W. XVI, p. 123, hfdst II: ‘Hoor, Israel, uw god is
een enige God’). Voor Paulus is het de uitspraak: ‘Wir sind so unglücklich,
weil wir Gottvater getötet haben’ (ibidem, p. 244). De eerste uitspraak is
typerend voor de eerste Mozesversie en verwijst naar de ‘Rausch der
Gottesergebenheit’ (ibidem, p. 242); een alles(ver)vullende figuur waarin
iedere man of vrouw zijn vervulling vindt, namelijk zijn uitverkoren volk
te zijn (‘Kindliche Gefühlsregungen sind in ganz anderem Ausmaß als die
Erwachsener intensiv und unausschöpfbar tief, nur die religiöse Ekstase
kann das wiederbringen’ ibidem, p. 242). En men kan zich voorstellen dat
de spreker van deze woorden aan die roes deelhad. Maar deze citaten
vindt men pas in de tweede versie nadat Freud reeds zijn Paulus heeft
opgevoerd met ‘wir sind so unglücklich, weil wir Gottvater getötet haben’.
Wanneer men beide uitspraken apart bestudeert als symptomen van twee
verschillende Mozesversies valt niet alleen het verschil in gevoelsklank en
inhoud van beide uitspraken op, des te groter nog is het verschil tussen
beide uitspraken wat betreft de verhouding tussen de spreker, de woorden
die hij zegt, en de ander tot wie hij zich richt. Dit onderscheid is ook terug
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te vinden in het karakter van beide Mozesversies. In de eerste uitspraak
lijkt nauwelijks plaats voor ‘een echte ander’, in de tweede uitspraak is
dat wel het geval.
Het aanvankelijk verbroken verband tussen deze twee figuren wordt her-
steld, nu we, niet zonder analyse, Freuds weg aflegden waarlangs een
wezenlijke ommekeer plaats vindt, op het moment dat hij zijn loochening
(en de Ik-splijting die eruit resulteerde) opheft. Nu kunnen we zien hoe
beide figuren het draagvlak waren, de container (Bion) die Freuds ana-
lyse, uiteindelijk zijn Mozeswerk, mogelijk maakten. We kunnen dan in
de Mozes die de wetstafelen draagt, een moeder zien die de wetstafelen
draagt als een kind, of een kind draagt volgens de wet. De wet die Paulus
verwoordt: een wet waardoor ieders verlangen is gemerkt. Dit brengt ons
weer terug bij de ‘dode vader’ van het symbolische die ik tussen de waan
en de historische waarheid plaatste.
Men weet dat Winnicott zijn ideeën omtrent het transitionele object
ontwikkelde vanuit de subtiele communicatie tussen moeder en kind, die
zeer waarschijnlijk reeds vóór de geboorte (maar dat zeiden vooral M.
Klein en W. Bion) een aanvang neemt. Later zou hij deze transitionele
ruimte ook in verband brengen met cultuur en religie. Het is Winnicott
door sommigen verweten dat de vader geen rol lijkt te spelen in deze
communicatie. Evenzeer is het Freud verweten dat de moeder (de vrouw)
er zo bekaaid van afkomt in zijn theorieën, alsof alleen de vader zou
tellen. Het zal ook wel bij beiden zo geweest zijn, zoals bij iedere mens,
dat ze met datgene dat ze dachten te kunnen begrijpen hun beste werk
maar ook hun grootste fouten maakten. Het punt waar ik hier de aan-
dacht op wil vestigen is mijn stelling dat evenals het Mozeswerk niet goed
denkbaar is zonder de werking van de transitionele ruimte (hoewel Freud
zich deze notie niet bewust was), de transitionele ruimte van Winnicott
evenmin denkbaar is zonder de ‘dode vader’ van het symbolische.
Dat dit laatste inderdaad het geval is, valt af te leiden uit enkele teksten
van Winnicott, die hij amper 2 jaar voor zijn dood schreef en waarin dat
besef vorm krijgt [1]. Het gaat in deze teksten om een laat ontstaan con-
cept, ‘the use of an object’, waarin zijn ideeën omtrent de transitionele
object/ruimte in verrijkte vorm aanwezig zijn. Het is een concept dat op
zichzelf bestudering verdient maar we zullen het hier slechts aanhalen
om de door Winnicott zelf aangebrachte relatie met het Mozeswerk te
illustreren. Het onafgemaakte artikel ‘The Use of an Object in the con-
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[1] 'On the Use of an Object' in Psycho-Analytic Explorations, D. W. Winnicott, edited by C.
Winnicott, R. Shepherd, M. Davis, Karnac Books, London, 1989, p. 217-246. 



text of Moses and Monotheism’ is slechts één van de meerdere en
variërende tekstversies die allemaal draaien rond dat concept. Ook in de
andere tekstversies van Winnicott is een duidelijke relatie te leggen met
onze lezing van het Mozeswerk (bijvoorbeeld ‘The Use of an Object and
Relating through Identifications’). Winnicotts benadering is typisch
anders dan die van Freud maar dat maakt zijn begrip van datgene waar
het bij Freud omgaat des te opmerkelijker.
Misschien is elk echt begrijpen van een persoon of zijn tekst in feite een
paradoxaal gebeuren. Het begrijpen van iemand anders is enerzijds
immers een verrijking van de eigen belevingswereld, een verrijking die
van de ander komt. Maar het begrijpen verandert ook altijd enigzins de
belevingswereld van de ander. Niemand kan immers denken zoals een
ander denkt en er zijn geen twee belevingswerelden hetzelfde. Begrijpen
is niet de instemming of het ‘eens’ zijn met de gedachte van een ander (dat
is een illusie waarschijnlijk, hoe onvermijdelijk ook), maar het instemmen
met een communicatief gebeuren waarin zowel begrijper als begrepene
gewijzigd en veranderd worden. Paradox [1] en communicatie zijn belang-
rijke aspecten van Winnicotts ‘use of an object’ en ze zijn ook volop aan-
wezig in zijn ‘begrijpen’ van Freuds Mozeswerk (als ‘Use of an Object’) [2].
Geeft Freuds werk daar ook niet volop aanleiding toe? Zo zegt Winnicott:

Could it not be said that “poetically” Freud was ready for this idea, not
that monotheism had its root in the repressed idea of the father but that
the two ideas of having a father and of monotheism represented the
world's first attempts to recognise the individuality of man, of woman, of
every individual? (Psycho-Analytic Explorations, p. 243).

Winnicott eigen gecondenseerde conceptualisering verdraagt zich goed
met onze interpretatie van de Mozestekst (tesamen met de Ik-splijtings-
tekst). Ik citeer Winnicott, met in de rechte haken de verschillende ele-
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[1] Van Dale geeft als hoofdbetekenis: uitspraak die niet  overeenstemt met de gangbare
mening; bij uitbr. - schijnbare tegenstrijdigheid; stelling of uitspraak die schijnbaar onge-
rijmd is, maar bij nader onderzoek waar blijkt te zijn. Zo ook Webster dictionary en Petit
Robert (teruggaand op het grieks 'paradoxos'). Wahrig geeft alléén: Widersinnig, einen Wi-
derspruch enthaltend. Wij bedoelen de hoofdbetekenis in de Van Dale, casu quo de uitbrei-
ding daarvan. 
[2] Bij Winnicott is 'use' niet exploiteren: 'As analysts, we know what it is like to be used,
which means that we can see the end of treatment, be it several years away' (Psycho-
Analytic Explorations, p. 226). 'Use' heeft dus te maken met 'erwecken', meer met 'Wieder-
kehr' dan met 'Wiederholung'. 



menten van onze interpretatie:

This sequence can be observed:
1) subject relates to object [Freud is zich niet bewust van zijn orale

identificatie/incorporatie met zijn (oer)vader];
2) object is in process of being found, instead of placed by the subject in

the world [Freud schrijft zijn eerste Mozesversie en maakt zich mees-
ter van de oervader, Mozes en zijn wetgeving; demonstratie orale
incorporatie. Hij ‘publiceert’ dit in eerste instantie niet];

3) subject destroys object [deze incorporatie is een destructie van het
object];

4) object survives destruction [het erkennen van deze destructie
(Paulus) brengt het eigenlijk karakter en het voortbestaan van deze
wet naar voren. Tweede Mozesversie, ‘publicatie’];

5) subject can use object [Freud kan deze wet nu gebruiken voor de
‘Einheit und Zusammengehörigkeit, das zwischen dem Autor und
seinem Werk bestehen soll’ (V2) en ontwikkelt een creatieve
benadering van het mens worden. Eerste Mozesversie ingevoegd in
tweede];

The object is always being destroyed [de vader van de symbolische wet is
altijd de ‘dode vader’, oftewel ‘de vernietigde omnipotente vader’].
This destruction becomes the unconscious backcloth for love of a real
object: that is, an object outside the area of the subject's omnipotent
control [de mogelijkheid van de eerste Mozesversie blijft ‘unverändert’
bestaan (V3), maar komt in het onbewuste terecht en voedt dan,
geregeld door de symbolische wet van de ‘dode vader’, de liefde voor
een echte ander, dit wil zeggen een persoon die buiten de almachtige
controle van het subject valt] (Psycho-Analytic Explorations, p. 227).

Het paradoxale karakter van Winnicotts communicatie met Freud valt
nog te illustreren met de volgende zin uit ‘Use of an Object in the context
of Moses and Monotheism’:

To warn the reader, I should say that I have never been in love with the
death instinct and it would give me happiness if I could relieve Freud of
the burden of carrying it forever on his Atlas shoulders (D. W.
Winnicott, Psycho-Analytic Explorations, p. 242).

Indien, zoals volgens mij aangetoond kan worden, Freuds concept van de
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‘Todestrieb’ niet kan los gezien worden van een ‘doodgezwegen’ en nog
almachtige, niet-vernietigde oervader, dan is het niet mogelijk daar ver-
liefd op te zijn, men kan het slechts haten (deze hypothese impliceert dat
het ‘Todestrieb’ concept dus nauw verbonden is met de stand van Freuds
zelfanalyse indertijd. Het is daarom een concept dat, zoals alle analy-
tische concepten trouwens, analyse verdient). Als Winnicott dus zegt dat
het hem blijdschap zou geven om Freud te kunnen bevrijden van die last
die hij op zijn Atlas schouders draagt, impliceert dit van Winnicotts kant
toch een bepaalde acceptatie van de ‘Todestrieb’, ook al zei hij eerder er
niet verliefd op te zijn. Het is echter een acceptatie van een bijzondere
aard. De acceptatie door Winnicott vernietigt deze Todestrieb tegelijk,
omdat hij het almachtsgebeuren dat eraan ten grondslag lag, blootlegt
zodat het niet meer doodgezwegen kan worden (Freud als Atlas die de
hele wereld draagt). Daarmee accepteert Winnicott tegelijk de sterfelijke
Freud, één van de ‘dode vaders’ van het symbolische die Winnicott mede
inspireerde tot een creatief concept waarvan hij het verband erkent met
Freuds laatste grote zelfanalytische werk. Het is deze Freud, sterfelijke
en nu dode vader, voor wie zijn ‘happiness’, zijn genegenheid, geldt.
Ik hoop hiermee voldoende gewezen te hebben op het feit dat de transi-
tionele ruimte (waarvan de analytische slechts een voorbeeld is) nooit is
zonder de ‘dode vader’ van het symbolische. Hij ontsluit die ruimte en
‘werkt’ nooit zonder deze transitionele ruimte. Nogmaals, het is erg dui-
delijk dat deze ruimte erg smal is in de eerste Mozesversie (het ‘kein
Raum im Rahmen der Moses-Religion’ G.W. XVI, p. 243), des te groter
echter in de tweede versie.
Eenmaal zo ver gekomen, dringt de konklusie zich ook zeker aan ons op
dat Freud met zijn Mozeswerk niet gedacht kan hebben, dat hij het feno-
meen religie volledig ‘opgelost’ had, maar misschien wel een belangrijk
aspect ervan in het licht had gesteld, waarvan we dan nog verre zijn het
werkelijk goed begrepen te hebben zoals Theodor Reik van mening was.
Dat Freud zoiets gedacht moet hebben, valt af te leiden uit de laatste
regels van de Mozes die we navolgend nog zullen behandelen. Maar hij
zegt het ook expliciet in een notitie in zijn nagelaten Mozesmanuscripten
(en deze passage is niet doorgestreept):

Zu alt und zuviel wissenschaftlich gearbeitet, um zu glauben, daß ich
Problem der Religion voll gelöst habe. Weiß, daß hier wie anderswo nur
Beitrag ist, hoffentlich wichtiger, bisher fehlender Beitrag (I. Grubrich-
Simitis: ‘Freuds Moses-Studie als Tagtraum’, Psyche, XLIV. Jhrg, Heft 6,
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Juni 1990, p. 481).

Eerder in zijn leven sprak Freud over de religie als een illusie en hij was
zeker niet diegene die kon bedenken, zoals Winnicott dat wel deed dat de
illusie een basisingrediënt is voor de broodnodige transitionele ruimte,
ook al is ze impliciet en onvermijdelijk aanwezig in Freuds notie van de
symbolische ‘dode vader’. Misschien is het wel zo dat altijd iets van illusie
nodig is om de vraag te kunnen onderhouden naar de waarachtigheid van
ieders bestaan: dat, wanneer we niet de ontastbare steun ontvangen van
de illusie, we ook de kracht verliezen om deze vraag te stellen. Bion zei:

Freud talks about “the future of an illusion” as if he thought that
religion itself was an illusion; it may be, but I think, it is a basic illusion
(W. R. Bion, Cogitations, Karnac Books, 1992, London, p. 374).

4.6 ‘Bis auf den heutigen Tag’.

Freud eindigt zijn Mozeswerk met:

Unsere Untersuchung hat vielleicht einiges Licht auf die Frage
geworfen, wie das jüdische Volk die Eigenschaften erworben hat, die es
kennzeichnen. Weniger Aufklärung fand das Problem, wieso sie sich bis
auf den heutigen Tag als Individualität erhalten konnten. Aber
erschöpfende Beantwortungen solcher Rätsel wird man billigerweise
weder verlangen noch erwarten dürfen. Ein Beitrag, nach den eingangs
erwähnten Einschränkungen zu beurteilen, ist alles, was ich bieten kann
(G.W. XVI, p. 246).

In deze zin van de tweede Mozesversie is niet meer de Mozes uit de eerste
versie de hoofdfiguur, diegene die met zijn wet een volk schiep en die zo
moeilijk te onderscheiden is van God zelf. Paulus is nu de hoofdfiguur in
wiens mond Freud zijn eigen interpretatie legt die een bekentenis inhoudt
en verwijst naar de wet waaraan de dode (Mozes)vader (die de almachtige
vadermoeder was) herinnert, namelijk dat niemand zich kan uitzonderen
van die wet en dus van de castratie. Pas in Paulus' uitspraak krijgt de
verhouding met de werkelijke ander een plaats. Temeer daar Freud bij de
figuur van Paulus overgaat tot een her-universalisatie (ibidem, p. 192) die
weer aanknoopt bij de ‘Urvatertragödie’ (ibidem). Daarbij leidt hij ‘dieses
Glück’ van het uitverkoren zijn als volk Gods terug naar een ‘über alles
geliebten Illusion’ (ibidem, p. 243).
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Het ‘Wir sind so unglücklich...’ van Paulus stelt voor Freud op een nieuwe
wijze het probleem, het raadsel van de menselijke ‘Individualität’ aan de
orde, waar Freud in deze laatste zin op terugkomt. De Nederlandse ver-
taling heeft hier in plaats van ‘Individualität’, ‘entiteit’, maar deze verta-
ling ontdoet de tekst van een spanningselement dat naar ons oordeel juist
wezenlijk is voor het begrip van de tekst. ‘Entiteit’ (in het Duits ‘Entität’)
is geen Freudiaans spraakgebruik, nog minder een Freudiaanse denkge-
woonte in verband met de menselijke persoon. Het komt niet voor in het
‘Gesamtregister’ (G.W.Gesamtregister XVIII), terwijl bij ‘Individuum’
staat: ‘sehe Masse; Mensch; Persönlichkeit’. Maar de vertaling is wel be-
grijpelijk, omdat ze een algemeen menselijke reactie is op een spannings-
element en die is: gladstrijken. Het is niet gemakkelijk om het niet te
doen. Voor wie de spanning wil verdragen tot deze zijn betekenis prijs-
geeft, is er gelukkig nog Freuds eigen Duitse tekst.
Er is immers een spanning merkbaar in Freuds formulering tussen ‘velen’
(‘wir’ of ‘sie’, een volk, dat evenwel niet uitverkorener is dan welk ander
volk ook) en ‘Individualität’ (één onder, of tussen de vele éénen). Het ligt
wel in de lijn van Freuds gedachtengang om ‘als Individualität’ op te
vatten als een samenvattend woord voor het ‘joodse volk met haar
eigenschappen’, maar de kwalificatie ‘Individualität’ is opmerkelijk. Ze
roept spanning op omdat ‘Individualität’ onwillekeurig doet denken aan
één individu, dat men toch niet zomaar op één hoop kan gooien met alle
anderen, al zijn er wel een hoop van deze individuen. Bovendien als het
Freud alleen om bovengenoemde samenvatting zou gaan (het joodse volk
met zijn eigenschappen) had hij de uitdrukking ‘volk’ kunnen herhalen of
‘Individualität’ gewoon kunnen weglaten zonder dat in de zinskonstruktie
onduidelijk geworden zou zijn dat het om die samenvatting gaat.
Het lijkt mij echter toe dat het daar niet alleen om gaat. De spanning die
‘als Individualität’ oproept, lijkt me een vollere betekenis te ontvangen
vanuit de diepere drijfveren die Freud ertoe brachten zijn Mozeswerk te
schrijven. Het ging hem om een confrontatie tussen de eigenschappen van
zijn vaderschap (individueel auteurschap) en die (van de religie) van zijn
vaderen (individuen), en ook (zie eerder de her-universalisering) met die
van vaderen uit andere volken. Hier is een Freud die zich invoegt in een
rij, een gemeenschap van vaders en die geen uitzondering is op het één-
tussen-de-vele-éénen [1].
Maar er is nog meer in deze slotzinnen aanwezig.
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Ik denk niet dat Freud zich ervan bewust was, maar in de zinsnede ‘wie-
so sie sich bis auf den heutigen Tag als Individualität erhalten
konnten’, duikt ook een andere zinsnede op uit de Ik-splijtingstekst met
eenzelfde konstruktie:

Um aber zu unserem Fall zurückzukehren, fügen wir hinzu, dass er noch
ein anderes, wenn auch geringfügiges Symptom produzierte, das er bis

auf den heutigen Tag festgehalten hat, eine ängstliche Empfindlichkeit
seiner beiden kleinen Zehen gegen Berührung, als ob in dem sonstigen
Hin und Her von Verleugnung und Anerkennung der Kastration, doch
noch ein deutlicherer Ausdruck zukäme... (G.W. XVII, p. 62, mijn vette
letter).

Beiden zinnen beëindigen zowel de ene als de andere tekst.
Volgens ons geeft het opduiken van de onderstreepte zinsnede uit de Ik-
splijtingstekst op het einde van het Mozeswerk het persisteren aan in de
schrijvende Freud van zijn eigen Ik-splijting uit de eerste Mozesversie, die
we toen benoemd hebben als Freuds (Ich fremd) symptoom. Nu niet meer
ik-vreemd, insisteert ze nu echter wel vanuit zijn onbewuste. Freud is er
zich immers niet meer van bewust dat hij amper een jaar geleden gelijk-
soortige woorden schreef in zijn Ik-splijtingstekst, zoals hij het zich ook
niet meer herinnerde dat hij in zijn derde voorwoord (V3) bijna exact
dezelfde zin schreef en, in vergelijkbare omstandigheden (zelfanalyse), als
in zijn Traumdeutung [1]. Het verband dat we hier leggen tussen dit
symptoom en de eerste Mozesversie als Freuds ik-vreemd symptoom,
kunnen we slechts tenvolle adstrueren, als we ook de Ik-splijtingstekst
diepgaander onderzocht hebben, een belofte die pas ingelost zal worden in
een derde deel. Hopelijk heeft echter onze lezing van Freuds Mozes tot nu
toe enige ontvankelijkheid bij de lezer gewekt voor deze nog nader te be-
argumenteren hypothese. In deze laatste zin uit de tweede Mozesversie is
deze Ik-splijting van Freud niet meer een ik-vreemd symptoom, zoals in
de eerste Mozesversie: Freud heeft immers in de tweede versie, door het
aan de orde stellen van zijn loochening een ‘deutlicherer Ausdruck’, na-
melijk een symbolische uitdrukking gegeven van ‘den sonstigen Hin und
Her von Verleugnung und Anerkennung der Kastration’ (Ik-splijtings-
tekst, G.W. XVII, p. 62). De ‘weitläufige Erklärungen und Entschuldigun-
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gen’ (V3) waarmee Freud in zijn derde voorwoord zijn eerste Mozesversie
introduceert, kan men met enige humor zien als Freuds ‘nachträgliche’
vertaling van zijn symptoom ‘eine ängstliche Empfindlichkeit seiner bei-
den kleinen Zehen gegen Berührung  [1]’ : ‘trap a.u.b. niet te hard op
mijn teentjes’. Freud is zich daar immers bewust geworden van zijn
loochening en dus zijn Ik-splijting, en zijn ik heeft daardoor een ‘inscheu-
ring’ [2] geleden. In plaats van een omnipotente, alwetende Freud is een
‘onbekend’ gekomen (de dode vader van de symbolische wetgeving). Dit
komt tot uiting in de kleine maar wezenlijke verschuiving die het citaat
uit de Ik-splijtingstekst (verwijzend naar de eerste Mozesversie) heeft
ondergaan in deze slotzin uit de tweede Mozesversie. Tegenover het symp-
toom ‘das er bis auf den heutigen Tag festgehalten hat’ uit de Ik-splij-
tingstekst staat de vragende zin ‘wieso sie sich bis auf den heutigen Tag
als Individualität erhalten konnten’ op het einde van het Mozeswerk.
Freud lijkt zich af te vragen: ‘Hoe is het mogelijk dat mensen zoals ik,
Freud, die tot op de dag van vandaag zo sterk aan dat symptoom van
omnipotentie vasthielden zonder het te zijn, zich tot op de dag van van-
daag konden blijven handhaven?’ Het is zijn Mozeswerk die hem in staat
stelde deze vraag te stellen, en het ‘Rätsel’ van de menselijke individuali-
teit op een nieuwe wijze aan de orde te stellen.
De ‘inscheuring in het ik’ die Freud leed toen hij zijn omnipotent symp-
toom (en de Ik-splijting die ze meende te kunnen uitvoeren) verloor omdat
hij het moest erkennen voor wat het was, is niet alleen de indicatie van
een pijnlijk rouwproces ‘auf Kosten eines Einrisses im Ich, der nie wieder
verheilen...wird’. Het is ook ‘auf Kosten eines Einrisses im Ich, der [nie
wieder verheilen, aber] sich mit der Zeit vergrössern wird’ (Ik-splijtings-
tekst) dat het ‘Rätsel’ van de ‘Individualität’ van iedere mens zich hand-
haaft: ‘Aber erschöpfende Beantwortungen solcher Rätsel wird man
billigerweise weder verlangen noch erwarten dürfen’ (Mozeswerk p. 246).
Ik heb reeds eerder getracht aan de hand van Freuds tekst (in de tweede
Mozesversie) te illustreren hoe het verlies van de omnipotentie in de
figuur van de dode vader een ‘onbekend’ introduceert. Het symbolische
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brengt daardoor een zelfs wezenlijk bepaald zijn met zich mee door ‘een
nog onbekend’, en ‘een onkenbaar’, dat toch een ontastbaar, maar niet
onaantastbaar draagvlak vormt voor de symbolische wetgeving waaraan
we niet zozeer ‘festhalten’ (Ik-splijtingstekst), maar dat ons eerder ‘erhalt’
(Mozeswerk). Het ‘festhalten’ aan het symptoom in de eerste Mozesversie
is immers niet zozeer een ‘vasthouden aan’, het is een zich meester willen
maken van de symbolische wetgeving terwijl eerder het zich ‘erhalten’ uit
de tweede versie verwijst naar een zich vasthouden aan de symbolische
wetgeving (van de dode vader), maar dan omdat we ervan afhangen, om-
dat ze ons ‘erhalt’. De Nederlandse vertaling van de slotzin geeft aan dat
de ‘eingangs erwähnten Einschränkungen’ die Freuds ‘Beitrag’ beperken,
verwijzen naar het derde voorwoord. Dat lijkt me juist: dit derde voor-
woord dat de eerste Mozesversie introduceerde binnen de tweede versie,
bepaalt wezenlijk Freuds bijdrage.
Dat ‘de’ psychoanalyse, zoals Freud die met name introduceert in de
eerste Mozesversie niet ‘echt’ bestaat (maar het is belangrijk in het analy-
tische werk om zich te buigen over zaken die niet echt bestaan), lijkt me
conform Freuds eigen visie op het einde van zijn Mozeswerk. Wat bestaat
is een altijd particuliere of persoonlijke analyse, die heen en weer gaat
tussen een ‘[Symptom]...bis auf den heutigen Tag festgehalten’ en een ‘bis
auf den heutigen Tag erhalten’...’ als ob in dem sonstigen Hin und Her
von Verleugnung und Anerkennung der Kastration doch noch ein deut-
licherer Ausdruck zukäme...’. We kunnen dus om dit eerste deel te ein-
digen, het beste gebruik maken van Freuds slotzin: ‘Ein Beitrag, nach den
eingangs erwähnten Einschränkungen zu beurteilen, ist alles, was ich
bieten kann’.

93



APPENDIX I:

Grubrich-Simitis' benadering van het Mozeswerk, de Abriss der
Psychoanalyse  (1940b) en Some Elementary Lessons in Psycho-
analysis (1940c).

Naast haar zorgvuldig en verdienstelijk werk omtrent de manuscripten
van Freuds werken waaronder die van het Mozeswerk, heeft Mevr I.
Grubrich-Simitis ook een eigen visie gegeven op het Mozeswerk (‘Freuds
Moses-Studie als Tagtraum. Manuskript, Text, Deutung’ Psyche, XLIV.
Jhrgang, Heft 6, Juni 1990, p. 480). Ze komt daarop terug in haar boek
Zurück zu Freuds Texten (Fischer Verlag, 1993, p. 244-258). Deze visie
vindt een vervolg in haar opvatting omtrent de Abriss der Psychoanalyse
en Some Elementary Lessons in Psycho-analysis (Beide G.W. XVII).
Hoewel de wegen waarlangs interpretatie bereikt wordt verschillend zijn,
deelt onze interpretatie veel gemeenschappelijks met de hare. Enerzijds
kan onze studie op verschillende punten beschouwd worden als een meer
gedetailleerde, vanuit de gepubliceerde Mozestekst beargumenteerde
interpretatie die convergeert met Grubrich-Simitis' opvattingen. Een goed
voorbeeld voor deze convergentie is het belang, dat Grubrich- Simitis
toekent aan de Ik-splijting in het Mozeswerk (‘Moses-Studie als Tag-
traum’ p. 490 en 500), en onze eigen gedetailleerde uitwerking daarvan.
Anderzijds verschillen onze beide lezingen toch ook. Dit - ook - verschil-
lend zijn heeft volgens ons rechtstreeks te maken met onze hypothese dat
het Mozeswerk bestaat uit twee inhoudelijk verschillende versies, waarbij
de eerste versie dan in een bijzondere konstruktie is ingevoegd in de
tweede. Hoewel Grubrich-Simitis' zorgvuldig manuscriptonderzoek juist
argumenten levert voor deze hypothese, onafhankelijk van ons onderzoek
van de gepubliceerde tekst, heeft ze zich niet afgevraagd wat deze versies
inhouden, en dus ook niet welke functie ze hebben in de uiteindelijke
redactie van het Mozeswerk.
Ons inziens heeft dit tot gevolg dat Grubrich-Simitis het Mozeswerk meer
vanzelfsprekend beschouwt als het laatste grote zelfanalytische werk van
de meester, tevens gedenkwaardig monument van zijn psychoanalyse.
Vragen omtrent de aard van dat ‘meesterschap’, dat ‘monument’, die de
tekst zelf oproept en waar Freud zelf met zijn 3 voorwoorden attent op
maakt, krijgen daardoor een andere beantwoording dan in onze lezing.
Het verschil is te illustreren aan de hand van Grubrich-Simitis' omschrij-
ving van haar ‘zwei Deutungsversuche’:
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Wenn das den Tagtraum provozierende zentrale Motiv sich auf das
Überleben der Psychoanalyse bezogen hat - ... -, lassen sich darin,.. .,
zwei Tendenzen unterscheiden: erstens der Wunsch, im Gebäude der

eigenen Lehre Lücken zu schließen und dabei noch einmal jene
Wesenszüge der Psychoanalyse auf den Begriff zu bringen, die sie
affektiv so unbequem machen; zweitens der Wunsch, durch die Identi-
fizierung mit dem Mann Moses und seiner Wirkung sich der eigenen

Unvergänglichkeit zu vergewissern und gleichzeitig ein regressives

inneres Geschehen in Schach zu halten, von dem sich Freud unter dem

Druck der Verfolgung bedroht gefühlt haben mag (ibidem, p. 488, mijn
vette letter).

Deze tendenzen vindt men inderdaad in het Mozeswerk maar de vraag: ‘is
dit de Freud van de eerste of van de tweede versie die hier geschilderd
wordt?’ ontbreekt, want dit verschil is geen focus in Grubrich-Simitis
interpretatie. Ons inziens resulteert dit ontbreken in een sterker accent
op de idealiteit van Freuds onderneming (die van de man Freud en zijn
psychoanalyse: ‘..regressives inneres Geschehen in Schach zu halten’,
mijn vette letter), een sterker accent ook op de theorie (‘Im Gebäude der
eigenen Lehre Lücken zu schließen’). Ook de verhouding ‘äußere Abhal-
tungen - innere Bedenken’ (V2) kent daardoor andere accenten in haar
interpretatie dan in de onze.
Het is vanuit hetzelfde verschil dat we een opmerking willen maken over
haar visie op Freuds Mozesidentificatie. In de lijn van haar interpretatie
van het Mozeswerk ziet Grubrich-Simitis beide ‘Summa’ (de ‘Abriss’ en
‘Some elementary Lessons’) als een verdere uitwerking van die identifi-
catie met Mozes. Evenals de in Freuds kindertijd gebruikte Philippson-
bijbel beschrijft hoe Mozes zich voor zijn dood opmaakte voor ‘ein letztes
mächtiges Einschärfen des Gesetzes und Verpflichten des Volkes’ en het
verzamelen van de ‘zerstreute Lehre und Gesetzgebung...in eine klare
bündige, summarische Darstellung’, zo zou ook Freud dat gedaan hebben
voor zijn psychoanalyse (I. Grubrich-Simitis, Freuds Moses-Studie als
Tagtraum, Psyche, XLIV. Jhrg, Heft 6, Juni 1990, p. 507, noot 33). Van
beide geschriften zegt Grubrich-Simitis: ‘Sind sie nicht den zwei Aus-
gaben des Dekalogs vergleichbar?’ (ibidem), daarbij zinspelend op de twee
uitgaven van de stenen tafelen. Maar deze vergelijking als zodanig past
beter bij onze hypothese van twee versies: de eerste die Mozes in zijn
woede in stukken brak (Freud die een omnipotente vader incorporeert),
waarna een tweede, nieuwe uitgave volgde (‘wir sind so unglücklich, weil
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wir Gottvater getötet haben’).
Haar vergelijking heeft misschien meer zin als het zou gaan om de ‘twee
stenen wetstafelen’ zonder meer (‘Abriss’ en ‘Some elementary Lessons’).
Onze kritiek geldt echter niet de door Grubrich-Simitis aangehaalde
Mozesidentificatie als zodanig, maar wel de aard van deze identificatie.
Grubrich-Simitis noemt deze identificatie uitdrukkelijk niet-religieus
maar dit verduidelijkt weinig. Temeer daar Freuds werk niet alleen gaat
over de man Mozes, maar ook zijn verband met het monotheïsme, de
religie dus. Grubrich-Simitis besteedt weinig of geen aandacht aan dit
laatste punt. Wij komen op het einde van onze studie wel op dit punt
terug maar wij toonden in ieder geval aan hoe Freuds identificatie met
Mozes geen statisch gegeven is in het Mozeswerk. Niet alleen is Freuds
identificatie met Paulus niet minder belangrijk maar ook de aard van het
identificatieproces is niet overal hetzelfde: die verschuift met name tussen
de eerste en de tweede Mozesversie.
Voorzover Freud zich identificeert met Mozes vertoont deze identificatie
een gebrokenheid die typerend is voor iedere identificatie die symbolisch
wordt.
Evenals het Mozeswerk trouwens hebben ‘Abriss’ en ‘Some elementary
Lessons’ naar vorm en inhoud ook meer gemeen met ‘gebroken, gefrag-
menteerde tafelen der wet’ dan met ‘ongebroken versies uit één stuk’.
Zelfs de titels zijn suggestief in dat opzicht. Dit betekent voor ons geen
onderwaardering van deze werken, integendeel. Het is als zodanig (als
‘gebroken tafelen’ als het ware) dat ze een boodschap van psychoanalyse
doorgeven: als iets ‘in fragmenten’ dat ook steeds hersteld moet worden,
nieuw leven ingeblazen moet worden om te bestaan, zonder ooit ‘eens en
voor altijd’ te zijn (‘für immer’, V3).
In dit verband is het waarschijnlijk niet zonder belang dat, toen Freud
van zijn vader Jacob de familiebijbel ten geschenke kreeg, daar een
opdracht voor hem in geschreven is door zijn vader waarin ook sprake is
van gebroken tafelen:
‘Since that time has the Book been sealed up with me like the broken
tablets in the Ark’.
De tekst vervolgt met:

For the day on which your years amount to thirty-five
Have I covered it with new leather.
Calling it: “Spring up, O Well; greet it with song!”
And offering it to you as a remembrance,
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A reminder of love from your father
who loves you with love eternal.
(in de tamelijk letterlijke vertaling van E. Rice, Freud and Moses, N.Y.
Press, Albany, 1990, p. 37. Y. H. Yerushalmi geeft een mooie wat vrijere
vertaling in Freuds Moses, Judaism Terminable and Interminable, Yale
University press, New Haven and London, 1991, p. 71.)

De karakteristieken van Freuds Mozesidentificatie zijn zeker velerlei
maar het komt ons voor dat deze karakteristieken niet zouden bestaan
zonder Freuds identificatie met zijn eigen historische, gestorven vader.
Een vader die ooit het boek te lezen gaf, het als de gebroken tafels
bewaarde en het later presenteerde met ‘a cover of new skin’ (Vert.
Yerushalmi) als teken van zijn liefde.
Deze gedachte lijkt ons ook een aanknopingspunt te vinden in het eerder
aangehaalde ‘Ein Wort zum Antisemitismus’ (1938) en onze interpretatie
daarvan in verband met het Mozeswerk. Er is daarin sprake van een zoon
die het boek dat zijn vader geschreven heeft, heruitgeeft met een ‘roem-
volle inleiding’ (Nachtragsband, p. 777- 781). Freud die met zijn Mozes-
werk de ‘gebroken tafelen’ opnieuw uitgeeft en daarmee in het voetspoor
van zijn vader treedt.
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