
DEEL II: TUSSEN DE WOLFMANCASUS EN
DE IK-SPLIJTINGSTEKST.

Een verdere bespreking van de gevalsbeschrijvingen in het Mozeswerk
(zie eerder p. 53-58 van onze studie) brengt ons bij nadere beschouwing bij
de Wolfmancasus en uiteindelijk bij het eigenlijke onderwerp van dit
tweede deel: de samenhang tussen de Wolfmancasus en de Ik-splijtings-
tekst.

1 De Wolfmancasus in het Mozeswerk

1.1 De drie gevalsbeschrijvingen in de eerste Mozesversie (G.W.
XVI, p. 232-233).

De drie gevalsbeschrijvingen in de eerste Mozesversie behandelden we
reeds eerder, maar dan uitdrukkelijk binnen het kader van het Mozes-
werk (eerste versie) zonder op de herkomst in te gaan.
De herkomst van de eerste casus (‘Das junge Mädchen’) is mij niet be-
kend. Dacht Freud aan een patiënte of juist niet? Gaat het soms, zoals in
de twee andere voorbeelden, om iemand uit zijn ‘kring van vertrouwden’?
De casus ‘Goethe’ komt echter dichter bij Freud zelf. Later, in de tweede
Mozesversie, haalt Freud Goethe aan als iemand die ook aannam dat
Mozes vermoord is (G.W. XVI, p. 195). Als schrijver was Goethe echter ook
een belangrijke identificatiefiguur voor Freud.
Volgens Dr. Stroeken [1] slaat de casus van de jonge man met de ‘nichts-
würdigen Vater’ op Rank. Als we op basis van wat bekend is deze hypo-
these accepteren, blijft het de vraag in hoeverre we Freuds diagnostiek
moeten aanvaarden, mede gezien de functie die de casussen hebben in de
tekst.
We zitten hier immers in de eerste Mozesversie, waarin Freud nog gevan-
gen zit in zijn geloochende narcistisch konflikt: in de tekst is een depres-
sieve toon voelbaar. De heftigheid waarmee Freud uiteindelijk altijd
reageerde als ‘Seine Sache’, de psychoanalyse, niet gediend werd - steeds
vanuit de positie van vader (van de psychoanalyse), nooit als zoon - is be-
kend en leidde niet altijd tot een genuanceerde reactie op zijn opponenten.
De tendens om separatie- individuatiekonflikten op te lossen volgens een
paranoïd-schizoïd model was ook aanwezig bij de stichter van de psycho-
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analyse. Eén van de redenen waarom het Mozeswerk zo belangrijk is en
blijft voor analytici, is dat Freud in zijn uiteindelijke redactie van dat
werk, een weg opent uit die narcistische impasse. Hij zette daarmee een
volgende stap in zijn zelfanalyse.
Om op Rank en Freud terug te komen: worstelde ook Freud niet, in ge-
krenkte trots, zijn leven lang met een ‘nichtswürdigen Vater’ die stilletjes
zijn hoed opraapte toen deze door een antisemitische voorbijganger werd
afgestoten? Gezien de kontekst lijkt het eerder zo, dat Freud de neiging
heeft zijn ‘eigen depressie’ af te wijzen in Rank en slechts een mildere
(maar niettemin relevante) expressie daarvan toe te laten in het geval van
Goethe, die hij zeker hoger aansloeg. Het feit dat Rank inderdaad een
depressieve periode doormaakte na de breuk met Freud is als zodanig
geen argument tegen een dergelijke (tekst)interpretatie.
Wanneer Freud een casus presenteert in zijn tekst moet men zich niet
alleen afvragen waar die casus vandaan komt en wat de manifeste, be-
wuste bedoeling is van de presentatie ervan, maar ook letten op tekenen
van eventueel onbewuste motivatie. De verdere kontekst kan hierbij
dikwijls helpen. Dit zijn overigens zaken, die Freud ons als eerste leerde.

1.2 De gevalsbeschrijving in de tweede Mozesversie: de Wolf-
mancasus (G.W. XVI, p. 183-185).

Voor zover ik weet is er geen literatuur die zich uitspreekt over de iden-
titeit van de patiënt in de casus van de tweede Mozesversie. Tijdens ons
onderzoek van het Mozeswerk en de Ik-splijtingstekst drongen zich steeds
meer argumenten op die pleitten voor de hypothese dat het hier gaat om
de Wolfmancasus, ook al heeft deze casus hier, om redenen die nog gege-
ven zullen worden, een niet geringe verhulling ondergaan. Het minste dat
we kunnen doen, is de argumenten voor die hypothese op een rij zetten.
Daarna zullen we de gelegenheid aangrijpen om het belang van de Wolf-
mananalyse aan te geven, niet in de laatste plaats voor ons begrip van
Freud zelf en van zijn Mozeswerk.

Freud spreekt van: ‘einen einzelnen Fall... der manche der erwähnten
Eigentümlichkeiten der Neurose besonders deutlich erkennen läßt.’ en
‘Natürlich darf man von einem einzigen Fall nicht erwarten, daß
er alles zeigen wird, und braucht nicht enttäuscht zu sein, wenn er sich
inhaltlich weit von dem entfernt, wozu wir die Analogie suchen.’ (G.W.
XVI, p. 183, vette letters van mij).
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Om met de laatste merkwaardige opmerking te beginnen: de casus moet
toch wel enig belang hebben voor de analogie, anders zou Freud hem toch
niet aangehaald hebben? Ons eerder onderzoek wees bovendien juist uit
hoe goed deze casus past in de tweede Mozesversie [1]. Maar een derge-
lijke belang-ontkennende uitspraak kwamen we reeds eerder tegen in
Freuds Mozeswerk, in V3, wanneer hij zijn ‘Darstellung unzweckmäßig,
unkünstlerisch’ noemt en zelfs zegt: ‘Ich Mißbillige sie selbst uneinge-
schränkt’. Deze uitspraak heeft daar een duidelijk verhullende functie
voor Freuds zelfanalyse. We mogen ons dus bij onze tekst de vraag stellen
of Freud ook hier iets wil verhullen. Maar wat en waarom? We komen
daar nog op terug.
De introductie van de casus zelf heeft gelijkenis met die van de (Wolf-
man)casus in de Ik-splijtingstekst, die het onderwerp zal zijn in het derde
deel van onze studie. Daar staat: ‘Ich ziehe es vor, einen scharf umschrie-
benen Einzelfall hervorzuheben, der gewiss nicht alle Möglichkeiten
der Verursachung deckt.’ (G.W. XVII, p. 59, vette letter van mij).
En zeker valt op dat wezenlijke thema’s uit de Wolfmancasus in deze
casus van de tweede Mozesversie aanwezig zijn: het zien, horen van de
ouderlijke coïtus, de castratie(dreiging) die ontweken wordt via een sado-
masochistische instelling, de wisseling van instelling ten aanzien van de
vader (G.W. XII, p. 40-41) en de provocatie van vader (G.W. XII, p. 50-53).
Nieuw in de presentatie van de casus in het Mozeswerk is de volgehouden
focus van Freud op die ‘primaire identificatie’ met de plaats van de vader
in de oerscène (wat we eerder een incorporatie hebben genoemd). De
struktuur van de casuspresentatie, maar ook de verdere kontekst maakt
duidelijk dat dit ook de reden is waarom de casus gepresenteerd wordt:
het gaat om de analogie die de casus heeft met wat Freud aan de orde
stelt in de gehele tweede Mozesversie.
Daartegenover staat dat andere kenmerkende elementen uit de Wolfman-
casus ontbreken: bijvoorbeeld de verleidingsrol van de oudere zus, de wol-
venfobie, de dwangneurose en de anale toon waarvan de Wolfmancasus in
zijn geheel doortrokken is.
Deze ‘onvolledigheid’ bij de presentatie van een casus is echter geenszins
uitzonderlijk voor Freuds werkwijze. Zoals Grubrich Simitis aantoont [2]
putte Freud dikwijls uit hetzelfde casusmateriaal in verschillende kon-
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[1]  Ook deze casus behandelden we eerder binnen het kader van het Mozeswerk (tweede
versie). We beloofden toen later op de herkomst in te gaan.
[2]  Grubrich-Simitis, Zurück  zu Freuds Texten, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main,
1993, p. 267-268.



teksten. Het gezichtspunt van waaruit hij wilde illustreren in de gegeven
tekst bepaalde dan welke aspecten van de casus naar voren kwamen en
welke achterwege bleven. De Wolfmancasus is bij uitstek een goed voor-
beeld van deze werkwijze, zoals we nog zullen zien.
Dit soort materiaalgebruik had niet alleen arbeidsbesparende voordelen
bij het naar voren brengen van gezichtspunten, het was ook bijzonder
effectief voor het meestal noodzakelijk onherkenbaar maken van de casus
bij publicatie.
Freud gebruikte ditzelfde procédé met eenzelfde verhullend effect voor
zijn eigen dromen in de Traumdeutung. Hij bespreekt een droom niet in
één keer maar verspreidt bespreking ervan over het hele boek, telkens
wanneer iets in de droom een of ander droommechanisme illustreert.
Dit procédé heeft als bijkomend voordeel (voor diegene die wil verhullen)
dat de volledige analyse van de droom, zelfs het vaststellen van het
auteurschap, bemoeilijkt wordt.
Het aanbrengen van de al te bekende elementen in de casus van het Mo-
zeswerk zou in ieder geval de Wolfmancasus direkt herkenbaar gemaakt
hebben. Ons vermoeden is dat Freud dit - om nader te onderzoeken re-
denen - wilde vermijden, zonder tekort te doen aan zijn ‘gezichtspunt’.
De wens tot verhulling speelt volgens ons ook een rol in de presentatie
van de details in de casus van het Mozeswerk. De meeste details zijn
weliswaar in verband te brengen met de Wolfmancasus, maar: of de de-
tails zijn opvallend ‘onscherp’ (niet typisch voor enkel de Wolfmancasus)
òf het gaat om details die onopvallend blijven in de casus. Sommige van
deze details zijn ook makkelijker te achterhalen uit de door M. Gardiner
verzamelde teksten [1], dan uit Freuds oorspronkelijke casus. Deze
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[1] M. Gardiner (Hrsg.), Der Wolfsmann vom Wolfsmann, Fischer Verlag, Frankfurt am
Main, 1989, voortaan genoemd W vom W. Dit boek bevat onontbeerlijk historisch materiaal
voor de verdere geschiedenis van de Wolfmancasus. Het bevat onder andere een analyse-
verslag van R. M. Brunswick, memoires van de Wolfman en een verslag van M. Gardiners
contacten met hem. Voor een nauwkeurige en volledige inhoudsopgave zij verwezen naar
het boek zelf.
Het boek geeft de contacten weer (ook betreffende financiën en publicaties) die een bepaal-
de groep analytici bleef onderhouden met de Wolfman. Men was blijkbaar van mening dat
dit in het belang van (de) psychoanalyse was. Deze bemoeienissen zijn voor commentaar
vatbaar maar voor onze studie presenteren ze in eerste instantie een feit, namelijk de ge-
deeltelijke ‘verwevenheid’ die ontstond tussen de levensgeschiedenis van Sergeï Pankejeff/
Wolfman (die niet naliet zijn eigen bedrijvigheid te ontplooien in deze bemoeienissen) en de
geschiedenis van de psychoanalyse (nauwkeuriger gezegd van bepaalde psychoanalytici en
hun psychoanalytische opvattingen). Dit feit van ‘non separatie’, zo zouden we het willen
noemen, wordt door ons onderzocht vanuit de analyse van de Wolfman bij Freud.



details waren Freud wel bekend, maar ze werden pas veel later voor ons
toegankelijk, soms zelfs pas jaren na Freuds dood. Enkele details vragen
echter bijzondere aandacht omdat ze regelrecht tegen lijken te spreken
dat het hier om de Wolfmancasus gaat (bijvoorbeeld het ‘wie so häufig in
kleinbürgerlichen Familien’). Laten we de details doornemen.

1) ‘Wie so häufig in kleinbürgerlichen Familien’ (G.W. XVI, p. 183).
Op het eerste zicht diskwalificeert deze bijzin direkt de Wolfman als kan-
didaat voor deze casus. S. Pankejeff kwam immers uit een familie van
rijke grootgrondbezitters die zich in de laatste generaties ook een plaats
in de aristocratie had weten te verwerven [1]. Freud situeert hem ook als
zodanig in de oorspronkelijke casus, zij het niet nadrukkelijk: er is sprake
van een groot vermogen en grootgrondbezit. Opvallend is echter dat Freud
in de Mozestekst de kleinburgerlijkheid aanhaalt als verklaring voor het
delen van de ouderlijke slaapkamer door het kind in de eerste levens-
jaren. Ook al komt de Wolfman niet uit kleinburgerlijke verhoudingen,
zijn ‘oerscène’ is wel gebaseerd op dit delen van de ouderlijke slaapkamer,
zij het naar aanleiding van een ziekte (Malaria, ‘wahrscheinlich’, zegt
Freud in de Wolfmancasus. G.W. XII, p. 64). In het geval van de Wolfman
zou men dus vanuit de casus in de Mozestekst moeten denken aan een
uitzondering vanwege een toevallige samenloop van omstandigheden. Zo
stelt Freud het echter in eerste instantie ook voor in zijn oorspronkelijke
casus (G.W. XII, p. 64-65 ).
De functie van de bijzin in het Mozeswerk wordt echter wat merkwaardig
wanneer men Freuds noot leest bij de betreffende passage in zijn Wolf-
mancasus:

Übrigens wolle man in Betracht ziehen, daß solche Szenen von
Beobachtung des elterlichen Koitus in der Analyse keineswegs selten
aufgedeckt werden. Ihre Bedingung ist aber gerade, daß sie in die

früheste Kinderzeit fallen. Je älter das Kind ist, desto sorgfältiger

werden auf einem gewissen sozialen Niveau die Eltern dem Kinde die

Gelegenheit zu solcher Beobachtung versagen. (G.W. XII, p. 65, vette
letter van mij)
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[1]  Nadere gegevens, uit de mond van S. Pankejeff zelf, zijn te vinden in:  K. Obholzer,
Gespräche mit dem Wolfsmann, eine Psychoanalyse und die Folgen, Rowohlt Verlag, 1980.
Dit boek was niet meer verkrijgbaar, wel een Franse vertaling ervan (met waardevolle
inleiding): K. Obholzer, Entretiens avec l’homme aux loups, édit Gallimard, Paris 1981. In
haar boek W vom W geeft M. Gardiner haar eigen waardering van de reeks interviews van
deze Weense journaliste die de identiteit van de Wolfman wist te achterhalen. 



Dus enerzijds speelt een bepaald sociaal niveau geen rol als de waarne-
mingen maar vroeg genoeg plaatsvinden (‘früheste Kinderzeit’). Het
eerste gedeelte van de noot in de Wolfmancasus impliceert als tweede
voorwaarde dat de Wolfman nog niet ‘sprachfähig’ was. De casus in het
Mozeswerk voldoet aan beide voorwaarden: ‘Erste Lebensjahre...kaum
erreichte Sprachfähigkeit’ (G.W. XVI, p. 185). Anderzijds is er in de casus
van het Mozeswerk de redenering, die het lager sociaal niveau aanspra-
kelijk stelt voor het kunnen plaatsvinden van de waarnemingen (namelijk
het delen van de ouderlijke slaapkamer). Vanwege het ‘hogere sociale
niveau’ van de Wolfman zou deze dan een uitzondering zijn. Dit is ook het
uitgangspunt van de lopende tekst van de oorspronkelijke casus: het gaat
om een pas getrouwd echtpaar dat op een warme zomermiddag een slaap-
je doet (ibidem p. 64-65). Bovendien zijn er de bijzondere omstandigheden
van de patiënt (malaria). Men moet zich dus afvragen of Freud het ‘klein-
burgerlijke’ als zijnde een ‘lager sociaal niveau’ wel gebruikt in zijn socio-
logische betekenis. Freuds gebruik van de term verraadt een zekere
gevoeligheid rond het al of niet kleinburgerlijk zijn, rond datgene wat wel
en niet hoort bij een ‘bepaald sociaal’ niveau. Deze gevoeligheid vindt men
zowel terug in de lopende tekst van de oorspronkelijke casus als in de
casus van het Mozeswerk. Op beide plaatsen is deze gevoeligheid van
Freud dus aanwezig.
Het argument dat uitgaat van het ‘kleinburgerlijke’ in de casus van het
Mozeswerk lijkt de Wolfman uit te sluiten als kandidaat voor deze casus,
maar maakt hem in feite tot een uitzondering. De oorspronkelijke casus
gaat uit van het ‘uitzonderlijke’ om dan in de loop van de tekst te zeggen
dat het uitzonderlijke helemaal niet zo uitzonderlijk is: ‘Im Grunde ist es
nichts außerordentliches,...Ich meine vielmehr, es wäre etwas durchaus
Banales, Alltägliches’ (G.W. XII, p. 64-65). Het extra argument in de noot
bij de tekst zet het argument helemaal buiten werking: het gadeslaan van
de ouderlijke coïtus komt veel meer voor dan men denkt, ook los van een
bepaald sociaal niveau, als het maar in de vroegste kindheid valt, nog
voor het kind kan spreken.
Ons idee is dus dat het argument van ‘kleinburgerlijkheid’ niet relevant is
om de Wolfmancasus inhoudelijk uit te sluiten (Freud dixit) voor wat
betreft de identiteit van de patiënt in de casus van het Mozeswerk, maar
wel bijzonder effectief is om onze aandacht af te leiden van een voor de
handliggende reminiscentie aan de Wolfmancasus in verband met de
oerscène. Ons nader onderzoek van de term ‘kleinburgerlijk’ in de tekst
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van de casus, vergeleken met de redenering in de oorspronkelijke casus,
verraadt dan toch de gevoeligheid van Freud. Hij heeft in beide gevallen
dezelfde ‘gevoelige’ argumentatie gebruikt: in de oorspronkelijke casus om
hem van een uitzondering tot een veel voorkomend geval te maken, in de
casus van het Mozeswerk om hem weer tot een uitzondering te maken.
Echter in beide gevallen is het ‘kleinburgerlijk’ geen relevant argument
voor Freud, zoals blijkt uit de noot bij de oorspronkelijke casus. De con-
dities waar het volgens Freud om gaat voor wat betreft het ‘zien en horen’
zijn in beide gevallen vervuld en woordelijk aangegeven. Het ‘kleinbur-
gerlijk’ in de Mozescasus verraadt dus de hand van de corrector Freud;
een bewuste correctie met de bedoeling ‘onherkenbaar’ te maken. Blijft de
vraag waarom Freud dat nodig achtte want de noodzaak daarvoor is
vooralsnog niet duidelijk.

2) De ‘Schlafstörung’ (Mozeswerk, G.W. XVI, p. 184).
Zie Wolfmancasus (G.W. XII, p. 91). Er is ook een zinspeling daarop in de
brief van de Wolfman aan Freud van 6 juni l926. Ook in de door M. Gar-
diner bijeengebrachte teksten wordt gezinspeeld op de slapeloosheid in
tijden van depressie (W vom W, zie p. 384). In de oorspronkelijke casus
wordt dit echter niet uitdrukkelijk als symptoom besproken, wel geldt dit
voor een ander element uit de oerscène dat men ook terugvindt in de
casus hier: de ‘Geräusche’ (Mozeswerk, G.W. XVI, p. 184. Wolfmancasus,
G.W. XII, p. 98).

3) ‘In dieser Modifikation des Ödipuskomplexes verbrachte er die
Latenzzeit, die von auffälligen Störungen frei blieb. Er wurde ein
Musterknabe, hatte guten Erfolg in der Schule’ (Mozeswerk, G.W.
XVI, p. 184).
Zie de Wolfmancasus (G.W. XII, p. 29 en 41). Zie ook de memoires van de
Wolfman (W vom W, p. 48).

4) De sexuele impotentie (Mozeswerk, G.W. XVI, p. 184/185).
In de Wolfmancasus is hiervan geen sprake. In de Neue Folge der Vorle-
sungen zur Einführung in die Psychoanalyse, waar Freud vertelt over de
Wolfman tijdens de kortstondige analyse na de oorlog (1919), wordt gezin-
speeld op deze sexuele potentiestoring (G.W. XV, p. 51). R. M. Brunswick
vermeldt het echter expliciet in een voetnoot uit 1945 (W vom W, p. 297).
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5) ‘Als er ... nach den Tode des Vaters endlich eine Frau gefunden
hatte’ (Mozeswerk, G.W. XVI, p. 185).
De Wolfman ontmoette zijn vrouw Therèse reeds vóór de dood van zijn
vader, maar het kwam pas na diens dood tot een relatie. De analyse bij
Freud speelde daarin zelfs een belangrijke rol (W vom W, Wolfmans
mémoires, p. 110 e.v.).

6) ‘Dies extreme, bis zur Selbstzerstörung rücksichtlose
Verhältnis zum Vater verschuldete auch seinen Mißerfolg im Leben
und seine Konflikte mit der Außenwelt. Er durfte es in seinem Beruf zu
nichts bringen, weil der Vater ihn in diesen Beruf gedrängt hatte. Er
machte auch keine Freunde, stand nie gut zu seinen Vorgesetzten.’ (G.W.
XVI, p. 185)
Dit citaat komt uit een passage die in zijn geheel opvalt door zijn zelfs
heftige negatieve toon en de radicaliteit van zijn oordelen. Hier is geen
sprake van de ‘ambivalentie’ die Freud zo kenmerkend achtte voor de
Wolfman, zich weerspiegelend in zijn evaluaties [1] en waarvan R. Mac
Brunswick en M. Gardiner, in navolging van Freud, zo kwistig gebruik
maakten in hun beschrijvingen van Wolfmans karakter. De vraag is zeker
gerechtvaardigd of het hier wel kan gaan om de Wolfman. Maar dan wel
de Wolfman, zoals Freud ons die deed kennen in zijn oorspronkelijke
casus. Want ook R. Mac Brunswick schrijft bij het begin van haar
analyseverslag:

Ich muß gestehen, daß es mir im Anfang schwer fiel zu glauben, daß ich
den Wolfmann aus der ‘Geschichte einer infantilen Neurose’ vor mir
hätte, der nach Professor Freuds späteren Schilderungen ein
anständiger, zwanghaft ehrlicher und gewissenhafter Mensch war,
zuverlässig in jeder Beziehung. (W vom W, p. 314).

Maar ze zal op het einde van haar analyseverslag, bijna in dezelfde
bewoordingen als Freud zelf, terugkeren naar diens beeld uit 1914 en
1923 (Zusatz: seither.. sich normal gefühlt und tadellos benommen, p.
157, G.W. XII):

..Sein Charakter änderte sich wieder und bildete sich ebenso auffällig
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[1] ‘...der liebenswürdig entgegenkommenden Persönlichkeit des Kranken, seiner scharfen
Intelligenz, vornehmen Denkungsart und seinem völlig ungebändigten Triebleben ’ (G.W.
XII, p. 138/139).



zum Normalen zurück, wie er sich vorher zum Abnormen gewandelt
hatte. Er war wieder so, wie wir ihn aus Freuds Krankengeschichte
kennen, scharfsinnig, gewissenhaft und anziehend, voll von Interessen
und Kenntnissen und mit einem analytischen Verständnis und einer
analytischen Genauigkeit begabt, daß man seine helle Freude daran
haben konnte (W vom W, p. 333-334).

Hoewel de radicale en negatieve toon nergens te vinden zijn in de Wolf-
mancasus, ook niet in de door M. Gardiner verzamelde teksten, ontbreekt
in bovenstaande passage niet elk verband met de Wolfmancasus. De zin: ‘
Er durfte es in seinem Beruf zu nichts bringen, weil der Vater ihn in
diesen Beruf gedrängt hatte’ (G.W. XVI, p. 185) wordt verhelderd en
bevestigd door een passage bij R. Mac Brunswick (W vom W, p. 329), die
tevens aanduidt hoe deze kwestie speelde in de analyse bij Freud. Deze
passage verheldert ook de dwangmatige twijfel omtrent zijn universiteits-
studie (en de rol die zijn vader daarin speelde) in Wolfman memoires (W
vom W, p. 58-60).
En hoewel de opmerking ‘Er machte auch keine Freunde, stand nie gut zu
seinen Vorgesetzten.’ (G.W. XVI, p. 185) alleen impliciet te vinden is in
Freuds beschrijving van de Wolfman vóór zijn analyse (G.W. XII, p. 33. M.
Gardiner stelt het echter expliciet in W vom W, p. 411), vraagt men zich
bij een kritische lezing van de door M. Gardiner verzamelde teksten toch
af in hoeverre daar werkelijk verandering in kwam. M. Gardiner verraadt
in haar commentaar en geselecteerde briefteksten méér dan alleen haar
intentie om Freuds officiële beeld van de Wolfman intact te laten. Zelfs al
stond ze iets verder af van de Wolfman, het was zeker geen geringe op-
gave, ook niet voor haar, om om te gaan met de Wolfman (zie W vom W, p.
404-405, 413 e.v. In de casus van het Mozeswerk: ‘die den Umgang mit
ihm zur schweren Aufgabe...machten’. G.W. XVI, p. 185).
Nogal wat beschrijvingen en briefteksten in M. Gardiners boek staan op
meer dan gespannen voet met het door Freud gegoten beeld van de Wolf-
man, dat M. Gardiner - niet zonder enige krampachtigheid - in stand pro-
beerde te houden.
We zullen later nog ingaan op de gecompliceerde interactie die de analyse
van de Wolfman voor Freud meebracht en welke rol deze problematische
interactie in Freuds latere theorieën bleef spelen. Een rol die, met alle
problemen vandien, werd overgenomen door enkele analytici na Freud,
die in contact bleven met S. Pankejjef.
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Als onze hypothese juist is dat de casus in het Mozeswerk, weliswaar
zwaar verhuld, teruggaat op de Wolfmancasus, dan is het zeker zo dat
Freud in deze laatste presentatie van de casus het aanvankelijk door hem
gecreëerde beeld van de Wolfman op niet mis te verstane wijze doorbrak.
Dit lijkt me ook de voornaamste grond geweest te zijn om deze casus zo
sterk te verhullen, ja praktisch onherkenbaar te maken. Zeker mag men
veronderstellen dat respect voor de persoon van de Wolfman een rol speel-
de in die verhulling. Toen Freud de casus in het Mozeswerk opnam, was
de Wolfman nog in leven (en zou dit nog lang blijven) en hij stond nog
steeds in kontakt met analytici uit Freuds naaste kring [1].
Blijft echter de vraag waarom Freud juist deze casus uitkoos voor publi-
catie terwijl juist deze casus een verregaande verhulling noodzakelijk
maakte vanwege de hoge risico’s van herkenning. Tenslotte kon het feit
dat Freud zijn opvatting omtrent de casus bijstelde en corrigeerde, alleen
voor Freud van belang zijn en voor niemand anders, want hij had de Wolf-
man niet (meer) in behandeling. De bijstelling, de correctie, is ook het
werk van Freud alleen en niet van de analysand die de Wolfman ooit was.
Gezien het zelfanalytisch karakter van het Mozeswerk, waarin Freud
deze casus opnieuw ter hand neemt, lijkt me daarom de hypothese aan-
nemelijk dat Freud in feite een blinde vlek analyseert, niet alleen bij de
Wolfman maar vooral bij zichzelf.
Zoals Freud ons in zijn tweede Mozesversie de eigen positie uit de eerste
Mozesversie laat zien als een: ‘Identifizierung mit dem Vater, an dessen
Stelle er sich dabei setzte’ (het gaat hier om de vader uit de oerscène, zie
de casus G.W. XVI, p. 184), hetgeen een moord impliceert op de vader van
het incestverbod en de castratie, zo analyseert hij ook de opstelling van de
Wolfman in de casus. In de casus (ibidem) wordt juist deze symbolische
identificatie afgewezen.
Het lijkt me niet juist te denken dat deze casuspresentatie in het Mozes-

108

[1] Zeer concreet was de Wolfman op dat moment opnieuw in behandeling bij R. Mac
Brunswick. Op 31 maart 1938 had zijn vrouw Therèse suïcide gepleegd. M. Gardiner zorgde
ervoor dat de Wolfman in de toenmalige moeilijke omstandigheden weer dagelijkse ge-
sprekken kon hebben met R. Mac Brunswick, achtereenvolgens in Parijs en daarna in
Londen (W vom W, p. 159-161 en 165-166). De gesprekken in Londen vonden plaats in juli
en augustus 1938. Dus op het moment dat Freud zijn Mozes in Londen herschreef (tweede
Mozesversie, waarin de casus staat), was de Wolfman in dezelfde stad in behandeling bij R.
Mac Brunswick. Het is meer dan waarschijnlijk dat Freud daarvan op de hoogte was,
temeer daar de Wolfmancasus in die laatste 2 jaar méér dan daarvoor een rol speelde in
Freuds gedachten, getuige Die endliche und unendliche Analyse (1937) en Die Ichspaltung
im Abwehrgang (jan. 1938).



werk alles zegt over bedoelde casus, of dat al het eerder gezegde in de
Wolfmancasus hiermee overbodig is. Maar het gaat wel om een wezenlijk
aspect dat Freud niet goed kon analyseren in zijn oorspronkelijke casus.
De uiteindelijke reden voor de sterke verhulling van de casus is dus geen
andere dan die we vinden in het hele Mozeswerk: Freuds zelfanalyse.

2 De Wolfmancasus in Freuds werk.

Zoals reeds opgemerkt, passend in de lijn van Grubrich-Simitis’ opmer-
kingen daaromtrent, is de Wolfmancasus een goed voorbeeld van Freuds
werkwijze bij de presentatie van klinisch materiaal, een werkwijze die ook
verwant is met zijn presentatie van zelfanalytisch materiaal. In het geval
van de Wolfmancasus zijn er ook opvallende verbanden met Freuds zelf-
analyse en de ontwikkeling van zijn theoretisch denken.

In chronologische volgorde en zonder aanspraak te maken op volledigheid
verschijnt de Wolfmancasus in de volgende teksten [1]. Daar waar de
casus moeilijk als zodanig te herkennen is, is dat aangegeven met ‘ano-
niem’.
1) Märchenstoffe in Träumen, G.W. X, p. 2-9 (1913d).
2) Über fausse reconnaissance (déja raconté) während der psychoanaly-

tischen Arbeit, G.W. X, p. 116-123 (1914a).
3) Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten (Weitere Ratschläge zur Technik

der Psychoanalyse, II), G.W. X, p. 126 (1914g).
4) Das Unbewußte, G.W. X, p. 298-303 (zie G.W. X, p. 463: 1913? Meyer-

Palmedo- Fichtner geeft 1915e). Anoniem. Zie ook p. 143 van onze
studie.

5) Die Verdrängung, G.W. X, p. 258 (1915d).
6) Ein Kind wird geschlagen, G.W. XII, p. 197-226 (1919e). 
7) Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in der Psychoanalyse,

G.W. XV, p. 51-61. Anoniem. (1933a uitgegeven, betreffende passage
1921 geschreven). Zie hiervoor M. Toroks argumentatie in The Wolf-
mans Magic Word: a cryptonymy, N. Abraham & M. Torok, translator
N. Rand, University of Minnesota press, 1986 p. 84-106 [2].
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[1] Bij de datering is de Freudbibliographie mit Werkkonkordanz van I. Meyer-Palmedo
und G. Fichtner gevolgd (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1989). Bij Das Unbewußte
(4) is er een voor mij onverklaarbaar verschil tussen de publicatiedatum in de G.W. en die
van de Freudbibliografie.
[2] Oorspronkelijk uitgegeven als Cryptonymie: Le verbier de l’homme aux loups, N. Abra-



8) Hemmung, Symptom und Angst, G.W. XIV, p. 129 e.v. (1926d [1925]).
9) Fetischismus, G.W. XIV, p. 311-317 (1927e). Anoniem: ‘Glanz auf der

Nase’.
10) Die endliche und unendliche Analyse, G.W. XVI, p. 60-62 (1937c).
11) Die Ichspaltung im Abwehrvorgang, G.W. XVII, p. 59-62 (2 januari

1938)
12) Op de twaalfde plaats moet hier dus ook nog het Mozeswerk toege-

voegd worden, G.W. XVI, p. 183-185 (1939a [1934-1938]).

Deze niet geringe lijst geeft op zichzelf al iets aan van de belangrijke rol
die de Wolfmananalyse in Freuds denken speelde.
Een nader onderzoek van Freuds werk na 1914, vanuit de in feite onop-
gelost gebleven problematiek van de Wolfmancasus als één van de vele
perspectieven van waaruit zijn werk kan benaderd worden, zou zeker de
moeite waard zijn. We zullen ons echter moeten beperken tot een globale
schets.
De rol van de Wolfmancasus is immers veel complexer dan alleen die van
een casus princeps, een soort boegbeeld en bewijs voor de waarheid van de
psychoanalytische onderneming. Freud zelf plaatst de casus, reeds vanaf
de publicatie ervan, wel het meest nadrukkelijk in deze polemische positie
en hij zal dat ook publiekelijk en manifest blijven doen in latere jaren.
Maar deze publieke en manifeste rol is beslist niet de enige die de casus
speelt in zijn latere werk.
Wanneer men binnen het kader van Freuds werk bovenstaande lijst door-
loopt, zou men grofweg drie reacties bij Freud op de analyse van de Wolf-
man kunnen onderscheiden die, elkaar overlappend, reeds in aanleg aan-
wezig zijn in de oorspronkelijke casus.

1) De eerste reactie hebben we reeds aangehaald. N. Rand zegt volgens
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ham et M. Torok, édit Aubier Flammarion, 1976. Dit boek begint met een uitgebreid voor-
woord ‘Fors’ van de Franse filosoof Jacques Derrida. Dit voorwoord is zeker interessant,
maar het maakt als zodanig geen deel uit van de psychoanalytische studie van Abraham en
Torok, die men als op zichzelf staand kan lezen.
De Engelse vertaling bevat twee teksten méér dan de oorspronkelijke in het Frans; ten
eerste is er een, ook psychoanalytisch interessante, introduktie van de vertaler (de ver-
taling kwam tot stand na het overlijden van N. Abraham, in nauwe samenwerking tusen de
vertaler, N. Rand, en M. Torok). Ten tweede is er nog een lang nawoord waarin M. Torok de
studie, na het overlijden van haar man, aan de hand van nieuw opgedoken materiaal ver-
der zet. Wanneer mogelijk citeren we uit de Franse uitgave; we verwijzen er dan naar als
Le verbier. Als we de Engelse vertaling citeren verwijzen we ernaar als The magic Word.



mij terecht: ‘Freud’s overt response to seeing the living challenge (the
Wolf Man) to his ‘fool-proof’ paradigm (The History of an Infantile Neuro-
sis) consisted of viewing the paradigm as healthy’ [1].
Deze tendens (de manifeste, ‘overt response’) vindt men het sterkst verte-
genwoordigd in Hemmung, Symptom und Angst en in de Die endliche und
unendliche Analyse. In deze geschriften wordt ook zonder enige verhulling
teruggegrepen op de oorspronkelijke casus.
Het is niet zonder belang te zien binnen welke ontwikkelingen in Freuds
werk de analyse van de Wolfman plaatsvond (1910-1914). Te onthouden
zijn zeker: Eine Kindheitserinnerung des Leonardo Da Vinci (G.W. VIII, p.
127-211, 1910c), de Schreber-studie (G.W. VIII, p. 239-316, 1911c), Totem
und Tabu (G.W. IX, 1912-13a), Der Mozes des Michelangelo (G.W. X, p.
257-286, 1914b), Zur Einführung des Narzissmus (G.W. X, p. 137-170,
1914c).
En zeker waren ook de tijd (de eerste wereldoorlog) en de gebeurtenissen
(de breuk met Adler en Jung) voor Freud aanleiding (maar niet de oor-
zaak) tot een polemisch en dogmatisch accent, en dus tot paradigma en
synthese. Hoewel Freud de ambitie bewaarde om tot een synthese te
komen, ging de poging met het afbreken van de 12 metapsychologische
verhandelingen tijdelijk roemloos ten onder. Maar één van deze meta-
psychologische geschriften (Trauer und Melancholie G.W. X, 428-446,
1915) bevat zeker een intuïtie die Freud in belangrijke mate dankte aan
zijn analyse met de Wolfman. Hetzelfde lijkt ook gezegd te kunnen wor-
den van Das Unheimliche (G.W. XII, p. 229-268, 1919h), waarvan meer-
dere passages het verontrustend geworden beeld van de Wolfman oproe-
pen (in 1919 nam Freud de toch niet genezen Wolfman weer in analyse).
Men kan ook gerust stellen dat de ontmoeting met de Wolfman ook mede
aan de basis lag van die geschriften die via Jenseits des Lustprinzips
uiteindelijk zouden leiden tot zijn tweede structuurschema (Das Ich und
das Es, G.W. XIII, p. 237-289, 1923b).

2) Ondanks de vruchtbare intuïties en theorieën, die Freud telkens weer
onttrok aan zijn worsteling met deze casus, is het fragmentarische, maar
frequente opduiken van de Wolfmancasus in Freuds werk toch niet zozeer
een bewijs voor de geldigheid van dit analytisch voorbeeld maar eerder
een teken van Freuds moeilijk toe te geven besef dat de problematiek van
de Wolfman onopgelost was gebleven. Ook al leek wel geheel begrepen te
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[1] The Magic Word, translators introduction, liv.



zijn waardoor diens ernstige ‘neurose’ veroorzaakt werd. Deze latente,
meer private reactie, hoewel in konflikt met de ‘manifeste, openlijke reac-
tie’ is in feite de meest vruchtbare omdat ze Freud stimuleerde tot verder
(zelf)onderzoek vanuit zijn twijfels, zijn vragen, zijn niet-begrijpen.
Ook deze reactie is ‘in nucleo’ aanwezig in de Wolfmancasus maar het
vraagt een meer gedetailleerde lezing van de casus om de verstrengeling
te merken tussen de sterke drang tot overtuigen, polemiseren en dogma-
tiseren, en de vele incoherenties en onwaarschijnlijkheden die Freuds
vragen en twijfels verraden. Het is deze verstrengeling die het zo moeilijk
maakt om zich bij lezing van de casus, beide tendenzen te realiseren. Dat
Freud in de casus het debat aangaat met al diegenen die de ‘Vorausset-
zungen der Psychoanalyse nicht anerkennen und ihre Ergebnisse für
Artefakte halten’ (G.W. XII, p. 76) is ook opvallender, dan de Freud die in
debat is met zichzelf en de Wolfman. Het is nochtans in de uitspraak zelf,
bedoeld voor al diegenen binnen en buiten de psychoanalyse die zijn
psychoanalytische veronderstellingen niet delen en haar resultaten niet
serieus nemen, dat Freud onbewust het karakter van zijn analytische
relatie met de Wolfman aangeeft:

Eisbär und Walfisch, hat man gesagt, können nicht miteinander Krieg
führen, weil sie, ein jeder auf sein Element beschränkt, nicht zueinander
kommen (ibidem).

 Er is in deze casus zelf iets wat het gesprek, de communicatie tussen bei-
de gesprekspartners, zelfs de strijd tussen hen beiden, onmogelijk maakt:
‘weil sie ein jeder auf sein Element beschränkt [sind]’.
Hetzelfde kan men zeker ook zeggen van beide tendenties in Freuds argu-
mentaties. Maar hier is het blijkbaar de verstrengeling die een gesprek
tussen beide tendenties onmogelijk maakt en voor een kloof - en moeten
we niet spreken van een splijting - zorgt.
Het is deze latente - niet openlijk toegegeven - reactie, gevoed door Freuds
twijfels en niet-begrijpen, die de achtergrond vormt bij het officieel ver-
schijnen van het klinisch materiaal van de Wolfmancasus in Freuds latere
werk. En als de latente reactie toch op de voorgrond treedt, is dat meer in
een anoniem en moeilijk herkenbaar verschijnen, zoals in het fetischisme-
artikel, in de Ik-splijtingstekst en in het Mozeswerk. Het is echter deze
latente reactie die op het einde van zijn leven toch nog leidde tot een
‘zueinander kommen’, althans tot een herstel van het gesprek van Freud
met zichzelf, in zijn zelfanalyse (Ik-splijtingstekst en Mozeswerk).
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Het verband tussen Mozeswerk en Wolfmancasus is ook niet iets dat pas
met het Mozeswerk uit de lucht komt vallen. Het is in zekere zin van
meet af aan gegeven. Het zicht op dit verband wordt misschien belem-
merd door de gewoonte om de klinische werken al te sterk te onderschei-
den van werken die men in het spoor van Freud zelf tot de ‘toegepaste
psychoanalyse’ rekent (zoals Totem und Tabu en het Mozeswerk). Een
tijdlang, of misschien nog steeds, werden deze laatste werken als een
soort tweederangs-psychoanalyse beschouwd. Onze studie lijkt meer te
pleiten voor de opvatting dat ‘toegepaste psychoanalyse’, en niet alleen
voor Freud, telkens fungeert als een noodzakelijk excuus voor een meer of
minder geslaagde (zelf)analyse [1].
Zou men het feit dat Freud in de periode dat hij de Wolfmananalyse deed,
zijn Totem und Tabu [2], Der Mozes des Michelangelo (1914, anoniem in
eerste instantie ) schreef, nog als een eerder extern verband met het
Mozeswerk kunnen aanmerken, dit is zeker niet meer het geval voor twee
andere belangrijke aspecten die de Wolfmancasus meer intern verbinden
met het Mozeswerk.
Ten eerste is de Wolfmancasus de enige casus van Freud waar religie zo’n
belangrijke rol speelt (president Schreber was geen patiënt van Freud).
Freud steekt daarbij zijn bewondering voor Wolfmans vroegtijdige en
scherpzinnige kritiek op de religie niet onder stoelen of banken (G.W. XII,
p. 93-93 en 150 e.v.). Tussen de lijnen door vindt men er ook reeds alle
elementen van zijn opvatting omtrent de monotheïstische (bijbelse), maar
ook oud-Egyptische religie.
Ten tweede vindt men in deze casus ook de problematiek van ‘ historische

113

[1] Tenminste als men bereid is zelf-analyse niet te zien als een solipsistische onderneming.
Het laatste lijkt me eerder een ‘mislukte’ vorm van zelf-analyse. De andere mens is altijd
impliciet in elke zelf-analyse, al was het maar doordat hij uitgesloten wordt van de discus-
sie.
Bovenstaande opvatting lijkt me overigens ook gesuggereerd te worden door wat Freud zelf
schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn Mozeswerk: ‘Dies unternimmt meine kleine Ab-
handlung. Ihr Anspruch auf einen Platz in der Zeitschrift “Imago” gründet sich darauf, daß
ihr Beitrag eine Anwendung der Psychoanalyse zum Inhalt hat. Das so gewonnene Argu-
ment wird gewiß nur auf jene Minderheit von Lesern Eindruck machen, die mit analyti-
schem Denken vertraut ist und dessen Ergebnisse zu schätzen weiß. Ihnen aber wird es
hoffentlich bedeutsam scheinen’ (Mozeswerk, p. 106. vetgedrukte letters van mij).
Een consequentie van deze opvatting is overigens dat een zo adequaat mogelijke lezing van
de tekst, zich onderwerpt aan dezelfde (zelf)analytische discipline: het begrijpen van de
ander als bijdrage tot zelfbegrip en omgekeerd.
[2] 1912/1913. Freud verwijst ernaar in de casus (G.W. XII, p. 149) en ziet de ontwikkeling
van (wolven)fobie naar (dwangmatige) religieuze vroomheid bij de Wolfman als een bewijs
van zijn stellingen in Totem und Tabu.



Wahrheit’ of ‘Wunschphantasie’ (de termen zijn uit het Mozeswerk),
historische werkelijkheid of fantasie? Het is deze problematiek die Freud
zo lang in een impasse gevangen zal houden tijdens het schrijven van zijn
Mozeswerk.
Het is de moeite waard bij dit laatste punt stil te staan. Anderen [1] heb-
ben er reeds op gewezen dat Freud in zijn twee toevoegingen in de casus
uit 1918 (G.W. XII, p. 86-90 en 129-131) in feite twee discordante lijnen
van argumentatie hanteert omtrent het fantasie- (fantasma) dan wel het
werkelijkheidskarakter van de oerscène. Als Freud wil weten of hij de
voor de neurose beslissende gebeurtenis in het verleden van de patiënt
heeft ontdekt, redeneert hij soms langs de lijn van een reële gebeurtenis
(trauma) die achteraf de oorzaak zou zijn van de latere neurose, soms
langs de lijn van een fantasma (onbewuste fantasie), gebaseerd op een
reële gebeurtenis die daardoor achteraf een traumatisch karakter krijgt in
de neurose. Freud kiest in feite voor geen van beide (‘non liquet’, het blijft
onbeslist, zegt hij), ook al heeft hij een voorkeur voor de eerste argumen-
tatie. Nu kan men wel beide argumentaties verenigen (zoals Freud ook
plausibel lijkt te vinden) door te denken dat beide lijnen eigenlijk hetzelf-
de resultaat geven, want de reële gebeurtenis (ouderlijke coïtus) zou niet
zulke desastreuze gevolgen hebben gehad als deze zich niet achteraf in
een fantasma had voortgezet. En als het een fantasma van de Wolfman
was, die op zichzelf onschuldige gebeurtenissen traumatisch maakten,
dan kan dit fantasma alleen effectief geweest zijn als het voor een 4-jarige
reëel was. Maar deze argumentatie kan toch niet het verschil tussen
fantasma en werkelijkheid opheffen, tenzij Freud meent dat het verschil
niet uitmaakt. Dit is nochtans wat Freud lijkt te impliceren wanneer hij
zegt:

Ich möchte selbst gerne wissen, ob die Urszene bei meinem Patienten
Phantasie oder reales Erlebnis war, aber mit Rücksicht auf andere
ähnliche Fälle muß man sagen, es sei eigentlich nicht sehr wichtig, dies
zu entscheiden (G.W. XII, p. 131).

 Freud baseert dit dan op de aanwezigheid van een fylogenetische erfenis,
waarvan hij wel zegt dat deze erfenis zelf opheldering behoeft. Maar deze
opheldering is dan weer in vele gevallen terug te vinden...in de individu-

114

[1] Zie het voorwoord van N. Rand in de The Magic Word (p. liv), waar deze Brooks en
Culler citeert (Pursuit of Signs Ithaca, NY, Cornell University press, 1981 en Reading for
the plot, NY, Knopff, 1984).



ele kindertijd! Hij verbaast zich er niet over, zegt hij, wanneer het voort-
bestaan van dezelfde (bestaans)voorwaarden bij de enkeling organisch
opnieuw datgene doet ontstaan, dat die voorwaarden ooit in prehistori-
sche tijden tot stand hebben gebracht. Freud bedient zich hier van een
cirkelredenering.
We willen hier nu niet ingaan op Freuds ideeën omtrent fylogenese/onto-
genese, maar wijzen op de functie die deze ideeën hebben binnen Freuds
discordante argumentatie in de Wolfmancasus. Onze hypothese is dat
Freuds discordante argumentatie een weerspiegeling is van een onopge-
lost gebleven probleem van de Wolfman: dat de Wolfman niet in staat was
de vraag te stellen of bepaalde gebeurtenissen waarvan hij getuige was,
reëel dan wel (‘onbewust’) gefantaseerd waren, omdat het waarheidscri-
terium voor hun onderscheid ‘buiten spel’ was gezet. Het gaat dus om een
vraag naar waarheid die niet als zodanig gesteld kan worden. Dat deze
stand van zaken zich weerspiegelt in Freuds onbewuste, wil voor ons ook
zeggen dat Freud zelf betrokken was in deze onopgeloste vraag. Het is
deze onopgeloste vraag die voor Freud opnieuw aan de orde is in het
Mozeswerk.
3) Tenslotte is er nog een derde reactie bij Freud. Deze reaktie tracht het
konflikt tussen beide eerder genoemde reacties te elimineren. Het is in
feite de ‘stilzwijgende, of doodzwijgende’ reactie die daarom ook moeilijker
te beschrijven is of aan te tonen, tenzij in zijn effect; namelijk dat er geen
sprake is van konflikt. Dat de karakterisering van deze reactie die van
Freuds ‘Todestrieb’ oproept, is, denk ik niet geheel zonder belang.
Als Freud in 1937 terugkomt op de casus en spreekt over de herhaalde-
lijke ‘Krankheitszufälle’ die het welbevinden van de Wolfman onderbra-
ken sinds zijn laatste behandeling in 1919, schrijft hij:

In einigen dieser Anfälle handelte es sich immer noch um Restbestände
der Übertragung; ... In anderen aber bestand das pathogene Material
aus Fragmenten seiner Kindergeschichte, die in der Analyse bei mir
nicht zum Vorschein gekommen waren und sich nun - man kann dem
Vergleich nicht ausweichen - wie Fäden nach einer Operation oder
nekrotische Knochenstückchen nachträglich abstießen. Ich fand die
Heilungsgeschichte dieses Patienten nicht viel weniger interessant als
seine Krankengeschichte. (Die endliche und unendliche Analyse, G.W. XVI,
p. 62).
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Het commentaar op deze passage door N. Rand [1] lijkt ons pertinent:

Necrotic bone in a live organism is probably as good a metaphor as any
to describe ‘the history of the Wolf Man’s recovery’ as it related to the
history of psychoanalysis up to 1937. Faced with the ‘interminable’
history of his patient’s recovery, Freud understandably must have wished
for the spontaneous evacuation of the ‘residue’ that deadened
psychoanalytic tissue.

3 De Wolfmancasus en de Ik-splijtingstekst.

‘Ich ziehe es vor, einen scharf umschriebenen Einzelfall hervorzuheben,
der gewiss nicht alle Möglichkeiten der Verursachung deckt’ (G.W. XVII,
p. 59) zegt Freud in het begin van zijn Ik-splijtingstekst.
Maar pas wanneer hij de daaropvolgende ‘schematischer Darstellung’ on-
derbreekt en ‘Daten einer besonderen Krankengeschichte’ invoert, wordt
het vermoeden gerechtvaardigd, dat het hier specifiek om de Wolfman-
casus gaat. Als men tekst en chronologie van de ‘[Zusatz 1923]’ uit de
Wolfmancasus vergelijkt met de kortgeschetste ‘Krankengeschichte’ is dat
duidelijk [2].
We beperken ons eerst tot de meer uiterlijke kenmerken van de Wolfman-
casus in de Ik-splijtingstekst.
Als Freud in de Ik-splijtingstekst slechts één ‘scharf umschriebenen Ein-
zelfall’ op het oog heeft, zou ook het ‘geringfügiges Symptom...eine ängst-
liche Empfindlichkeit seiner beiden kleinen Zehen gegen Berührung’
(G.W. XVII, p. 62) van de Wolfman moeten zijn.
In Freuds Wolfmancasus, en evenmin bij R. M. Brunswick, M. Gardiner of
in de memoires van de Wolfman, is echter nergens een symptoom te vin-
den dat voldoet aan deze nauwkeurige omschrijving, zoals die in de Ik-
splijtingstekst gegeven is.
Maar in verband met de hallucinatie van de afgesneden kleine vinger
vinden we wel de herinnering van de Wolfman aan ‘die Erzählung, daß
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[1] The Magic Word, translator’s introduction, p. Liv.
[2] Wolfmancasus: ‘[Zusatz 1923]...3¼ jahre: Beginn der Verführung durch die Schwester,
bald darauf Kastrationsdrohung der Nanja...’ (G.W. XII, p. 157).
Iksplijtingstekst: ‘Ein Knabe hat im Alter zwischen drei und vier Jahren das weibliche
Genitale kennen gelernt durch Verführung von Seiten eines älteren Mädchens...wird aber
bald von der energischen Kinderpflegerin ertappt und mit der Kastration bedroht, deren
Ausführung, wie gewönnlich, dem Vater zugeschoben wird’ (G.W. XVII, p. 60).



einer Verwandten, die mit sechs Zehen geboren wurde, dieses überzählige
Glied gleich nachher mit einen Beil abgehackt wurde’ (G.W. XII, p. 118).
Men moet zich wel afvragen hoe een ‘Erzählung’ over ‘tenen’, in de casus-
tekst verbonden met een hallucinatie (‘vom abgeschnittenen [kleinen]
Finger’), een symptoom kan worden genoemd in de Ik-splijtingstekst. We
zullen deze vraag hieronder proberen te beantwoorden.
In de casus zelf is er voor Freud geen twijfel over waar het eigenlijk om
gaat want hij vervolgt bovenstaande ‘Erzählung’ met: ‘Die Frauen hatten
also keinen Penis, weil er ihnen bei der Geburt abgenommen worden war’
(ibidem). Of zoals hij eerder zegt over de hallucinatie: ‘Wir dürfen also
annehmen, daß diese Halluzination in die Zeit fällt, in der er sich zur
Anerkennung der Realität der Kastration entschloß, und daß sie vielleicht
gerade diesen Schritt markieren sollte’ (ibidem).
Ook de ‘Korrektur bei späterer Erzählung’ (van de hallucinatie, zie noot in
Freuds casustekst, p. 118) interpreteert Freud in dezelfde zin: ‘Wenn er
dasselbe schaurige Erlebnis halluzinierte, das Tasso im ‘Befreiten Jeru-
salem’ von seinem Helden Tancred berichtet, so ist wohl die Deutung
gerechtfertigt, daß auch für meinen kleinen Patienten der Baum ein Weib
bedeutete. Er spielte also dabei den Vater und brachte die ihm bekannten
Blutungen der Mutter mit der von ihm erkannten Kastration der Frauen,
“der Wunde”, in Beziehung’ (ibidem).
Freuds tekst en de daarin opgenomen associaties van de Wolfman recht-
vaardigen echter de vraag in hoeverre er bij de Wolfman echt sprake is
van een ‘Anerkennung der Realität der Kastration’. De juist ‘negatieve’
hallucinatie (hallucineren dat iets ontbreekt dat er wel is) staat pal naast
de plaats die de Wolfman inneemt als castrator (‘er spielte also dabei den
Vater’) in zijn gecorrigeerde ‘Erzählung’.
Freud is dit niet helemaal ontgaan en nadat hij voor de Wolfman diens
positief oedipuscomplex aan de orde heeft gesteld (‘Die Identifizierung des
Vaters mit dem Kastrator’, ibid. p. 119), zegt hij: ‘Das Merkwürdige war
dann, daß auch hiefür bei ihm eine Gegenströmung existierte, bei der der
Vater vielmehr der Kastrierte war und als solcher sein Mitleid heraus-
forderte’ (ibid. p. 120). Medelijden dat Freud later in de tekst verbindt met
het narcisme van de Wolfman: ‘Der narzißtische Ursprung des Mitleids,
für den das Wort selbst spricht, ist hier übrigens ganz unverkennbar’
(ibid. p. 121). Maar het valt sterk te betwijfelen of het hier om secundair
narcistische problematiek gaat.
Minstens zo ‘merkwürdig’ is het dat Freud in feite met zijn verklaring
‘Gegenströmung’ voor zijn castratietheorie lijkt te accepteren: castratie
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kan tegelijkertijd wel en niet geaccepteerd worden, zonder dat het iets
aan zijn castratietheorie verandert (de term ‘Gegenströmung’ komt ook
veel voor in het fetischisme-artikel uit 1927, G.W. XIV, p. 314). Het voor-
deel van een dergelijke ‘acceptatie’ zou kunnen zijn dat zijn castratie-
theorie daardoor (schijnbaar) onaangetast blijft, maar het nadeel is dat
een probleem onopgelost blijft. Freud moet dus een ‘Gegenströmung’
accepteren. Of is het zo dat Freud (en de Wolfman) ook belang hadden bij
het ‘onaantastbaar’ blijven van een theorie en dus het onopgelost blijven
van een probleem?
Freuds onbewuste faalt echter niet. Zijn tekst reflekteert ‘zijn’ probleem
met de Wolfman. Laten we ons dus verder verdiepen in de tekst van de
Wolfmancasus.
De Wolfman schijnt wel de getallen te kennen, maar dat wil nog niet
zeggen dat hij kan tellen [1]. Als in een soort terugkerend rijm komen in
de tekst herhaaldelijk afleidingen voor van het woord ‘zählen’ ([Er]zäh-
lung, Korrektur bei späteren [Er]zählung, überzähliges Glied). Freud
registreert in zijn tekst (G.W. XII, p. 118) wel de verbinding [2] die de
Wolfman legt tussen de kleine, schijnbaar afgesneden vinger van de hand
(5 - 1 = 4), die dan toch heel blijkt te zijn (‘Endlich wurde ich ruhig, faßte
den Finger ins Auge, und siehe da, er war ganz unverletzt’ dus 5 + [ - 1] =
5), en de zesde teen bij zijn nicht (5 + 1 = 6), die als ‘überzähliges Glied’
afgehakt wordt (5 - [ + 1] = 5). Freud noteert de gelegde verbinding wel in
zijn tekst, maar denkt hij ook na over de betekenis ervan? Door beide
‘(Er)zählungen’ te verbinden, konkludeert de Wolfman immers dat 5 + 1
op hetzelfde neerkomt als 5 - 1. Want ofwel de ‘castratie’ blijkt niet waar
te zijn in zijn geval (namelijk de ‘negatieve’ hallucinatie), ofwel is toch wel
waar maar het overkomt een ander (zijn nicht) en hij hakt zelf als castra-
tor (zie eerder Freuds interpretatie van de ‘Korrektur bei späterer Erzäh-
lung’) ‘das Überzähliges Glied’ af. Als laatste geruststelling kan Wolfmans
telkunst dan nog berekenen dat beide gevallen bovendien op hetzelfde
neerkomen: de stand blijft gelijk, hij houdt vijf vingers over, zijn nicht vijf
tenen. Alsof er niets gebeurd is dus. Blijft natuurlijk wel het ‘mit unaus-
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[1] Navolgende analyse dank ik aan meerdere aanwijzingen in het artikel: ‘La fausse
reconnaissance de la différence des sexes’ P. Chauvel (Revue Française de psychanalyse, 5,
1993, p. 1683). De uitwerking komt echter op mijn rekening.
[2] ‘Die Anregung zur Halluzination vom abgeschnittenen Finger gab ihm, wie er
später berichtete, die Erzählung, daß einer Verwandten, die mit sechs Zehen geboren
wurde...‘ (G.W. XII, p. 118, vette letters van mij). Het ’wie er später berichtete‘ duidt
eigenlijk op nog een ’Korrektur bei späterer Erzählung‘, buiten diegene die in de voetnoot
wordt vermeld.



sprechlichem Schrecken’ en de ‘große Angst’ over (G.W. XII, p. 118)
Als we de fictieve, hypothetische dialoog uit dit tekstgedeelte tussen de
Wolfman en Freud (re)konstrueren, zouden we kunnen zeggen dat de
Wolfman akkoord gaat met Freuds castratie: ‘want eentje minder of meer,
dat maakt niet uit, het komt toch op hetzelfde neer’. Freud op zijn beurt
lijkt te zeggen: ‘Negatieve hallucinatie of (zelfs gecorrigeerde) “Erzäh-
lung”, dat maakt niet uit, het komt allemaal op hetzelfde neer: castratie’.
Dit is geen eenvoudig misverstand. Het doet eerder denken aan een
Babylonische spraakverwarring. Misschien valt het geheel nog wel het
best te benoemen als een ‘fausse reconnaissance’, of anders gezegd een
‘ware miskenning’ (dus ‘une vraie méconnaissance’). Onder deze beteke-
nisvolle titel (Über fausse reconnaissance (‘déjà raconté’) während der
psychoanalytischen Arbeit, G.W. X, p. 116-123) publiceert Freud in 1914
[1] drie gevallen waarvan er twee de hoofdrol spelen. Het eerste van die
twee gaat over het verhaal van de negatieve hallucinatie van de afgesne-
den kleine vinger, waarvan de Wolfman bij hoog en bij laag zweert het
‘schon (er)zählt’ te hebben [2].
Het tweede geval gaat over een mysterieuze correspondent uit een Duitse
universiteitsstad die, in een door Freud letterlijk geciteerde brief, herin-
neringen uit zijn kindertijd ter beschikking stelt.
Laten we beginnen met Wolfmans overtuiging dat hij zijn negatieve hal-
lucinatie ‘schon erzählt’ heeft. Uiteindelijk zegt Freud moest hij na vertel-
ling van die negatieve hallucinatie wel toegeven dat hij het niet verteld
kon hebben:

Er verstand sehr wohl, daß ich einen solchen Beweis für die Existenz der
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[1] P. Chauvel dateert Freuds artikel Über fausse reconnaissance in 1912. De Freud Biblio-
graphie mit Werkkonkordanz van I. Meyer-Palmedo en G. Fichtner dateert het in 1914.
[2] Freud vertaalt in het Frans (‘déjà raconté’) hoewel de noodzaak daartoe in feite ont-
breekt: het Duitse equivalent ‘schon erzählt’ komt twee keer voor in de tekst (in uitspraken
van de Wolfman). Het rijm zet zich ook hier voort en we zullen zien dat in deze tekst het
sleutelwoord ‘zählen’ uitdrukkelijk genoemd wordt. Wat deed Freud uitwijken naar een
vreemde, in ieder geval andere taal?
Twee hypothesen zijn mogelijk, die niet zonder verband hoeven te zijn:
 a) Het verband met het ‘déjà vu’ fenomeen, dat Freud zelf legt in de tekst. Dit doet onwille-

keurig denken aan de rol die het ‘zien’ speelt in de (niet-)erkenning van het sexeverschil,
dat men voortdurend terugvindt bij Freud. Het gaat om de reactie: ik heb het gezien, ik
weet het, maar het is niet waar. De waarneming wordt in eerste instantie geloochend.

 b) Het reflekteert misschien niet alleen het feit dat er letterlijk sprake was van ‘verschil-
lende talen’ in de analyse met de Wolfman, maar ook het feit dat Freud onbewust besefte
dat er figuurlijk in verschillende talen gesproken werd.



Kastrationsangst in seinem fünften Jahr doch nicht unverwertet gelassen
hätte. Sein Widerstand gegen die Annahme des Kastrationskomplexes
war damit gebrochen (G.W. X, p. 120, mijn vette letter).

 In feite echter geeft de Wolfman toe het niet eerder ‘schon erzählt zu ha-
ben’, maar de vraag blijft of hij daarmee ook de castratie erkent, temeer
daar in deze tekst de verbinding ontbreekt, die de Wolfman in Freuds
casustekst wel legt, namelijk die met die andere ‘Erzählung’ van zijn
nicht met de zes tenen. Het is duidelijk dat Freud die verbinding wel
waargenomen heeft (dus ‘gezien’ heeft - zeker onbewust), want men vindt
die terug in zijn casustekst. In zijn artikel Über fausse reconnaissance
ontbreekt de verbinding echter. Het verband dat Freud wel ‘gezien’ heeft,
‘bestaat’ toch niet voor Freud: ‘het is niet waar’ dus.
Wolfmans volgende vraag (‘Warum habe ich so sicher geglaubt, daß ich
diese Erinnerung schon erzählt habe?’, ibidem, mijn vette letter) is
duidelijk niet meer echt van belang nu Freud zijn buit binnenheeft. Het
gaat volgens hem om een ‘infolge des Widerstandes unterbliebenen
Erzählung vom vermeintlichen Verlust des kleinen Fingers (eines
unverkennbaren Penisäquivalents)’ (ibidem, p. 121, mijn vette letter).
Het lijkt me duidelijk dat Freuds interpretatie (castratieangst), waaraan
hij blijkbaar (ook) ‘sicher glaubt’, hem afhoudt van verdere vragen over de
reactie van de Wolfman, ondanks het feit dat de ambiguïteit van de hele
interactie zich genesteld heeft tot in zijn eigen formuleringen (‘Vermeint-
lichen [dus het is niet waar] Verlust ... eines unverkennbaren Penisäqui-
valents’, ibidem, mijn vette letter). Deze ambiguïteit wordt in feite alleen
nog maar vergroot door het andere geval (de ‘akademisch Gebildeter aus
einer deutschen Universitätsstadt’) dat uitsluitend bestaat uit een
brieftekst met kinderherinneringen. Deze tekst wordt abrupt geciteerd,
zonder enig commentaar voor- of achteraf van Freud. De brieftekst moet
blijkbaar als bewijsstuk dienen. Voor wie en voor wat?
De geheimzinnige briefschrijver verwijst naar Freuds Kindheitserinnerun-
gen des Leonardo [1] en besluit met te zeggen:

Diese Erinnerung, die mir - wie bereits erwähnt - durch ihre Beziehung
zu meiner Mutter immer von größter Wichtigkeit war, habe ich oft zu
deuten versucht: keine dieser Deutungen hat mich aber befriedigt. Erst
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[1] Ik wil de lezer hier herinneren aan het feit dat Freud in dit geschrift tracht de hem
fascinerende artistieke en wetenschappelijke prestaties van Leonardo da Vinci te begrijpen
tegen de achtergrond van diens homoseksuele geaardheid. Volgens Freud dienen deze



jetzt - nach Lektüre ihrer Schrift - ahne ich eine einfache, befriedigende
Lösung des Rätsels (G.W. X, p. 122).

De betreffende herinnering gaat over het afvallen van zijn kleine vinger
in een waterketel:

Ich war lange überzeugt, daß ich einen Finger verloren habe, vermutlich
bis in die Zeit, wo ich das Zählen lernte (ibidem p. 122, mijn vette
letter).

Men vraagt zich af wat deze ‘eenvoudige, bevredigende oplossing van het
raadsel’ dan wel is, maar het stellen van zo’n vraag ligt niet in de lijn of
behoort niet tot de functie van de brief in Freuds verhaal. De functie van
de brief is duidelijk een ‘hommage’ aan Freuds ‘[Er]zählen’. De brief die
als bewijsstuk moest dienen, spreekt duidelijk voor Freud; de oplossing is
reeds gegeven en ‘schon (er)zählt’ door Freud. Het vermoeden dat de brief
deze functie heeft lijkt me alleen nog maar versterkt te worden door het
slotwoord. Freud besluit namelijk onmiddellijk daarna af met de medede-
ling dat er nog een andere aard van ‘fausse reconnaissance’ is ‘zur Befrie-
digung des Therapeuten’ (G.W. X, p. 123) en wel als de patiënt (zie de
briefschrijver, zie de Wolfman) aan het einde van de analytische arbeid
zegt: ‘Jetzt habe ich die Empfindung, ich habe es immer gewußt’ (ibidem).
‘Damit ist die analytische Aufgabe gelöst’ (ibidem) besluit Freud. Voor
analytici lijkt het me verstandiger de oren te spitsen bij een dergelijke
uitspraak van de patiënt (zoals de ‘Schäferhunde’ in Wolfmans droom:
‘ihre Ohren waren aufgestellt wie bei den Hunden, wenn sie auf etwas
passen’ G.W. XII, p. 54). Freuds ‘onbewuste’ twijfel lijkt me hier betrouw-
baarder dan de zekerheid waarmee hij deze twijfel loochent en in feite ook
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verklaard te worden door de sublimatie (samenhangend met de intrede van de vader) van
Leonardo’s archaïsche fantasma’s aangaande hem en zijn moeder - de moeder met de penis
met Leonardo beurtelings in de positie van de moeder die de penis heeft en diegene die de
penis is voor moeder. De sublimatie van een vroege ideale en intens erotische relatie met
moeder ten voordele van kunst en wetenschap brengt wel een verschrompeling van de
sexuele libido mee, zegt Freud. Op de (ook) autobiografische achtergrond van dit werk is
reeds door meerdere auteurs gewezen. Als Freud zijn fetichisme-artikel schrijft (1927)
waarin ook de Wolfman incognito een rol speelt, zoals we nog zullen zien, voegt hij een noot
toe bij de volgende tekst: ‘Der Fetisch ist der Ersatz für den Phallus des Weibes (der
Mutter), an den das Knäblein geglaubt hat und auf den es, - wir wissen warum - nicht
verzichten will’ (G.W. XIV, p. 312). De noot luidt: ‘Diese Deutung ist bereits 1910 in meiner
Schrift ’Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci‘ ohne Begründung mitgeteilt
worden’ (ibidem). 



‘uitsluit’ (want er is letterlijk ‘geen sprake van twijfel’ in dit artikel).

Laten we samenvatten wat we gevonden hebben in het voorafgaande.

1) De Wolfman legt een verband tussen twee ‘ (Er)zählungen’, die van de
negatieve hallucinatie van de afgesneden kleine vinger en die van de
afgehakte zesde teen van zijn nicht (vrouwelijk familielid). Dit verband
brengt een soort magisch tellen tot stand, waarbij het niet uitmaakt of
men aftrekt of optelt, er komt hetzelfde getal uit. Met geluidloos geweld
wordt dus het ‘normale’ tellen uitgeschakeld, vernietigd als het ware en
wordt het verdraaid (veranderd) in een magisch tellen, waarbij ‘verschil-
lende’ getallen en ‘verschillende’ berekeningen tot één en hetzelfde wor-
den herleid: 5 [ - 1] = 5, 5 [ + 1] = 5, in feite is -1 gelijk aan +1.
Het verband dat de Wolfman legt is dus dat van een pseudo-(ver)tellen,
het is in feite een pseudoverband, gelijk aan een niet-verband (aldus: wel-
verband is niet- verband). Het gewone tellen ‘telt niet mee’, het pseudo
tellen ‘telt’. We kunnen enigszins de verregaande consequenties van deze
‘gekke’ procedure vermoeden: wat waar is, is vals (telt niet mee) en wat
vals is, is waar (telt mee).

2) Het artikel Über fausse reconnaissance is waarschijnlijk eerder dan de
casustekst geschreven, mogelijk nog tijdens de behandeling zelf. Het lijkt
aannemelijk dit artikel te zien als een onderdeel in het wordingsproces
van de uiteindelijke casustekst: het reflekteert iets van het behandelings-
proces, met name Freuds tegenoverdracht. Het maakt duidelijk waarom
Freud het ‘verband’ (= niet-verband) dat de Wolfman legde, wel onbewust
registreerde (zoals blijkt uit de casustekst) maar er tegelijk geen notitie
van kon nemen. Hij dacht immers slechts aan zijn ‘schon erzählt’. Er
verandert ook niets aan Freuds interpretatie, zijn theorie (castratie), hij
accepteert slechts een ‘Gegenströmung’. Dit is in feite een splitsing van
zijn theorie in een oplossing (castratie) én een probleem, een ‘Gegen-
strömung’, waarmee dus niets opgelost wordt. Freud noemt in feite iets
castratie dat die naam niet verdient, maar eerder een manier is om deze
te ontduiken. Freud accepteert Wolfmans pseudo-(ver)tellen (de tegen-
stroming) in ruil voor diens acceptatie van de castratie-interpretatie. Een
pseudo-verband (van Freud) voor een pseudo-verband (van de Wolfman).
Freuds medeplichtigheid komt het duidelijkst naar voren in dit artikel
Über fausse reconnaissance, maar ook in de casustekst is het duidelijk dat
Freuds ‘schon erzählt’ dekking moet geven aan de hele operatie. Castratie
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fungeert hier echter voor wat het niet is: een niet-verband fungeert als
verband.

Ter voorbereiding en vooruitlopend op het navolgende staan we nog wat
langer stil bij het verband tussen Wolfmans magische ver-telkunst, zijn
getallenalchemie en zijn moeilijkheden en de manier waarop Freud daar
op reageerde.

a) De moeilijkheden van de Wolfman zijn natuurlijk geen getallenkwestie.
De getallenkwestie verwijst naar nader te onderzoeken moeilijkheden.
Wij geven nog enkele voorbeelden.
De kwestie van 5 - 1 = 5 vingers en 5 + 1 = 5 tenen valt ook te illustreren
aan die angst voor de vlinder (G.W. XII, p. 123). In Freuds casustekst is
de associatie bij de vlinderangst, de Romeinse V [1] en een vrouw die de
benen opent van de Wolfman zelf afkomstig (‘das war ein Einfall, auf den
ich nie gekommen wäre’ zegt Freud, ibidem). Die vlinder met geopende
vleugels is een Romeinse V (een vrouw die de benen opent), zegt de Wolf-
man, maar het is ook een I met gesloten vleugels, is impliciet de veronder-
stelling (een opgerichte penis?) [2].
We krijgen hier dus een gelijkaardige gelijkstelling als tussen 5 - 1 = 5 en
5 + 1 = 5; namelijk V = I. En telkens duikt weer die angst op, die Freud
pas in de Ik-splijtingstekst zal omschrijven als ‘auch diese Angst vor dem
Vater schweigt von der Kastration’ (G.W. XVII, p. 62).
In feite doortrekt deze getallenalchemie de hele Wolfmancasus (maar ook
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[1] Het gebruik van Romeinse cijfers was de Wolfman niet vreemd. In de brief van 11 juni
1957 (App II, 4.1) geeft hij in het manuscript de maand juni met Romeinse cijfers aan (VI).
[2] Freud pleit in zijn tekst voor het infantiel karakter van de associatie  van de Wolfman.
Het vermoeden ‘daß die spitzen oder stangenartigen Fortsätze der Schmetterlingsflügel
eine Bedeutung als Genitalsymbole gehabt haben könnten’ (G.W. XII, p. 123) noemt Freud
echter goedkoop. Maar de Wolfman zegt ‘Das Öffnen und Schließen der Flügel, als der
Schmetterling saß, hätte den unheimlichen Eindruck auf ihn gemacht’ (ibid. mijn vette
letter). Zowel het openen als het sluiten dus. De Wolfman geeft echter alleen een interpre-
tatie van het openen, waarschijnlijk omdat voor hem het openen en het sluiten op hetzelfde
neerkomt. Er is een eerdere, korte vermelding in Freuds tekst van de vlinderangst op p. 39,
die hij dan uitvoeriger behandelt op p. 122. Beide teksten noemen de vlinder een ‘ein
Schwalbenschwanz’ (mijn vette letter). Ook dit is op te vatten als een restant van Freuds
onbewuste waarneming dat voor de Wolfman het openen en het sluiten, de V en I, op het-
zelfde neerkwamen, eventueel ‘in einem ganz anderen Zusammenhange, viele Monate
später’ (G.W. XII, p. 123), zoals eerder bij de vinger-teenkwestie (‘wie er später berichtete’.
G.W. XII, p. 118). Nog binnen de kontekst van de vlinderangst zegt Freud ook ‘dann kor-
rigierte er ein anderes Mal seine Erinnerung’ (G.W. XII, p. 124), wat weer doet denken aan
‘Korrektur bei späterer Erzählung’ (G.W. XII, p. 118). 



de brieven die we later nog zullen behandelen); 6 (VI) of zeven (VII)
wolven op de notenboom, maar slechts vijf (V) getekend. Drie (III) of vier
(IV) ‘Häufchen Pferdemist oder anderen Kot’ (G.W XII, p. 40). De volle-
dige beschrijving van dit symptoom - nooit opgelost door Freud - vinden
we niet in de casustekst, maar in diens brief aan Ferenczi 13 feb 1910 [1].
Typerend is ook het weglaten van ‘iu’ (IV) in de vertaling van het latijnse
‘filius’, omdat hij niet in het Russisch, maar in het Frans vertaalde: ‘fils’
(G.W. XII, p. 67). Het gaat hier om een vertaling die zowel juist is (in het
Frans), als niet juist (in het Russisch). Bovendien is de vertaling bijzon-
der; men is zelfs eerder geneigd letterlijk te spreken van een ‘woordbe-
werking, woordomzetting’ in plaats van een echt ‘übersetzen’, vertalen.
Want ‘de vertaling’ lijkt tot stand gekomen door iets weg te laten uit
‘filius’, namelijk ‘iu’ of ‘IV’, waarin dus het getal 4 zit. De weggelaten 4
(IV) lijkt centraal voor het juiste, wat niet juist is in het woord ‘zoon’.
Maar wat betekent die IV, iu, 4 [2]?
Zoals we nog zullen zien geeft de Wolfman een nieuwe hint aan Freud in
zijn brief van 6 juni 1926, niet alleen omtrent de rol die verschillende
talen spelen in zijn manipulatie van het woord, maar ook omtrent zijn
manipulaties met getallen (‘das Geheimniss/sic!/ der 3 Karten mit denen
man jedes Spiel gewinnen kann’. App II, 2.1). In zijn artikel Fetischismus
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[1] De beschrijving in deze brief is precieser dan in Freuds tekst waar staat: ‘Irgend ein-
mal...war er von dem Zwang gequält, an die heilige Dreieinigkeit zu denken, wenn er drei
Häufchen Pferdemist oder anderen Kot auf der Straße liegen sah’ (G.W. XII, p. 40). In de
brief aan Ferenczi staat: ‘Wenn er auf der Straße drei Dreckhäufchen sah, war es ihm
wegen der H.[eiligen] Dreieinigkeit unangenehm, und er suchte ängstlich nach einem
vierten, um den Anklang zu zerstören’ (Freud - Ferenczi Briefwechsel, Band I/1, Böhlau
verlag, 1993, p. 214. 112F).
[2] We zullen daar nog op terugkomen als we meer materiaal hebben gezien. Eén van de
bouwstenen voor interpretatie lijkt me echter reeds gegeven in de voetnoot van Freud bij
deze ‘filius’ kwestie. Na de ‘fout’ is er niet alleen ‘lähmende Angst’ voor de leraar, maar ook
‘Nach dieser Beschimpfung durch den Lehrer-Wolf erfuhr er als die allgemeine Meinung
der Kollegen, daß der Lehrer zur Beschwichtigung - Geld von ihm erwartete’ (voet-
noot p. 67. G.W. XII. Mijn vette letter). De noot is niet alleen omineus voor de betekenis die
Freuds latere geldinzamelingen voor de Wolfman zullen krijgen. Ze wijst op het dwingende,
inlijvende en devaluerende aspekt van de analiteit, terug te vinden in de rol die onder an-
dere het geld speelde in het leven van de Wolfman (zoals in : ‘seine Versuche sie [Schneider]
durch unmäßige Trinkgelder für sich einzunehmen, und seine Verzweiflung über den
Erfolg der Arbeit, wie immer sie ausgefallen sein mochte’ (G.W. XII, p. 119, noot). Zoals
beloofd in bovenstaande noot (p. 67) komt Freud daar later op terug in zijn hoofdstuk
‘Analerotik und kastrationskomplex’ (p. 103 e.v.). En het is van belang, zoals we nog zullen
zien, dat Freud pas hier het door hem achtergehouden gedeelte van de oerscène toevoegt
(de ontlasting waarmee de Wolfman de geslachtsgemeenschap van zijn ouders onderbrak).
Maar ook daar ontwijkt of mist Freud op typische wijze de relatie tussen het anale en de



(1927) blijkt dat wat betreft de talen er iets is blijven hangen bij Freud
(‘Glanz auf der Nase’=‘Glance on the nose’=‘Blick auf die Nase’). Pas in de
Ik-splijtingstekst echter zal Freud kunnen reflekteren op de magische
ver-telkunst van de Wolfman.
b) Freuds (onbewuste) fascinatie met Wolfmans ‘tovertellen’, is terug te
vinden in de obsessieve manier waarop hij telkens weer probeert elk getal
een preciese betekenis te geven, zeker ook om daarmee zijn ‘Geschichte
einer infantilen Neurose’ als een historische werkelijkheid te (re)konstru-
eren.
Maar zoals ik reeds naar voren bracht naar aanleiding van de negatieve
hallucinatie (afgesneden kleine vinger) en de afgehakte zesde teen, dient
men zijn aandacht in eerste instantie niet te richten op de getallen, maar
op het tellen van de Wolfman. Daaruit blijkt dat hij niet kan tellen en dit
maakt deel uit van zijn probleem met waarheidsvinding, zo is onze hypo-
these. Want wat baat het de getallen te kennen als men niet kan tellen, of
anders gezegd: wat baat het de woorden te kennen als men niet in staat is
zijn eigen verlangen ermee uit te drukken?
De indruk, reeds door anderen gesignaleerd, dat de Wolfmancasus naar
buiten toe moest overtuigen (maar ook naar Jung, Adler, later Rank en
waarschijnlijk ook Ferenczi), is te verbinden met het feit dat op dat mo-
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omnipotentie, waardoor zijn accent op ‘das Hergeben des Kotes ... um die Gunst eines
geliebten Anderen zu gewinnen’ (G.W. XII, p. 116) in het geval van de Wolfman het kara-
kter krijgt van een pervers eufemisme.
Men vraagt zich ook af in hoeverre deze en andere herinneringen (van de leraar ‘Wolf’ en de
fout in ‘filius’, p. 67) niet terzelfdertijd iets weergeven van de projectief-identificatieve over-
drachtsbeweging die de Wolfman met Freud aanging. Het ter sprake brengen van de
wolvendroom uit zijn kindertijd kan volgens ons niet anders dan ook een overdrachts-
betekenis gehad hebben (Rank had zeker niet helemaal ongelijk toen hij de overdrachts-
betekenis van de wolvendroom aan de orde te stelde).
De zinspeling die ik eerder maakte (‘de oren spitsen’, p. 121 van onze studie) is gebaseerd
op mijn vermoeden dat de witte wolven, die er uit zien als vossen of ‘Schäferhunde’ wier
‘Ohren waren aufgestellt wie bei den Hunden, wenn sie auf etwas passen’ (G.W. XII, p. 54)
ook beroep doen op de ‘aandacht’ van de analyticus, opdat hij zijn oren spitst en ‘oppast’. De
schaapshonden die op de schapen passen, moeten er immers op letten dat deze niet verslon-
den worden door de wolven. Men zou kunnen denken: opdat de Wolfman niet verslonden
wordt door zijn eigen verslindende wolvenwoede op de ‘Schäfer’ (de schaapsherder: de
analytische functie, de vader of moeder die waakt tijdens de nachtmerrie), waardoor deze
‘Schäfer’ door Wolfmans woede kan veranderen in een wolf, of een wolf in ‘schaapskleren’
wordt (een ‘valse’ herder dus). Deze laatste interpretatie leid ik af uit de spelfout in de nog
te behandelen brief van de Wolfman (dd 6 juni 1926), namelijk ‘Schäffer’ in plaats van
‘Schäfer’ en de ‘grosse weisse Perucken’ (pruiken, ‘vals’ haar), die hij in verband brengt met
‘die weissen Hunde bzw Ihre Schwänze’ (zie appendix II, 2.1). 



ment en nog lang daarna Freud niet in staat was zijn eigen castratietheo-
rie (en het daarmee verbonden fallisch monisme) aan kritische vragen
bloot te stellen, ook niet door de grensproblematiek tussen neurose en
psychose van de Wolfman. Daardoor ontstond een collusie in de analyti-
sche relatie tussen een Wolfman die ‘so sicher geglaubt [hat]...schon
erzählt [zu] haben’ en een Freud die vanuit zijn castratietheorie ook ge-
looft ‘zeker te weten’.
Maar dat is zeker niet het hele verhaal (nog afgezien van het feit of het
mogelijk zou zijn het ‘hele’ verhaal te kunnen kennen), noch wat de
Wolfman betreft en zeker ook niet wat Freud betreft. Ook al is de Wolf-
mancasus bedoeld (en later ook zo gebruikt) als de casus princeps, het
officiële en publieke uithangbord van de psychoanalyse, dat wil nog niet
zeggen dat deze casus zonder meer aan Freud en zijn theoretiseren
voorbij is gegaan, zonder sporen achter te laten. De Wolfmancasus is niet
minder een debat van Freud met zichzelf en zijn theorie, waarin de
moeilijkheden van de Wolfman en die van Freud hun onopgeloste vragen
blijven stellen, zonder dat beiden voorlopig dichter tot elkaar kwamen, dit
wil zeggen zonder dat ze ieder aan hun eigen vragen toekwamen. In die
zin is de Wolfmancasus voorlopig ook een debat tussen doven en stom-
men. De discussie met zichzelf zal Freud in ieder geval publiekelijk ver-
heimelijken, voor zover hij op dat moment al weet kon en wilde hebben
van dat debat.
De sporen van het debat, reeds in de Wolfmancasus maar ook daarna, zijn
echter onmiskenbaar, tenminste wanneer men beseft dat Freuds oplos-
sing, de castratietheorie, ten koste gaat van een onopgelost probleem (een
‘tegenstroom’):

Am Ende bestanden bei ihm zwei gegensätzliche Strömungen neben-
einander, von denen die eine die Kastration verabscheute, die andere
bereit war, sie anzunehmen und sich mit der Weiblichkeit als Ersatz zu
trösten. Die dritte, älteste und tiefste, welche die Kastration einfach
verworfen hatte, wobei das Urteil über ihre Realität noch nicht in Frage
kam, war gewiß auch noch aktivierbar (G.W. XII, p. 117).

Dit is de formulering van een probleem, niet van een oplossing. Of:

Als Besonderheiten seines psychischen Wesens, die von der
psychoanalytischen Kur aufgedeckt, aber nicht weiter aufgeklärt und
dementsprechend auch nicht unmittelbar beeinflußt werden konnten,
stelle ich zusammen: die bereits besprochene Zähigkeit des Fixierung,
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die außerordentliche Ausbildung der Ambivalenzneigung, und als
dritten Zug einer archaisch zu nennenden Konstitution die Fähigkeit,
die verschiedenartigsten und widersprechendsten libidinösen Besetzun-
gen alle nebeneinander funktionsfähig zu erhalten (ibidem, p. 154).

Al deze formuleringen zullen in de resterende tijd van Freuds leven on-
derwerp van bespreking blijven en dikwijls is dan ook de Wolfman incog-
nito bij de bespreking aanwezig.

Het verband tussen Wolfmancasus, Ik-splijtingstekst en Mozeswerk, lijkt
ons ook te illustreren met de volgende vergelijking die Freud geeft tussen
de oud-Egyptische religie en het zieleleven van de Wolfman:

So empfing man von seinem Seelenleben einen Eindruck, wie ihn die
altägyptische Religion macht, die dadurch für uns so unvorstellbar wird,
daß sie die Entwicklungsstufen neben den Endprodukten konserviert,
die ältesten Götter und Gottesbedeutungen wie die jüngsten fortsetzt, in
eine Fläche ausbreitet, was in anderen Entwicklungen zu einem
Tiefengebilde wird (ibidem p. 155, mijn vette letter).

Misschien zijn Freuds uiteenzettingen over de Wolfmans ‘Mutterleibs-
phantasie’ in verband met de oerscène ook te begrijpen als een onbewust
besef zijnerzijds dat er bij de Wolfman behoefte was aan de geboorte van
een ‘Vorstellbar’, dat een ‘Tiefengebilde’ kan worden.

In welke zin kan de ‘Erzählung’ van de afgehakte zesde teen, verbonden
met de hallucinatie van de afgesneden kleine vinger een symptoom ge-
noemd worden in de Ik-splijtingstekst? Dat is de vraag die hiervoor
uitvoerig aan de orde is geweest. We hopen dat de lange uiteenzetting de
lezer enigzins vertrouwd heeft gemaakt met het aandachtig wandelen
door Freuds teksten. Want dat zullen we nog dikwijls moeten doen om
verder te komen.
In ieder geval kunnen we nu wel een voorlopig antwoord geven op de ge-
stelde vraag; het levert ons tevens een aantal hypothesen op voor verder
onderzoek.

1. ‘Die ängstliche Empfindlichkeit seiner beiden kleinen Zehen gegen
Berührung’ (G.W. XVII, p. 62) verwijst naar een onopgelost probleem in
de Wolfmancasus: 5 [ - 1 ] = 5 en 5 [ + 1 ] = 5 lijkt een ‘sehr geschickte
Lösung der Schwierigkeit...Aber...’ (ibidem, p. 60). Het ‘mit unaus-

127



sprechlichem Schrecken’ en de ‘große Angst’ uit de Wolfmancasus zal
Freud in de Ik-splijtingstekst op een nieuwe manier in verband brengen
met ‘Auch diese Angst vor dem Vater schweigt von der Kastration’
(ibidem p. 62).
Men kan die ‘ängstliche Empfindlichkeit seiner beiden kleinen Zehen’
zien als een condensatie (‘Verdichtung’) van het probleem dat zich
voordeed in het verband (=niet-verband) dat de Wolfman legde tussen
de negatieve hallucinatie van de afgesneden kleine vinger en de afge-
hakte zesde teen in de daarmee verbonden vertelling. Immers in de
casustekst is gèèn sprake van een kleine teen maar wel van een kleine
vinger in de negatieve hallucinatie. Er is alleen sprake van een teen in
de daarmee verbonden ‘Erzählung’. In de Ik-splijtingstekst is het ‘afge-
sneden kleine vinger’- probleem verhuisd naar een ‘kleine tenen’-
probleem. Freud begreep nu ook dat het eenzelfde probleem was. Wat
dat betekent zullen we zien in onze analyse van de Ik-splijtingstekst.

2. Het symptoom heeft echter niet alleen te maken met de onopgeloste
moeilijkheden van de Wolfman, maar ook met die van Freud.
Voorlopig lijkt het symptoom van de kant van de Wolfman te maken te
hebben met een magisch, in feite pseudo-(ver)tellen, waarbij het tellen
(en daardoor in feite ook de getallen) aan ‘regels’ wordt onderworpen,
waardoor er nooit iets bijkomt en nooit iets afgaat als men optelt of
aftrekt. Men komt altijd op hetzelfde ‘ (on)geluksgetal’ uit, kan men
zeggen. Dat doet denken aan een fetisch.
Vanuit de kant van Freud bekeken kan men zich afvragen of een theo-
rie niet als een fetisch kan gaan fungeren, gefetischeerd kan worden
wanneer ze ‘alles’ probeert te verklaren (zijn castratietheorie).

3. Het eerder gestelde in aanmerking genomen is het symptoom misschien
ook een ‘symptoom voor twee (personen)’, in twee betekenissen van het
woord. Ten eerste voor Freud en de Wolfman en ten tweede voor hen
beiden als ‘teken’ van non-separatie van een ‘ander’.

4 Halverwege de Wolfmancasus en de Ik-splijtingstekst; een
briefwisseling tussen Freud en de Wolfman in 1926.

Er is ook reden om te denken dat de Wolfman een meer dan gewoon
belang hechtte aan de ‘Erzählung’ van het afhakken van de zesde teen bij
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een vrouwelijk familielid. Het is ook zeer aannemelijk dat Freud hiermee
bekend kon zijn en niet alleen vanuit zijn analyse met de Wolfman.
Het feit is te opvallend om niet de aandacht te trekken, maar het vraagt
enig onderzoek om het ongewone belang van die vertelling preciezer aan
te duiden.
Het daarvoor te verrichten werk is in meerdere opzichten de moeite
waard, want het geeft ons tegelijkertijd een beter idee van de grote moei-
lijkheden, ook omtrent zichzelf, waarmee Freud geconfronteerd werd in de
Wolfmancasus.
Laten we beginnen met de feiten. In 1957 verschenen in de Psychoana-
lytic Quarterly twee brieven van de Wolfman [1].
De eerste was gericht aan Freud, gedateerd 6 juni 1926, en was een ant-
woord op enkele vragen van Freud omtrent de wolvendroom. Aanleiding
tot het stellen van deze vragen was ‘Die Ranksche Insinuation’, zoals
Freud aan Ferenczi schrijft, als zou de wolvendroom het effect zijn van de
overdracht. De vijf wolven op de boom zouden de vijf leden van Freuds
geheime comité voorstellen, wier foto’s tegenover diens divan aan de muur
hingen.
De tweede brief dateert van 11 juni 1957 en was gericht aan de ‘Freud
Archives’ en betreft Wolfmans reactie op het herlezen van zijn eigen brief
uit 1926 die hem was toegestuurd (door Dr. Eissler). Deze brief begint met
‘Vor allem stelle ich fest, dass ich an diesen Brief schon ganz vergessen
hatte...’ (App. II, 4.1).
Ik citeer uit beide brieven in eerste instantie alleen de passages die de
‘Erzählung’ van de afgehakte zesde teen betreffen:

6 juni 1926
Ohne Zusammenhang mit diesem Traum sind mir ebenfalls vor kurzer
Zeit noch zwei andere Erinnerungen aus der ersten Kindheit
eingefallen. Die eine ist das Gespräch mit dem Kutscher über die
Operation, die man bei den Hengsten vornimmt, und die zweite, die
Erzählung der Mutter von einer Verwandten, die mit sechs Zehen auf
die Welt gekommen ist und der man sofort nach der Geburt den 6
Zehen [die 6. Zehe] abgehackt hat. Beide behandeln somit das Thema
der Kastration (App. II, 2.1. Zie ook W vom W, in een voetnoot van M.
Gardiner, p. 312).
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[1] Psychoanalytic Quarterly, vol 26, no 4, p 449-51/p 458-59). Zie hiervoor appendix II
(geciteerd als: App II,-) waar ter vergelijking zowel de Engelse als de originele Duitse
versies van deze brieven zijn opgenomen naast andere relevante documenten die in ons
onderzoek aan bod komen.  



11 juni 1957
Was ... mir noch in meinem Brief an Prof. Freud auffällt, ist dies, daß
dort so viel von Kastration die Rede ist. Kein Wunder, wenn der Brief am
‘Vorabend’ der ‘Paranoia’ geschrieben wurde (App. II, 4.1. Ook in W
vom W, ibidem).

Zelfs al is men het niet geheel eens met het commentaar van M. Torok
(Magic Word, p. 84 -123) of met schrijver dezes, men kan het moeilijk on-
eens zijn met M. Toroks volgende uitspraak:

The hitherto unpublished letter by Freud to Ferenczi about the Wolf
Man, and the letter of the Wolf Man to Freud and to the psychoanalytic
journal in the United States, are startling documents in their own right
and deserve serious consideration (Magic Word, p. 86).

We zullen eerst een aantal verkennende opmerkingen maken tot we en-
kele hypothesen kunnen opstellen, om dan ons onderzoek uit te breiden
tot het geheel van genoemde teksten en enkele andere die daarbij onver-
mijdelijk betrokken moeten worden.

4.1 Verkennende opmerkingen.

1.
De eerste herinnering (zie citaat 6 juni 1926) is als zodanig niet letterlijk
terug te vinden in Freuds casustekst of elders in M. Gardiners boek. Wel
de volgende:

Auch Pferde waren ihm unheimlich. Wenn ein Pferd geschlagen wurde,
schrie er auf und mußte deswegen einmal den Zirkus verlassen.
Anderemale liebte er es selbst Pferde zu schlagen (G.W. XII, p. 39).

 En:

Er erfuhr die verschiedenen Namen, mit denen man je nach der
Intaktheit ihres Geschlechts die Pferde bezeichnet. Er war also mit dem
Gedanken an die Kastration beschäftigt, aber er hatte noch keinen
Glauben daran und keine Angst davor (ibidem, p. 49).

Deze verwijzing naar de sado-masochistische trekken bij de Wolfman en
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naar een ‘Gespräch’ waarin dieren benoemd worden alnaargelang ze wel
of niet gecastreerd zijn, lijkt zinvol in verband te brengen met deze herin-
nering. Maar waarom in deze brief (1926) uitgerekend deze - zelfs in ver-
band met de castratie - weinigzeggende herinnering?

2.
De tweede herinnering in het citaat (1926) vermeldt uitdrukkelijk Wolf-
mans moeder als bron van de ‘Erzählung ’. Dit blijft impliciet in de
casustekst (G.W. XII, p. 118). Verder bevat deze herinnering één van de
‘orthog(ra)phischen Fehler’ die in deze brief voorkomen en waar de Wolf-
man ons in zijn tweede brief zeer nadrukkelijk opmerkzaam op maakt: ‘6
Zehen’ in plaats van ‘die 6. Zehe’. Hij gaat in deze tweede brief uitvoerig
in op de achtergronden van deze spelfouten en zijn uitweiding maakt
duidelijk dat deze spelfouten niet zomaar vergissingen zijn maar iets
betekenen: ‘Übrigens ist es auch eine psychoanalytische Angelegenheit’,
zegt hij en hij besluit met:

Der Lektor, der das erste Manuskript Tolstoi’s zu Gesicht bekommen
hatte, erzählt, dass er noch nie zuvor einen Aufsatz erhalten hätte, in
dem so viele orthographische Fehler vorhanden wären, aber auch nie
einen, der so gut und interessant geschrieben war. Diese Mitteilung hat
auf mich sehr beruhigend gewirkt (App. II, 4.1)

De schrijffout waar het hier om gaat (‘den 6 zehen abgehackt hat’), veran-
dert dus de herinnering zoals die staat in de casustekst (G.W. XII, p. 118).
In de brief wordt niet een ‘überzähliges Glied’ afgehakt maar alle tenen.
De gelijkenis met de eerste herinnering wordt nu duidelijk; beide gaan
over reële castraties, echte verminkingen dus, in het ene geval aan het
geslacht, in het andere geval wordt de hele voet verminkt. De ‘castratie’
wordt hier dus voorgesteld (en beleefd) als de aantasting van de integri-
teit van het eigen lichaam: iets dat normaal gesproken beleefd wordt als
deeluitmakend van het eigen lichaam wordt verminkt, afgehakt.
De twee herinneringen, verbonden door het thema van de castratie, doen
ons wel denken aan ‘het verband’ dat de Wolfman legde tussen de twee
‘Erzählungen’ uit de casustekst (afgesneden kleine vinger en afgehakte
zesde teen), die Freud dan beide als castratie bestempelde. Het verband
tussen beide paren van herinneringen lijkt des te zinniger omdat één er-
van, in een veranderde vorm weliswaar, terugkeert. Maar er is een be-
langrijk verschil: het magisch tellen werkt niet meer maar is omgeslagen
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in een castratie die ‘reël’ is. We zullen nog moeten zien wat dit betekent.

3.
Het citaat van de twee herinneringen begint met ‘Ohne Zusammenhang
mit diesem Traum sind mir...’ (App. II, 2.1). Maar na de laatste zin gaat
het onmiddellijk als volgt verder:

Die Brücke zu der Oper Pikdame könnte man darin erblicken, dass
Hermann ein deutscher Name ist, bei Puschkin ist er sogar ausdrücklich
als Russischdeutscher genannt. In dieser Eigenschaft würde er in einer
Verwandschaft zu dem stummen Wasserträger, von dem ich Ihnen in
der Kur erzählt habe, stehen (Nemetz = Deutscher = der stumme)

(ibidem) [1]

Door het bruuske hernemen van wat voorafging aan de twee herinnering-
en (namelijk het mogelijk verband tussen de wolvendroom en de opera
Schoppenvrouw) en door de zinskonstruktie onmiddellijk te beginnen met
‘Die Brücke’, wordt de suggestie gewekt dat er toch een verband is tussen
wat er voorafgaat aan de twee herinneringen, de twee herinneringen zelf
en datgene dat daarop volgt. De twee herinneringen zouden zo toch in
verband gebracht kunnen worden met de opera Schoppenvrouw en de
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[1] De opera ‘Schoppenvrouw’ (D ‘Pikdame’, E ‘Queen of spades’, F ‘Pique dame’) waarover
de Wolfman in zijn brief spreekt, is een opera van Tschaikowski (1890, drie jaar voor zijn
dood) in drie acten ‘geschrieben nach einer Erzählung v Puschkin’ (App. II, 2.1) zoals de
Wolfman terecht opmerkt. Want het verhaal van Poesjkin (zie A. S. Poesjkin, Verzameld
proza en dramatische werken 1, G. A. Van Oorschot, A’dam, 1957) verschilt van het verhaal,
zoals dat bewerkt is voor de opera. Wolfmans verhaal van de opera verschilt op zijn beurt
slechts op één detail met wat ik vond in The new Oxford companion to music (ed. by
D. Arnold, Oxford university press, Oxford, 1993): in de operatekst geeft Schoppenvrouw
haar geheim pas prijs in een verschijning als geest na haar dood, en in Wolfmans versie van
de opera lijkt het ontrukken van haar geheim de oorzaak van haar dood.
Volgens The new Oxford companion of music gaat het verhaal in de opera over de liefde van
een jonge officier (Hermann) voor een adellijk meisje (Lisa), kleindochter van de oude
gravin die bekend stond als ‘schoppenvrouw’ vanwege haar goktalent en goklust. Van deze
oude gravin werd gezegd dat zij het geheim bezat om te winnen met kaarten. Op zekere
avond gaat Hermann naar de slaapkamer van de oude gravin om te proberen haar het
geheim te ontfutselen (zodat hij met kaarten genoeg geld kan winnen om met Lisa te
kunnen trouwen). De oude gravin schrikt echter zo van zijn binnenkomst dat zij sterft
zonder iets gezegd te hebben. Daarna verschijnt haar geest aan Hermann en wordt het
geheim onthuld: de winnende kaarten zijn 3, 7 en de aas. Hermann raakt geobsedeerd door
het kaartspel en drijft Lisa daarmee tot wanhoop en ze verdrinkt zichzelf. De winst wordt
behaald met de eerste twee inzetten (de 3 en de 7). Dan zet Hermann alles in op de derde
kaart, de aas. Het is echter de schoppenvrouw die uitkomt. Terzelfdertijd verschijnt weer



wolvendroom, en deze op zijn beurt weer met wat hij vertelde in zijn ana-
lyse aangaande een ‘stomme waterdrager’.
Maar Wolfmans toevoeging bij zijn antwoorden aan Freud zit ingewikkel-
der in elkaar (zie app. II,2.1). Hij begint weliswaar met het leggen van een
verband tussen de wolvendroom en de opera Schoppenvrouw maar zegt
dan:

Ob es möglich wäre, dass ich die Oper noch vor dem Traum gesehen
habe, kann ich schwer beantworten. Es scheint mir, dass es nicht der Fall
ist.

Dus toch geen samenhang?
Vervolgens draagt hij toch weer argumenten aan voor een dergelijk ver-
band (en betrekt daarbij zijn zuster en de Engelse gouvernante plus een
bijkomende scène uit de opera). Dan komt hij met de twee herinneringen
die volgens hem geen samenhang hebben met de wolvendroom, om vervol-
gens wel weer een samenhang van deze twee herinneringen te suggereren
met de opera en zijn analyse. Is er nu samenhang of niet en zo ja welke?
In zijn tweede brief komt hij daar nogmaals op terug en het lijkt wel alsof
hij het betreurt dat het geheime verband tussen wolvendroom en opera
niet is ontdekt. Maar de Wolfman heeft zo zijn eigen manier om zich te
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de geest van de oude gravin. Hermann verliest daarop zijn verstand en doodt zichzelf.
In het verhaal van Poesjkin is Hermann slechts schijnbaar verliefd op Lisa, maar gaat het
hem om het geheim van de oude gravin. Hij misbruikt een afspraak met Lisa, die een arme
nicht is van de egoïstische en wispelturige gravin, om binnen te dringen in de kamer van de
gravin en haar het geheim te ontfutselen. De gravin sterft en als ze naderhand in een
geestesverschijning haar geheim prijsgeeft, is dit op voorwaarde dat hij met Lisa zal
trouwen. De katastrofe voltrekt zich voor Hermann op dezelfde wijze als in de opera (een
Schoppenvrouw die uitkomt in plaats van een aas). Hermann verliest echter wel zijn
verstand maar hij doodt zichzelf niet bij Poesjkin. Ook Lisa verdrinkt zichzelf niet. Ze
trouwt naderhand gelukkig. Het is wel opmerkelijk dat de winnende (= verliezende)
getallen uit de opera en het verhaal van Poesjkin ook een rol spelen in de dwanggedachten
van de Wolfman (3, 7,  en de aas die 1 of 11 als waarde heeft in het kaartspel). De kata-
strofe ontstaat ook doordat de derde kaart (de aas) niet uitkomt, maar een andere, een
vierde - de schoppenvrouw. Dat doet denken aan het symptoom ‘drie of vier hoopjes
paardenmest’ uit Freuds brief aan Ferenczi. De nadruk in Tsjaikowski’s bewerking valt
overigens zonder meer sterk op het getal 3; 3 acten, 3 kaarten, 3 doden. En de Wolfman
schrijft in zijn brief van 1926, waarin hij deze opera aanhaalt: ‘Sogar die Zahl drei von der
ich während der Zwangsneurose nicht abkommen konnte, möchte hinein passen’ (zie app II,
2.1. Met dank aan Mevr Drs C.Duijvestijn- Bolck voor haar hulp bij het Russisch. Zij
maakte mij ook attent op deze gegevens uit het operaverhaal van Tschaikowkski en uit
Poesjkin’s verhaal naar aanleiding van Wolfmans brief).



troosten. Enerzijds zegt hij: ‘Nun würde es zur Deutung des Wolftraumes
offenbar viel besser passen, wenn die Sache umgekehrt gewesen wäre und
ich die Oper vor dem Traum gesehen hätte. Aber leider alle meine Erin-
nerungen sprechen dagegen’ (App. II, 4.1, mijn vette letter). Anderzijds
zal hij zich ‘troosten’ (‘Diese Mitteilung hat auf mich sehr beruhigend
gewirkt’) met het feit dat zijn brief ‘so gut und interessant geschrieben
war’ (ibidem), blijkbaar met als resultaat dat men het verband toch niet
heeft gelegd.
Om deze merkwaardige opstelling van de Wolfman in zijn brieven (maar
niet alleen daar) te kunnen interpreteren, is nog een verdere verdieping
in de ‘cryptonymie’, zoals N. Abraham en M. Torok die noemen, van de
Wolfman nodig. Ik vraag de lezer enig geduld om tot de uitbouw van een
dergelijke interpretatie te komen.

Hoe het ook zij: in 1957 kon de Wolfman zeker weten dat het verband niet
was gelegd, laat staan ‘beproefd’. Want hij kreeg zijn brief teruggestuurd
met de vraag om daar zelf commentaar op te geven. Ook Freud, in 1926,
heeft het verband niet gelegd, noch beproefd. Terwijl Freud het eerste
deel van Wolfmans brief (de beantwoording van zijn vragen) bijna letter-
lijk citeert in zijn brief aan Ferenczi, laat hij de lange passage die de Wolf-
man over het mogelijk verband wolvendroom - opera Schoppenvrouw
ongevraagd toevoegt, inclusief de twee herinneringen, bijna volledig weg
(zie App II,3). Het is duidelijk dat Freud op een manifest en publiek
niveau Wolfmans brief slechts gebruikte om Ranks ‘Insinuation’ te weer-
leggen en om zijn eigen interpretaties overeind te houden. In zijn brief
van 6 juni 1926 aan Ferenczi had hij nochtans geschreven:

Ich bin auch vor der Auskunft meiner Sache sicher, werde Ihnen aber
natürlich alles mitteilen, was ich vom Russen erfahre (App. II, 1, mijn
vette letter).

In zijn brief van 8 aug 1926 aan Ferenczi vat Freud echter bovengenoem-
de lange toevoeging van de Wolfman samen in:

Er fügt dann noch Einfallsmaterial zum Traum hinzu, das sogar die
Deutung auf eine Liebesszene bestärkt (App. II, 3).

Het kan moeilijk anders zijn dan dat Freud hier zinspeelt op de passage
over ‘Eine andere Scene in derselben Oper, wo Schäffer /sic! /und Schäf-
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ferin/sic!/ sich gegenseitig Liebeserklärungen machen’ (App. II, 2.1), waar-
over we later nog moeten spreken. Maar voor wie Wolfmans brief niet ge-
lezen heeft (zoals dat het geval was voor Ferenczi) is Freuds samenvatting
niet veel meer dan niets erover zeggen. Freud heeft blijkbaar bij het lezen
van de weggelaten passage alleen kunnen denken aan zijn ‘Liebesszene’,
de ouderlijke coïtus - de oerscene. Het is niet in Freud opgekomen dat de
Wolfman ook wel eens niet de getuige wilde zijn in de zaak ‘van een ander
(Freud)’, maar in zijn eigen zaak (die van S. Pankejjef). Als de Wolfman
een ‘stomme’ getuige blijft van zijn eigen zaak (die van Sergeï Pankejeff),
waar Freud doof voor blijft, rijst tevens de vraag wat de gevraagde getui-
genis dan wel zegt over Freuds eigen zaak, zijn psychoanalyse.

4.
Met de tekst van de Wolfmancasus in gedachten, vormen beide brieven
van de Wolfman ook een uniek document voor wat betreft diens wijze van
communiceren/casu quo niet communiceren.
Vergeleken met datgene dat we daarvan reeds eerder opgespoord menen
te hebben, treden in zijn eerste brief de karakteristieken die zijn niet-
communicatie betreffen zelfs duidelijker aan het daglicht dan voorheen,
hetgeen waarschijnlijk samenhangt met het feit dat zijn (onbewuste)
verlangen tot communicatie in deze brief juist sterker is dan op andere
momenten. Wat ons betreft brengen we dit in verband met de ‘Seelischer
Verfassung’ waarin hij verkeerde op dat moment, en waarvan sprake is in
zijn tweede brief (en in het verslag van R. M. Brunswick W vom W, p. 299-
314). Enkele dagen later ging deze ‘Seelischer Verfassung’ over in een ‘un-
beschreiblich verzweifelten Zustand’ (zie hierover later).
Als min of meer geïnformeerde lezer (via Freuds Wolfmancasus) vraagt
men zich toch af wat de functie is van de toevoeging ‘omtrent de wolven-
droom’, nadat de Wolfman, Freuds vragen beantwoordend, gezegd heeft,
dat de ‘Lösung’ van deze droom reeds gegeven was op het einde van zijn
behandeling. Bovendien konstateert de Wolfman verderop dat het waar-
schijnlijk toch niets toevoegt. Men zou dit een positieve hallucinatie kun-
nen noemen. In Freuds termen blijvend: ik dacht dat er een verband was -
nee toch niet. Als het ware uit het niets zijn er dan nog twee als nieuw
voorgestelde jeugdherinneringen die ons echter bekend voorkomen en
waarvan er minstens één ‘schon erzählt’ is (zij het dan nu met een spel-
fout die er voorheen niet was).
Deze twee herinneringen, verpakt in de term castratie, en vastgemaakt
met de snelle opeenvolging van een aantal geforceerd aandoende (woord)-
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verbindingen op het einde van de brief, doen denken aan de imitatie van
een haastig in elkaar geknutseld analytisch cadeau aan Freud.
Het cadeau is mooier dan het lijkt, zeker wanneer men beseft dat schijn
en werkelijkheid, waar en niet waar, juist wezenlijke problemen zijn van
de Wolfman. Maar de verbanden moeten wel op hun waarde onderzocht
worden om de sleutels te vinden die het onderscheid mogelijk kunnen ma-
ken tussen waar en niet waar, tussen schijn en werkelijkheid.

5.
Als we ons commentaar uit punt 3 samenvatten vanuit het oogpunt:
verband (=), niet-verband (=), krijgen we het volgende (App II, 2,1. Men
leze de brieftekst vanaf ‘Zum Thema des Traumes kann ich noch folgen-
des hinzufügen’):

wolvendroom = opera Schoppenvrouw, 
opera Schoppenvrouw = wolvendroom, 
wolvendroom = opera Schoppenvrouw (+ toevoeging ‘die alte

Engländerin’, + ‘eine andere Scene...wo
Schäffer und Schäfferin sich...Liebeserklä-
rungen machen’), 

Wolvendroom = twee herinneringen, 
twee herinneringen = opera Schoppenvrouw 

= in der Kur (stummen Wasserträger =
Hermann = Deutscher = der Stumme).

In tegenstelling tot de concentratie van verbindingen op het einde, heeft
daarvóór een ‘verbreken’ van verbindingen de overhand. Freud sprak van
Wolfmans ‘außerordentliche Ausbildung der Ambivalenzneigung’ (G.W.
XII, p. 154), maar de benaming ‘ambivalentie’, lijkt me, nog afgezien van
zijn alleen maar toegenomen passe-partoutfunctie sinds Freud, weinig
precies.
Wolfmans ‘verbreken van verbanden’ waar ze wel aanwezig zijn, of het
leggen van verbanden, waar er geen zijn (waardoor een niet-verband gaat
functioneren als een verband) doet eerder denken aan Bions ‘attacks on
linking’ die men vindt bij psychotische storingen. Deze ‘attacks on linking’
verstoren, ja vernietigen zelfs het affectief denkproces en haar represen-
terende (dus symboliserende) functie voor de waarneming van zowel in-
nerlijke als externe gegevens (omdat voor het kunnen leggen van een
verband immers ‘onderscheiding’ nodig is).
De soms nauwelijks verholen verwarring die een en ander bij Freud te-
weegbracht, kwamen we reeds eerder op het spoor in andere teksten.
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Deze verwarring liet wel de nodige sporen achter in Freuds onbewuste,
maar het was hem niet mogelijk deze ook te ‘doordenken’ waardoor op den
duur een (symbolische) representatie mogelijk zou kunnen worden.
Daarentegen legt Freud vanuit zijn theorie verbanden die er voor de Wolf-
man niet zijn (en neemt hij geen notitie van het soort verbanden dat de
Wolfman wél legt). Ook dat heeft hij waargenomen:

Wenn ich gesagt habe, daß er sie [Kastration] verwarf, so ist die nächste
Bedeutung dieses Ausdrucks, daß er von ihr nichts wissen wollte im
Sinne der Verdrängung. Damit war eigentlich kein Urteil über ihre
Existenz gefällt, aber es war so gut, als ob sie nicht existierte (G.W. XII,
p. 117, mijn vette letter).

Maar Freud kan dit niet opnemen in zijn denken, de consequenties voor
zijn theorie blijven uit.

6.
Freuds meer dan gewone, ja obsessieve bekommernis met het wanneer,
hoe en wat in Sergeïs kindheid (de verschillende tijdstippen waarop iets
gebeurde, hoe het gebeurde - de ouderlijke coïtus), en de daarbij steeds
terugkerende niet te beslissen vraag: was de ouderlijke coïtus fantasma of
waargenomen realiteit?, zijn zeker de (tegenoverdrachtelijke) sporen in
Freuds onbewuste van de problematiek van de Wolfman. Een problema-
tiek die Freud op dat moment nog niet kan doordenken, waardoor zijn
interpretaties in de casustekst ook de sporen dragen van Wolfmans obses-
sieve, zelfs psychotische wijze van communiceren.
Als voorbeeld kunnen we de vraag nemen die de Wolfman in zijn brief op-
werpt ten aanzien van het verband tussen Wolvendroom en opera Schop-
penvrouw; zag ik de opera vóór of na de droom?
De stijl van deze vraag is als een stempel ‘S.P.’ [1] terug te vinden in de
antwoorden van Freud op bovenstaande vragen. De vraag ‘zwijgt’ over een
andere vraag, waaromheen zich het eigenlijke levensdrama van de Wolf-
man afspeelt: wat is waar en wat is niet waar van de verbinding wolven-
droom en opera Schoppenvrouw voor de persoon van Sergeï Pankejeff?
Zonder de werkelijkheid te kunnen bepalen maakt ‘waar of niet waar’ een
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[1] S.P. = (W)espe = Sergei Pankejeff, verwijst naar de ‘droomdialoog’ in de casustekst
(G.W. XII, p. 128) waarop we later nog commentaar zullen geven. Men vindt de vraagstijl
van de Wolfman ook terug in R. M. Brunswicks verslag 1920-1926 (W vom W, p. 302 - 314
en ons commentaar verderop) en in K. Obholzers gesprekken met de bejaarde Wolfman.   



verhouding, een relatie mogelijk met externe werkelijkheid (werkelijk-
heden, tijd, binnen en buiten, andere personen, etc). Een vraag naar het
‘waar en niet waar van iets’ te willen beantwoorden door het ‘vaststellen’
van externe werkelijkheid (hoe? ervoor of erna? wanneer en hoe?) - en het
is deze weg die Wolfmans vraag ons opdringt - is in wezen een typisch
psychotische benadering van waarheid en werkelijkheid. Waarheid en
werkelijkheid zijn immers verschillende grootheden, die alleen ‘in verhou-
ding’ tot elkaar kunnen bestaan. Ze kunnen niet samenvallen, willen ze
het er beide ‘levend’ van af brengen. Vanuit zijn tegenoverdracht gaat
Freud in op de vraagstijl van de Wolfman; zijn antwoorden zijn erdoor
‘gemerkt’. En het is dan ook geen toeval dat juist de ‘historische waar-
heid’, die volgens Freud nochtans het ware en het werkelijke bepaalt, zo’n
dubbelzinnige rol speelt in het latere Mozeswerk (Zie onze analyse in
deel I).
Zowel voor Freud als voor de Wolfman is in deze korte briefwisseling van
1926, de vraag naar de waarheid uiteindelijk het meest heikele punt in
hun ‘Gespräch’.

4.2 Onderzoek van R. M. Brunswicks verslag 1920 - 1926 (W vom
W p. 302-314), voorafgaand aan Wolfmans brief van 6 juni 1926.

Eerder wezen we op het verschil tussen de twee herinneringen uit de brief
(gesprek met de koetsier over de operatie bij hengsten, het afhakken van
zes tenen) en de twee herinneringen uit de casustekst (negatieve halluci-
natie van afgesneden kleine vinger en de afgehakte zesde teen), ook al
spreken beide teksten van castratie.
In de casustekst is van Freuds kant sprake van castratie, maar we zagen
hoe de Wolfman dat verband behandelde, namelijk als een niet-verband.
In de brief daarentegen is van de kant van de Wolfman sprake van castra-
tie maar deze castratie gaat, nog duidelijker dan in de casustekst, over
een reële verminking.
Doordat de gebeurtenissen rond het schrijven van deze brief zo uitzonder-
lijk goed gedocumenteerd zijn (R. M. Brunswicks verslag is ‘mit seinen
eigenen Worten,...wie er sie sofort nach Abschluß unserer Analyse...für
mich niedergeschrieben hatte’, W vom W, p. 302), is het mogelijk de
‘verandering’ in Wolfmans herinneringen in verband te brengen met de
psychische toestand waarin hij op dat moment verkeerde.
In zijn brief van 11 juni 1957 brengt de Wolfman dit zelf ter sprake:
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Es ist interessant das mein Brief an Prof. Freud mit dem 6/VI datiert ist.
Im juni 1926 brach meine Erkrankung mit der Nase, angebliche ‘Para-
noia’ wegen der ich in Behandlung bei Frau Dr. Mack war, aus. Das
muss schon einige Tage nach der Abfassung meines Briefes an Prof.
Freud gewesen sein, denn am 1/VII 1926 fuhren wir mit meiner Frau
auf Urlaub und ich befand mich schon in einem unbeschreiblich
verzweifelten Zustand. Hätte ich also mit der Beantwortung der Fragen
Prof. Freud[s] noch einige Tage länger gewartet, so wäre ich schon in
einer seelischer Verfassung gewesen, in der wahrscheinlich ich Prof.
Freud nichts mehr zweckdienliches hätte schreiben können. Oder steht
der Ausbruch der ‘Paranoia’ in irgend einem Zusamenhang mit den
Fragen Prof. Freuds?!... Was...mir noch in meinem Brief an prof. Freud
auffält, ist dies, dass dort so viel von Kastration die Rede ist. Kein
wunder, wenn der Brief am ‘Vorabend’ der ‘Paranoia’ geschrieben
wurde (App II, 4.1).

Opmerkelijk is hoe Wolfmans herinneringen hier ineens intact zijn, inclu-
sief het verband dat hij legt tussen zijn psychische toestand indertijd en
elementen uit zijn brief (‘so viel von Kastration die Rede ist’). Hij begon
nochtans zijn brief met te zeggen dat ‘Vor allem stelle ich fest, dass ich an
diesen Brief schon ganz vergessen hatte...’ (App II, 4.1).
De ‘Paranoia’ staat bij de Wolfman tussen aanhalingstekens, bovendien
‘angebliche’ (naar het schijnt). Deze paranoia verwijst naar de diagnose en
behandeling bij R. M. Brunswick (W vom W, p. 334). De aanhalingstekens
en het ‘angeblich’ geven aan dat de Wolfman zo zijn eigen gedachten had
over deze diagnose. We zullen nog zien welke.

Als de Wolfman Freud 10 dagen na zijn brief bezoekt op 16 juni 1926,
waarbij Freud hem de jaarlijkse geldinzameling overhandigde, ‘erwähnte
er natürlich nichts von seinen Symptomen’ zegt R. M. Brunswick (W om
W, p. 313). Op zijn vroegst in de herfst van 1926 zal hij Freud om hulp
vragen, die hem dan verwijst naar R. M. Brunswick, waar zijn behande-
ling begint in oktober 1926.
Ik zal nu een lopend commentaar geven bij R. M. Brunswicks verslag (‘mit
seinen eigenen Worten’) van de voorgeschiedenis tot aan haar behande-
ling (1920 - 1926, W vom W, p. 297-314). Daaruit blijkt dat het voor R. M.
Brunswick duidelijk is dat Prof. X, de ‘beroemde’ dermatoloog (bij wie de
Wolfman reeds in behandeling was voor de oorlog, tijdens zijn analyse bij
Freud), de ‘ungelöster Übertragungsrest’ draagt van de analyse bij Freud
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(W vom W, p. 299). Maar uit de tekst blijkt dat dit evenzeer kan gezegd
worden van nog een andere dermatoloog die dicht bij Freud woonde en
ook van de twee - mogelijk gaat het echter om één en dezelfde - tandarts-
en die Dr. Wolf heten en tenslotte, zij het minder opvallend, van alle
artsen die de revue passeren (er is ook sprake van andere psychosoma-
tische klachten).
Het lijkt ons van belang om de vorm, het karakter van die overdracht
beter te begrijpen. R. M. Brunswicks verslag helpt ons daarbij.
Ik vat de voorgeschiedenis kort samen. 1922: de Wolfman houdt iets
achter om Freuds geldelijke steun niet te verliezen (de familiejuwelen uit
Rusland). Hij speculeert op de beurs en verliest. De Wolfman schrikt van
Freuds aanblik na diens eerste mondoperatie. 1923: Wolfmans moeder
komt naar Wenen. Ze heeft een ‘schwarze Warze’ die ‘bisweilen ver-
schwand und wiederkam’. Het verband met een tante en zijn zuster die
eveneens klaagden over zweetpuistjes en een bedorven teint is ook
belangrijk. 1924: eerste twee tanden bij de Wolfman getrokken door Dr.
Wolf.

4.2.1 Het symptoom van de tanden

De tandarts, Dr Wolf voorspelt dat de Wolfman alle tanden zal verliezen,
‘weil er so kräftig aufbeiße’ (W vom W, p. 302). Vanwege deze onwelkome
voorspelling zoekt de Wolfman allerlei tandartsen op en is met geen en-
kele tevreden. Één van de tandartsen zegt dat bij alle tandentrekkerij,
één ‘wirklich kranker Zahn’ is achtergebleven en deze tand is volgens de
tandarts ook verantwoordelijk voor ‘das Wimmerl auf seiner Nase’. ‘Da
diese Ansicht mit der des Patienten übereinstimmte, ließ er den Zahn
sofort entfernen’ (ibidem p. 308). De Wolfman legt dus zelf (ook) een ver-
band tussen neus en tanden.
We komen de bezetenheid van de Wolfman met getallen ook hier weer
tegen. Een tandarts maakt 5 vullingen en vindt ook nog een nieuwe kroon
noodzakelijk: 5 [ + 1 ]. Ontevreden daarmee gaat de Wolfman naar een
volgende tandarts, die zegt dat een nieuwe kroon overbodig is: 5 - [ + 1 ],
maar wel 6 nieuwe vullingen gemaakt moeten worden: 5 + [ 5 + 1 ] = 11.
De Wolfman wantrouwt het advies omdat 5 vullingen reeds eerder ge-
maakt waren: 5 [ + 1 ] moet dus volgens de Wolfman maar beter niet 6 of
11, dit wil zeggen 5 + 5 + 1 worden.
De volgende tandarts zegt ook dat een nieuwe kroon niet noodzakelijk is,
er moeten echter wel 2 in plaats van 6 nieuwe vullingen gemaakt worden.

140



Omdat nu de mening over de overbodige nieuwe kroon bij de laatste twee
tandartsen overeenstemt, besluit de patiënt naar...de tweede tandarts
terug te gaan ‘obwohl ihn dort sechs neue Füllingen erwarteten’ (W vom
W, p. 311)!
De redenering van de Wolfman lijkt dus de volgende: 2 keer geen (kroon)
is beter dan 2 (vullingen), of anders gezegd: 2 keer 5 [ + 1 ] blijft 5 (5 -
 [ + 1 ]) is een betere oplossing, ook al geeft het 6 of 11 (5 + 5 + 1), want
5 [ + 1 ] blijft toch 5 - [ + 1 ]. Een vreemde redenering.
De ziekenfondsarts weigert vervolgens toch zulke ‘kostbare’ verrichtingen.
En als deze er, duidelijk verleidend, aan toevoegt ‘es sei jammerschade, so
schöne Zähne durch so viele Plomben zu verderben’, en vraagt om dit aan
niemand te vertellen, ‘berührte dies den Patienten...sonderbar’. Ook al
kan de Wolfman niet in waarheid besluiten (namelijk, dat zijn berekenin-
gen gek zijn), dat wil nog niet zeggen dat hij echt bereid is zich iets on-
waars te laten wijsmaken (ibidem, p. 311) [1].
Er is dus een nieuwe expertise nodig. Hij komt dan weer terecht bij Dr.
Wolf die, volgens R. M. Brunswick tekst, het advies van de derde tandarts
goedkeurt (2 vullingen), waar de Wolfman dan naar terugkeert...‘trotz
seiner Unzufriedenheit’ (ibidem).
Het voorlopige einde van het verhaal is dan dat deze tandarts evenals de
eerste Dr. Wolf zegt ‘daß er zu stark aufbeiße und wahrscheinlich bald
nicht nur alle Plomben, sondern auch alle Zähne verlieren werde’
(ibidem, mijn vette letter). De Wolfman is dus terug bij af. Zowel de eerste
als de laatste tandarts doen iets met twee tanden (2 getrokken, 2 vullin-
gen) en (2 + 2 is onontkomelijk 4, zou men kunnen zeggen) en ze voor-
spellen allebei dat hij al zijn tanden zal verliezen als hij zo sterk blijft
bijten.
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[1] R. M. Brunswick verwijst terecht naar het homosexuele karakter van de benadering
door de ziekenfondsarts. Wolfmans reactie verwijst waarschijnlijk ook naar het feit dat de
‘irreële’ benadering door de arts te dicht kwam bij zijn eigen ‘irreële’ berekeningen. Impli-
ciet dus een gezonde reactie.
In deze kontekst verdient de volgende uitspraak van Bion nog steeds alle aandacht: ‘To
some extent,...,it has to be accepted that the psychotic patient ’acts out‘, but I have no doubt
whatever that the analyst should always insist, by the way in which he conducts the case,
that he is addressing himself to a sane person and is entitled to expect some sane reception.
This point is of importance, for, as I shall show later, patients will use the mechanism of
projective identification to rid themselves of their ’sanity‘ ... In this respect I am absolutely
in agreement with Maurits Katan in his views on the importance of the nonpsychotic part
of the personality in schizophrenia’ (New directions in Psychoanalysis, 1955/1977/1985,
Karnac books, p. 225).  



De parallel met het afhakken van alle zes tenen uit de eerste herin-
nering (+ de werkelijke castratie van de hengst) is duidelijk, en deze
parallel kan men doortrekken naar de einduitslag omtrent het ‘neus-
symptoom’. Laten we het neussymptoom nader bekijken.

4.2.2 Het neus-symptoom

R. M. Brunswick zegt dat dit het hoofdsymptoom is waarmee de Wolfman
in analyse kwam.
Het feit dat R. M. Brunswick zegt dat in de analyse bij Freud al het
infantiel materiaal te voorschijn kwam, en er in de analyse bij haar niets
nieuws bijkwam (W vom W, p. 299), geeft aanleiding tot onduidelijkheid
omdat het verband tussen het neus (en huid -) symptoom en het infantiele
materiaal uit de casustekst niet direkt te leggen is [1].
R. M. Brunswicks tekst laat evenwel zien dat de bekommernis van de
Wolfman om zijn neus en huid reeds bestond in zijn lagere schooltijd (W
vom W, p. 323). Bovendien vertelt ze ook dat de beroemde dermatoloog de
Wolfman reeds in behandeling had tijdens de analyse met Freud. Zou
Freud van dat symptoom niet geweten hebben?
Freud wist er wel van, maar er zat in dat materiaal een moeilijkheid waar
hij geen raad mee wist. Die moeilijkheid, onmiskenbaar geïllustreerd aan
de hand van de Wolfman, vindt men wel in zijn belangrijk artikel Das
Unbewußte uit 1915 (G.W. X, p. 298-303) [2].
De plaats die deze tekst ten opzichte van de casustekst heeft vertoont
overeenkomst, maar ook verschil, met het eerdergenoemde Über fausse
reconnaissance.
In zijn artikel Das Unbewußte bespreekt Freud materiaal dat hij helemaal
heeft weggelaten uit de casustekst (dit is niet het geval met Über fausse
reconnaissance). Bovendien, in tegenstelling tot laatstgenoemd artikel dat
eerder diende om zijn twijfels omtrent zijn castratie-interpretatie te
loochenen in plaats van ze te onderzoeken, ontwikkelt Freud in Das Un-
bewußte enkele belangrijke vragen en hypothesen omtrent het taalgebruik 
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[1] Freud zegt daarentegen in 1937 in Die endliche und unendliche Analyse dat dit niet zo
is. Hij maakt daarbij een - volgens mij nader te onderzoeken  - onderscheid tussen enerzijds
‘Restbestände der Übertragung’ en ‘In anderen [dieser Anfälle] aber bestand das pathogene
Material aus Fragmenten seiner Kindergeschichte, die in der Analyse bei mir nicht zum
Vorschein gekommen waren’ (G.W. XVI, p. 62). 
[2] Overigens 1915e volgens Meyer - Palmedo, maar p. 463 van G.W. X. vermeldt 1913.



(de communicatie) van de Wolfman [1].
In dit artikel beseft Freud wel degelijk dat het hier gaat om fenomenen
buiten het neurotisch kader:

Bei der Schizophrenie...muß uns der Zweifel auftauchen, ob der hier
Verdrängung genannte Vorgang überhaupt noch etwas mit der
Verdrängung bei den Übertragungsneurosen gemein hat (G.W. X, p.
301).

En ondanks zijn scherpe observaties, zijn pertinente vragen en hypothe-
ses geeft hij toe: ‘Dies ist allerdings eine Schwierigkeit des Verständ-
nisses’ (ibidem, p. 302).
Een zekere overeenkomst met de verhouding tussen Über fausse recon-
naissance en de casustekst zit hierin dat Freud door de afsplitsing van het
materiaal uit de Wolfmancasus, in de Wolfmancasus kan stellen dat zijn
castratietheorie geldig is (en de Wolfman een illustratie daarvan), om dan
in zijn artikel Das Unbewußte te stellen dat deze theorie niet opgaat voor
de Wolfman. En hij verzwijgt daarbij dat het om de Wolfman gaat. In het
eerste geval (Über fausse reconnaissance) loochent Freud het probleem, in
het tweede geval ‘splijt’ hij het, hetgeen per saldo op hetzelfde neerkomt.
Het is echter volop de moeite waard na te gaan op welke wijze Das Unbe-
wußte licht werpt op het taalgebruik van de Wolfman. Het geeft ons zijde-
lings ook weer aanwijzingen over de aard van de overdracht die gaande
was tussen de Wolfman en Freud.

4.2.3 Het artikel Das Unbewußte van Freud.

Freud spreekt over een patiënt (‘den ich gegenwärtig beobachte’ - 1913 of
1915?):

[der] behauptet Mitesser zu haben und tiefe Löcher im Gesicht, die ihm

Jedermann ansieht. Die Analyse weist nach, daß er seinen Kastrations-
komplex an seiner Haut abspielt. Er beschäftigte sich zunächst reuelos
mit seinen Mitessern, deren Ausdrücken ihm große Befriedigung
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[1] W. Bion zal zijn belangrijke artikel ‘Language and the Schizophrenic’ (New directions in
psychoanalysis, 1955/1977/1985, Karnac books, p. 220-239), waarop we nog terug zullen
komen, juist baseren op Freuds artikel Das Unbewußte (1915) en Formulierungen über die
zwei Prinzipien des psychischen Geschehens (1911, G.W. VIII, p. 231). Deze ideeën zal hij
nog verder ontwikkelen in Second Thoughts (N.Y, Jason Aronson 1967/1984) met name in
het artikel ‘Attacks on linking’. 



bereitete, weil dabei etwas herausspritzte, wie er sagt. Dan begann er zu
glauben, daß überall dort, wo er einen Comedo beseitigt hatte, eine
tiefe Grube entstanden sei, und er machte sich die heftigsten Vorwürfe,
durch sein ‘beständiges Herumarbeiten mit der Hand’ seine Haut für

alle Zeiten verdorben zu haben. Es ist evident, daß ihm das Auspressen
des Inhaltes der Mitesser ein Ersatz für die Onanie ist. Die Grube, die
darauf durch seine Schuld entsteht, ist das weibliche Genitale, d.h. die
Erfüllung der durch die Onanie provozierten Kastrationsdrohung (resp.
der sie vertretenden Phantasie) (G.W. X, p. 298, vette letters verwijzen
naar ons commentaar).

Freud spreekt in zijn artikel Das Unbewußte niet specifiek over het neus-
symptoom zoals R. M. Brunswick, maar wel over ‘Mitesser’ en ‘tiefe
Löcher im Gesicht’. Maar de relatie met een bedorven huid (bij R. M.
Brunswick ook in verband gebracht met vrouwelijke familieleden) en
onanie, en het steeds terugkeren van het sleutelwoord ‘Loch’ vindt men in
beide teksten [1]. Dat de neus in deze kwestie wel degelijk een rol speel-
de, komt wat Freud betreft pas uitdrukkelijk aan de orde in zijn artikel
‘Fetischismus’ dat eveneens naar de Wolfman verwijst (G.W. XIV, p. 311
[1927e], ‘Glanz auf der Nase’).

Ik vat in verband met ons doel de navolgende commentaren van Freud uit
dit artikel samen. Deze gaan achtereenvolgens over:
1. De betekenis van het woord en zijn verband met de zaak.
In het geval van schizofrenie dekken deze elkaar niet. Er bestaat immers
nauwelijks een verband tussen het uitdrukken van een meeëter en een
ejaculatie van de penis, nog minder tussen putjes in de huid en een vagi-
na. De schizofrene ‘Ersatzbildung’ is gebaseerd op de gelijkheid in spreek-
wijze, niet op de gelijkheid van de betekende dingen, de zaak.

2. Het onderscheid tussen bewuste (= zaakvoorstelling plus de daarbij-
horende woordvoorstelling) en onbewuste voorstellingen (= de zaakvoor-
stelling alleen) en de daarbij zeer belangrijke functie van het voorbe-
wuste.
Freud illustreert de verdringing aan de hand van dit verschil tussen
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[1] In Freuds artikel: ‘Loch ist Loch’ (G.W. X, p. 299). Bij R. M. Brunswick: ‘wird das Loch
zuheilen, und wann?’ en ‘er begann auch das Gefühl zu haben, daß jeder das Loch in seiner
Nase anschaue’ (W vom  W, p. 305). De kwestie van de tanden en de neus wordt in W vom
W niet afzonderlijk behandeld maar door elkaar. R. M. Brunswicks tekst suggereert dat nu
eens de neus, dan weer de tanden object van Wolfmans zorg waren.



bewuste en onbewuste voorstellingen en de belangrijke bemiddelende
functie van het voorbewuste. Hij geeft ook aan hoe belangrijk dit geheel
van systemen is voor het kunnen waarnemen, vooral het kunnen denken:
‘Solche erst durch Worte faßbar gewordene Relationen [zwischen den
Objektvorstellungen] sind ein Hauptbestandteil unserer Denkvorgänge’
(G.W. X, p. 301).
De vruchtbaarheid van deze overwegingen zal Bion in zijn eerdergenoemd
artikel (zie onze noot op p. 143) illustreren door erop te wijzen dat ‘the
psychotic’s castrations are worked out on his mental skin - i.e. on the
ego (volgens Freud ‘die Analyse weist nach, daß er seinen Kastrations-
komplex an seiner Haut abspielt’ G.W. X, p. 298).
Bion vervolgt dan met:

more precisely still, castration of the ego is identical with destructive
attacks on 1) the consciousness attached to the sense organs; 2)
attention - the function which Freud says is instituted to search the outer
world; 3) the system of notation which he describes as a part of memory;
4) the passing of judgment which was developed to take the place of
repression; and finally 5) thought as a way of supporting the increased
tension produced by restraint on motor discharge. With regard to this
last point I would add that in my view verbal thought [zie Freud: ‘durch
Worte fasßbar gewordene Relationen sind ein Hauptbestandteil unserer
Denkvorgänge.’ G.W. X, p. 301] is the essential feature of all five
functions of the ego and that destructive attacks on verbal thought...is
inevitably an attack on all (New directions in Psychoanalysis, 1955/1977/
1985, Karnac books, p. 222).

Zoals uit eerder citaat blijkt, konstateert Freud dus zelf dat bij schizofre-
nie het systeem, of geheel van systemen, waarin de verdringing zijn
plaats heeft, niet aanwezig lijkt te zijn of te functioneren. Dat kan niet
zonder gevolgen blijven voor de ‘verbal thought’.
Wanneer men vanuit Freuds tekst de schizofrene opstelling zou vergelij-
ken met het ‘verdringingsysteem’, komt men tot de volgende stellingen[1]:

a) de schizofrene ‘Ersatzbildung’ behandelt het woord als ‘eine Sache, ein
Ding’.
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[1] Tesamen vormen deze stellingen een gelijkaardige redenering als de grap of het sofisme
van de koperen ketel (G.W. VI, p. 65, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten). Dit
sofisme duikt voor het eerst op als interpretatief verhaal bij de droom die aan de wieg stond
van de psychoanalyse ‘Irma’s Injektion’ (G.W. II/III, p. 125). 



b) Er is bij de schizofrenie geen sprake meer van (geen behoefte meer aan)
‘Verknüpfung’ tussen woord en zaak.

c) Tegelijkertijd is duidelijk dat bij schizofrenie ‘Einbeziehung der Trieb-
besetzung von den Stellen besteht, welche die unbewußte Objektvorstel-
lung repräsentieren’ (G.W. X, p. 302). Het behandelen van het woord als
ding heeft als gevolg, of vloeit voort uit, het feit dat de ‘Verknüpfung’
met de ‘onbewuste zaakvoorstelling’ verbroken is.

d) Bij schizofrenie is dus de stelling: een verband tussen woord en zaak is
niet nodig, want er is geen verband. Ze zijn immers hetzelfde: ‘Ein Loch
ist ein Loch’.
Oftewel: een verband tussen bewust en onbewust dient niet gezocht te
worden, want er is geen verband. De (gekke) konklusie kan dan niet
anders zijn dat het onbewuste hetzelfde is als het bewuste.

3. Wat betreft het schizofrene taalgebruik besluit Freud tenslotte met:

Dies ist allerdings eine Schwierigkeit des Verständnisses. Es ergibt sich
die Auskunft, daß die Besetzung der Wortvorstellung nicht zum
Verdrängungsakt gehört, sondern den ersten der Herstellungs- oder
Heilungsversuche darstellt, welche das klinische Bild der Schizopfrenie
so auffällig beherrschen. Diese Bemühungen wollen die verlorenen
Objekte wieder gewinnen, und es mag wohl sein, daß sie in dieser
Absicht den Weg zum Objekt über den Wortanteil desselben
einschlagen, wobei sie sich aber dann mit den Worten an Stelle der
Dinge begnügen müssen (ibidem, p. 302).

Deze tekst doet ons niet alleen denken aan de ‘Herstellungs- oder Hei-
lungsversuche’ via de waan van President Schreber: het lijkt zinnig deze
tekst ook in verband te brengen met de andere kant van Wolfmans neus-
en huidproblemen.
Een verwijzing daarnaar vinden we in wat R. M. Brunswick schrijft. In de
jaren na de oorlog had de Wolfman, in beslag genomen door de dagelijkse
problemen, weinig tijd om zich om zijn uiterlijk te bekommeren:

ja, um diese Zeit war er sogar stolz auf seine Nase - wohl wegen des
häufigen Kontakts mit Juden. Es fiel ihm immer ein, daß er besonders

glücklich sei, eine Nase ohne jeden Schönheitsfehler zu besitzen (W vom

W, p. 303).
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In 1927 zal Freud in zijn artikel Fetischismus spreken over een jongeman
die ‘einen gewissen “Glanz auf der Nase” zur fetischistischen Bedingung
erhoben hatte’ (G.W. XIV, p. 311). Uit dit artikel blijkt dat Freud - mis-
schien wel dankzij de brief van de Wolfman uit 1926 - tot op zekere hoogte
is gaan beseffen dat de ‘talen’ uit Wolfmans jeugdjaren ook een sleutel
zijn voor het ontleden van het symptoom (‘Glanz auf der Nase’ war eigent-
lich ein Blick auf die Nase (glance = Blick)’. Hij stelt:

die Nase war also der Fetisch, dem er übrigens nach seinem Belieben
jenes besondere Glanzlicht verlieh, das andere nicht wahrnehmen
konnten (ibidem).

De ‘Schwierigkeit des Verständnisses’ die behandeld wordt in Das Unbe-
wußte is niet afwezig bij de Wolfman uit Freuds casustekst, maar omdat
in de casustekst elke moeilijkheid zijn oplossing krijgt vanuit de geldig-
heid van Freuds castratietheorie, ‘bestaat’ deze moeilijkheid als het ware
niet in de casustekst. De moeilijkheid is afgesplitst in het artikel Das
Unbewußte, waar Freud zich de moeilijkheid wel realiseert. In feite gaven
we er reeds eerder voorbeelden van dat de moeilijkheid, beschreven in het
artikel over het onbewuste, wel degelijk bestaat in de casustekst. We
illustreren de moeilijkheid nog eens aan de hand van ‘einen besonders
sinnreichen Traum’, zoals Freud zegt:

Der erste Einfall des Patienten zum Problem der Angst vor dem
Schmetterling läßt sich nachträglich leicht als fernliegende Anspielung
an die Urszene erkennen (die fünfte Stunde [V]). Die Beziehung der
Gruschaszene zur Kastrationsdrohung bestätigte er durch einen
besonders sinnreichen Traum, den er auch selbst zu übersetzen
verstand. Er sagte: Ich habe geträumt, ein Mann reißt einer Espe die Flügel

aus. Espe? mußte ich fragen, was meinen Sie damit? - Nun, das Insekt
mit den gelben streifen am Leib, das stechen kann. Es muß eine
Anspielung an die Gruscha, die gelbgestreifte Birne, sein. - Wespe,
meinen Sie also, konnte ich korrigieren. - Heißt es Wespe? Ich habe
wirklich geglaubt, es heißt Espe (Er bediente sich wie so viele andere
seiner Fremdsprachigkeit zur deckung von Symptomhandlungen). Aber
Espe, das bin ja ich, S.P. (die Initialen seines Namens). Die Espe ist
natürlich eine verstümmelte Wespe. Der Traum sagt klar, er räche sich
an der Gruscha für ihre Kastrationsdrohung (G.W. XII, p. 128).

147



Het is de Wolfman zelf die zijn droom ‘übersetzt’ en Freud is daar blijk-
baar erg mee ingenomen, zoals hij al eerder met een toon van bewonde-
ring sprak over diens inval bij de vlinderangst (zie eerder G.W. XII,
p. 123). Het is alsof Freud daar zegt: ‘ik had het zelf niet [beter] kunnen
bedenken’. Men moet zich echter afvragen wat dergelijke (overdrachts)-
bewegingen in de analyse betekenen. Wanneer we nu, - niet zonder hulp
van eerder interpretatief werk -, deze ware ‘droomdialoog’ [1] bekijken,
kunnen we de droom misschien als volgt ‘vertalen’: ‘Ein Mann [I] reißt
einer Espe [S.P., II letters] die Flügel [de ‘W’, dubbele Romeinse V, van
Wespe] aus’.
Als Freud vraagt wat hij bedoelt (Espe?) geeft de Wolfman ‘eine Anspie-
lung’ (Gruscha), die Freud op de juiste plaats ‘steekt’, en hij zet er meteen
de vleugels weer aan (W; dubbele Romeinse V, maar ook F van ‘[F]lügel’
en ‘[F]reud’): ‘Wespe [W.S.P., of VV. II, of F.S.P.], meinen Sie also, konnte
ich korrigieren’. Waarop de Wolfman zegt ‘heißt es Wespe? Ich habe wirk-
lich geglaubt es heisßt Espe. Aber Espe, das bin ich ja, S.P. (die Initialen
seines Namens). ‘[W.S.P. of F.S.P. = S.P. of VV = II = S.P. = F.S.P.] [2].
Freud besluit weliswaar met: ‘Die Espe ist natürlich eine verstümmelte
Wespe. Der Traum sagt klar, er räche sich an der Gruscha für ihre Kas-
trationsdrohung’, maar voor de Wolfman is deze wraak wel bijzonder zoet.
Men vraagt zich af of het niet Freud-Gruscha is die voor zijn castratie-
dreiging gecastreerd wordt, maar dan ‘on his mental skin -i.e. on his ego’
zoals Bion zegt. Voor de Wolfman maakt castratie immers niet uit: Espe
(II/S.P.) is immers gelijk aan Wespe (VV. II/W.S.P. /F.S.P.).
Een eventuele interpretatie zou rekening moeten houden met het feit dat
de patiënt van tweeën (II) één man (I) maakt, ook in de overdracht. Er is
de alliteratie van de s-en (van Sigmund) en de dubbele V [W] is ook een F
van ‘Flügel’ en van Freud (F.S.P. leest omgekeerd Prof. S. Freud, ‘die
Initialen seines Namens’, S.P. = F.S.P.) De patiënt stelt in feite dat, ook al
‘wordt iets uitgerukt’, er toch niets ontbreekt (W of VV = II = I). Maar
Freud is op dat moment te ‘ingenomen’, om dat waar te nemen.
Tenzij men in de droom (in de roes) blijft, zoals Freud met zijn ‘Wespe’, is
deze interactie verwarrend zonder dit analytisch inzicht. In feite gaat
deze interactie ook over hetzelfde fenomeen als de vlinderangst en de
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[1] Freud heeft zijn ‘korrektie’ van ‘Espe’ in dezelfde cursivering gezet waarin hij de
droomtekst schreef (Wespe), daarmee onbewust aangevend dat zijn correctie deel uitmaakt
van Wolfmans droom. Dit valt nog op een andere manier aan te tonen.
[2] Vergelijk ook Wolfmans reactie hier in de tekst: ‘Ich habe wirklich geglaubt...’ met die
uit Über fausse reconnaissance: ‘Warum habe ich so sicher geglaubt...?’ (G.W. X, p. 120).



combinatie van de negatieve hallucinatie van de afgesneden kleine vinger
plus de vertelling over de afgehakte zesde teen. Het geeft ook de grote
moeilijkheid aan van deze analyse, en wijst op een ander soort overdracht
dan diegene waarin Freud gewend was ‘te denken’.

Terugkerend naar R. M. Brunswicks tekst, kunnen we nu de parallel van
‘alle tenen afgehakt’ naar ‘alle tanden verliezen’ doortrekken naar het
verdict ‘Narben verschwinden niemals’ (W vom W, p. 313) bij het neus-
en huidsymptoom. Het is instructief hiervoor de laatste twee paragrafen
te lezen van R. M. Brunswicks tekst (ibidem, p. 313-314).
Reeds eerder was bij een dergelijk verdict (namelijk, dat er geen behande-
ling voor de geïnfecteerde smeerklier op zijn neus mogelijk was) de reactie
van de Wolfman dezelfde: ‘In diesem Moment hatte der Patient das Ge-
fühl, daß die Welt aus den Angeln gehoben werde’ (W vom W, p. 307).
Maar toen had hij zijn heil gezocht bij de beroemde prof X. Toen deze de
geïnfecteerde smeerklier uitdrukte en patiënt zijn bloed onder de handen
van de arts zag vloeien, raakte hij in een extatische toestand: ‘Er atmete
tief auf und war kaum imstande, seine Freude zu meistern. Zwei Stunden
früher war er vor dem Selbstmord gestanden, jetzt hatte ein Wunder ihn
von der Vernichtung errettet’ (Ibidem p. 308) [1].
Maar in de laatste paragrafen is het een andere dermatoloog die de
behandeling met electrolyse door Prof X bekritiseert en bovendien de
Wolfman verzekert dat de fijne witte streep die de electrolyse had
achtergelaten, nooit zou verdwijnen. Ook wat de huid en neussymptomen
betreft is de Wolfman dus aan het eind van zijn Latijn. En ook al

flehte [der Wolfsmann] um seine Hilfe und bestand [er] darauf, daß es,
wenn schon keine Heilung, so doch eine mildernde Therapie geben
müsse. Der Arzt antwortete, eine Behandlung gäbe es nicht und es sei
auch keine nötig. Auf der Nase, auf die auch eine Primadonna stolz sein
könne, sei nur ein feiner weißer Strich sichtbar. Er versuchte den
Patienten zu beruhigen und riet ihm, seine Gedanken von der Nase
abzulenken, da diese offensichtlich zu einer fixen Idee geworden sei.
(ibidem, p. 313)

De Wolfman ondervond deze woorden van de ‘vervanger’ van Prof. X (=
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[1] Misschien mag men in de overdrachtskontekst verstaan: ‘War kaum imstande, sein(e)
Freud(e) zu meistern’.



Freud) [1] ‘als ein einem verstümmelten Bettler hingeworfenes Almosen’
(ibidem, p. 314). R. M. Brunswick verwijst hier in haar tekst naar Freuds
casustekst, waarin staat dat Wolfmans medelijden met bedelaars, en in
het bijzonder met de doofstomme dienaar [2] op medelijden met de gecas-
treerde vader teruggaat ‘auf Grund narzißtischer Identifizierung’. Maar
het lijkt me steeds duidelijker, dat we hier zitten in de sfeer van (een
verstoord) primair narcisme, van projectieve identificatie dus. Het gaat
zeker niet om een secundair narcistische identificatie.

Wat daarna nog volgt, voordat R. M. Brunswick het verhaal van haar
analyse begint, is het best te begrijpen als het aan de orde komen van de
‘Übertragungsrest’ - en wat voor een - van de analyse bij Freud. Men hoeft
in de tekst alleen prof. X te vervangen door Prof. Freud:

In seiner äußersten Verzweiflung verfolgte den Patienten immer nur ein
Gedanke: Wie konnte sich Prof. X, der berühmte Dermatologe, eines
solchen nicht gutzumachenden Versehens gegen ihn schuldig machen?
War es nur ein schrecklicher Zufall, war es Nachlässigkeit oder mehr
sogar, vielleicht unbewußte Absicht? Und, so gingen die Gedanken
dieses analytisch besonders geschulten und klugen Patienten weiter, wo
endet das Unbewußte und beginnt das Bewußte? Der Patient haßte Prof.
X von ganzem Herzen als seinen Todfeind (W vom W, p. 314).

Hoe pijnlijk ook voor de Wolfman, deze ontwikkeling kan zeker ook gezien
worden als een positief resultaat van zijn analyse bij Freud omdat de
Wolfman onontkoombaar geconfronteerd wordt met zijn wanhoop, zijn
problemen. Maar het is wel een ontwikkeling die plaats vond buiten het
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[1] Uit de tekst p. 310 (W vom W) is af te leiden dat de ‘andere dermatoloog’ die de
behandeling van Prof. X bekritiseert, dezelfde is als diegene die voorheen de Wolfman juist
verzoende met de voorgestelde behandeling bij Prof. X. De Wolfman koos deze ‘vervanger’
blijkbaar ook omdat zijn praktijk dicht bij die van Freud was.
[2] In Wolfmans eerste brief is echter slechts sprake van een ‘stummen Wasserträger’ (App
II, 2.1), iemand die niet kan spreken dus stom is. Er staat niet dat hij ook doof is. In Freuds
casustekst staat er: ‘Er konnte nicht sprechen, angeblich weil man ihm die Zunge abge-
schnitten hatte. Wahrscheinlich war es ein Taubstummer’ (G.W. XII, p. 120, mijn vette
letters). Het doof- lijkt dus eerder een gissing van Freud zelf. Ik beschouw deze gissing als
een uitvinding van Freuds onbewuste, binnen zijn overdracht op de Wolfman. De Wolfman
kon immers niet echt voor zichzelf spreken (‘erzählen, zählen’), is dus ‘stom’, en Freud was
doof voor dat probleem. R. M. Brunswick neemt de gissing van Freud over als een feit, maar
eigenlijk verwijst het naar een projectief-identificatiefenomeen binnen de analytische
overdracht tussen de Wolfman en Freud.



analytisch kader: Freud was niet in staat deze ontwikkeling af te wachten
of te betrekken binnen ‘zijn’ analytische kader [1].

Freud is hier zeker niet onschuldig (maar welke analysand of analyticus
is wel onschuldig in - het kiezen van - zijn analyse?) maar hij zal nog een
lange weg moeten afleggen, voordat hij zijn ‘schuld’ zal ontdekken.
Deze ‘analytisch besonders geschulten und klugen Patienten’ (W vom W,
p. 314) was immers diegene ‘der der Theorie der Analyse so wertvolle
Dienste geleistet hatte’ (W vom W, p. 300, waar dit een van de redenen is
waarom Freud geld voor hem inzamelt). Bij de beroemde professor hoort
een ‘berühmtester Fall’ (Titelblad W vom W) die voor de professor een
onaanvechtbare theorie oplevert [2] en voor de patiënt een nieuwe identi-
teit, ‘de Wolfman’, zij het niet zijn eigen identiteit (Sergeï Pankejeff) en
dus eigenlijk een valse. In collusie met de Wolfman en in de lijn van de
‘officiële’ Freud zal M. Gardiner de ware identiteit van de Wolfman ver-
borgen houden, ook al verraadt haar tekst, voor ieder die lezen wil, net als
bij Freud, veel van de onopgeloste problematiek die daaraan vastzat.
De welhaast levenslange overdrachtsbeweging van de Wolfman naar
Freud (en naar latere analytici binnen zijn ‘officieel’ kader) laat echter op
meerdere momenten zien dat Wolfmans onbewuste haat tegen de waar-
heid ook bezet was met een onbewuste liefde voor de waarheid, en dat hij
juist op dat gebied een groot vertrouwen had in Freud.
Binnen de kontekst van de overdracht (projectief-identificatief) gezegd: hij
had er zelfs een moord op de ‘prehistorische’ (oer)vader Freud voor over,
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[1] In 1937, wanneer Freud de Wolfmananalyse weer expliciet bespreekt, beëindigt hij zijn
uiteenzetting over de ‘Terminsetzung’ die hij in 1914 hanteerde als volgt: ‘Ein Mißgriff ist
nicht mehr gutzumachen. Das Sprichwort daß der Löwe nur einmal springt, muß recht
behalten’ (G.W. XVI, p. 62). Men vraagt zich af of hij bij zijn keuze voor dit spreekwoord
niet beïnvloed werd door de droom van de Wolfman (6-7 jaar), die diens wolvendroom af-
loste, namelijk de droom over de nieuwe leraar die ‘als Löwen, der sich laut brüllend in der
Stellung des Wolfes auf jenem Bilde seinem Bett näherte’ (G.W. XII, p. 66). Alsof Freud
daarmee impliciet de machteloosheid toegeeft van zijn eigen onbewuste identificatie met
een almachtige vader.
[2] ‘Es muß also dabei bleiben, - ich sehe keine andere Möglichkeit, - entweder ist die von
seiner Kindheitsneurose ausgehende Analyse überhaupt ein Wahnwitz, oder es ist alles so
richtig, wie ich es oben dargestellt habe’ (G.W. XII, p. 85). Is dit geen Freud van ‘alles of
niets’? Eenzelfde strikte tegenstelling ‘historische waarheid of waan’ zal Freud hanteren in
zijn eerste Mozesversie. Freud rekent zich duidelijk ook niet tot diegenen die ‘Sowie man
begonnen hat, sich von dem Material, aus dem man schöpfen soll, zu entfernen, läuft man
Gefahr, sich an seinen Behauptungen zu berauschen und endlich Meinungen zu vertreten,
denen jede Beobachtung widersprochen hätte’ (G.W. XII, p. 76). Freud kon het op dat
moment onmogelijk anders zien. 



wiens plaats de Wolfman tegelijkertijd zelf innam, om waarheid over zich-
zelf te ontdekken. Als R. M. Brunswick tijdens de analyse de dood van
Prof. X (= Freud) verneemt en meent het effect van deze lotsbeschikking
op de Wolfman niet te moeten afwachten, maar deze te moeten aanwen-
den om de Wolfman tot spreken te dwingen, springt de Wolfman op van
de divan (kaderbreuk voor kaderbreuk, oog om oog, tand om tand) en

ballte die Fäuste und erhob die Arme mit einer dramatischen Gebärde,
wie sie einem echten Russen zukam. Mein Gott, rief er aus, jetzt kann
ich ihn nicht mehr umbringen (W vom W, p. 319).

Freud was op dat moment echter niet klaar voor een dergelijke aanval op
zijn autoriteit, noch voor een dergelijke analyse: zijn zelfanalyse is niet
zover. Achteraf kan men betreuren dat Freud verwees naar R. M. Bruns-
wick, maar het lijkt me zeer waarschijnlijk dat deze beslissing onbewust
gebaseerd was op de grenzen van zijn analytisch begrijpen op dat mo-
ment. De verwijzing naar een vrouw mag zelfs getuigen van intuïtie en R.
M. Brunswick heeft ook zeker het nodige gedaan om niet alleen de Wolf-
man maar ook Freud uit de ergste moeilijkheden te helpen. Maar ze was
geen M. Klein, die een andere koers kon varen dan de meester (Prof.
Freud).

4.3 De twee brieven van de Wolfman.

We zijn nu zover om ons aan een interpretatie te wagen van de beide brie-
ven van de Wolfman.
De ‘vorm’ van de twee herinneringen (de ‘echte’ castratieoperatie bij de
hengst en de zes afgehakte tenen) sluit aan op de geestelijke toestand
waarin de Wolfman in 1926 was komen te verkeren: zowel tandartsen als
dermatologen stellen een verdict dat hij alle tanden zal verliezen en dat
de littekens nooit zullen verdwijnen. Tegelijkertijd geeft de vorm van de
twee herinneringen aan hoe de Wolfman aankijkt tegen zijn analyse bij
Freud. De analyse, in de ‘fetischistische’ vorm zoals de Wolfman die ana-
lyse beleefd had, werkt niet meer (‘Wie konnte sich Prof. X [Prof Freud],
der berühmte Dermatologe, eines solchen nicht gutzumachenden Ver-
sehens gegen ihn schuldig machen?’ W vom W, p. 314).
De eerste mondoperatie van Freud zal zeker indruk gemaakt hebben op
de Wolfman, en voor hem Freuds sterfelijkheid aan de orde hebben ge-
steld. Er is echter reden om te denken dat Freuds vragen over de wolven-
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droom even ingrijpend, zo niet ingrijpender, waren omdat ze opnieuw
twijfel oprakelden omtrent de validiteit van wat hun analyse gefabriceerd
had (want die twijfel zal ook in de analyse zelf wel niet helemaal ontbro-
ken hebben). Ook zonder dat de Wolfman op de hoogte was van Ranks
‘Insinuation’, zoals Freud die noemt in zijn brief aan Ferenczi, moeten
Freuds vragen deze twijfel opgeroepen hebben: het vloeit voort uit de aard
van de relatie die in de analyse gelegd werd [1]. In zijn brief aan Ferenczi
vermeldt Freud dat hij de Wolfman niets vertelde over Ranks insinuatie
dat de droom later gedroomd zou zijn: ‘von der Möglichkeit, es sei ein
später zurechtgemachter Traum, habe ich ihm nicht geschrieben, er ahnt
sie nicht einmal’ (App II, 3, mijn vette letter). Niettemin presenteert de
Wolfman in zijn brief een ‘alternatieve’ interpretatie van de wolvendroom
(het zien van de opera Schoppenvrouw) waarbij het hem juist gaat om de
vraag: ‘vóór of ná de droom gezien?’. In zijn tweede brief haalt de Wolf-
man ook scherp het verband naar voren tussen de eerste brief (antwoord
op Freuds vragen) en zijn toenmalige geestestoestand: ‘oder steht der
Ausbruch der ‘Paranoia’ in irgend einem Zusamenhang mit den Fragen
Prof. Freud?!’ (App II, 4.1). De Wolfman was dus eerder vol achterdocht,
al was zijn twijfel ‘ervóór of ernà’ eerder een dekmantel voor een meer
fundamentele, levensbedreigende (‘bodenlose’) twijfel.
Maar ook Freud gaat voorbij aan de moeilijkheden die hij zelf had met
deze analyse, alsof het inderdaad alleen zou gaan om de vraag of deze
droom vroeger dan wel later was gedroomd.
‘Das Gespräch mit dem Kutscher über die Operation, die man bei den
Hengsten vornimmt’ (App II, 2.1) is gezien de kontekst in de brief (zie
punt 5, verkennende opmerkingen: de verbindingen die op het einde van
de brief gelegd worden) ook te begrijpen als een herinnering aan de ge-
sprekken met Freud. Freud als ‘der Kutscher’ die de operatie (die de
analyse zeker is) uitvoert van de castratie waarvan voortdurend sprake
was in zijn analyse (‘bij hengsten’. De Wolfman had, zoals M. Gardiners
boek aantoont, niet alleen tijdens zijn huwelijk maar tot zijn laatste
levensdagen geschiedenissen met vrouwen). Dat ‘Kutscher’, ‘Kutsch’,
‘Kutschieren’ de woorden zijn die voor de Wolfman de analyse beduiden
komt naar voren in een veelbetekenende overdrachtsdroom tijdens de
analyse bij R. M. Brunswick: 

Im ersten Traum dieser Periode kam eine Frau vor, die in Hosen und
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[1] N. Abraham en M. Torok veronderstellen, misschien terecht, dat de Wolfman wel op de
hoogte was van Ranks ‘insinuatie’ of van diens onenigheid met Freud.



hohen Stiefeln meisterhaft einen Schlitten kutschierte und dabei Verse
in Vorzüglichem Russisch deklamierte (W vom W, p. 320, mijn vette let-

ters) [1].

In de onverdraaglijke toestand waarin de Wolfman was komen te verke-
ren (1926), speelden dus veel zaken een rol: de juwelenkwestie, de geldin-
zameling door Freud, Freuds ziekte, Freuds brief met de vragen. Maar ze
werkten allemaal mee om de onopgeloste moeilijkheden uit de analyse
met Freud aan de orde te stellen. Daardoor ontstond er ook twijfel aan
hun ‘analytische vereniging’ en nam de overdracht naar Freud ook open-
lijker een schizoïd-paranoïde vorm aan.
In confrontatie met wat M. Klein later de depressieve positie zou noemen,
blijkt het voor de Wolfman onmogelijk om toegang te krijgen tot deze posi-
tie in zijn psychisch functioneren. Deze positie is namelijk verregaand
onverdraaglijk voor de Wolfman: hij kan er zich niet anders tegen verde-
digen, dan door zijn toevlucht te nemen tot de schizoïd-paranoïde positie.
Uit het navolgende zal duidelijk worden waarom het doorwerken van de
depressieve positie voor de Wolfman niet mogelijk was zonder andere en
verdere grondige hulp. De analyse bij R. M. Brunswick herstelde echter
wel tot op zekere hoogte de ‘analytische alliantie of vereniging’ - en ze
wordt daarmee de eerste in een rij van analytici die het doorwerken van
de ‘Übertragungsrest’ van Freud bij de Wolfman op zich nam. Het is ech-
ter de vraag of de Wolfman in deze ‘analytische vereniging’ dichter bij zijn
eigen identiteit kwam.

Wat de Wolfman presenteert met zijn verhaal van het zien van de opera
Schoppenvrouw die hij ‘wel en niet’ verbindt met de wolvendroom, is geen
echt alternatief. In onze interpretatie willen we aannemelijk maken dat
het in feite gaat om een heruitgave van zijn nachtmerrie, de wolven-
droom, dit keer echter in een manische versie.
Zoals eerder opgemerkt (zie punt 3 en 5) bestaat er tegenover het telkens
weer verbreken van eerder gelegde verbanden in het eerste deel van zijn
toevoeging omtrent de wolvendroom, naar het einde toe eerder een toe-
name en opeenstapeling van verbanden. Deze opeenstapeling van verban-
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[1] De kontekst suggereert ook een direkt sexuele betekenis voor ‘kutschieren’ die voor de
Wolfman waarschijnlijk ook nooit afwezig was in zijn analyse bij Freud.
Binnen hun eigen interpretatiekontekst vertalen de auteurs van Le Verbier de droom als
volgt: ‘Apparaît une femme qui raconte ’en maîtresse‘ des ’poésies’ sur ‘pantalons’ et
‘braguette’ (Schlitt,‘traîneau’ = Schlitz ‘Braguette’ [gulp]), dans un anglais (=russe)
distingué‘ (Le verbier, p. 187. The Magic word, p. 57). 



den is, zoals zal blijken, echter van een dergelijke aard dat ze in feite niet
verschilt van het telkens weer verbreken van verbanden. Dit merkwaar-
dige feit is de reden waarom we zeggen dat de verbanden die de Wolfman
legt in feite niet-verbanden zijn. We zullen dit aantonen: het geeft ons ook
een idee hoe omnipotentie te werk gaat.
Het is duidelijk dat de Wolfman zich identificeert met Hermann. Hij
speelt de opera na met zijn zus (die dus in het spel ‘die Pikdame’, de
Schoppenvrouw is) ‘Wobei ich den Hermann darstellte’ (App II, 2.1). Deze
Hermann is echter tegelijk ook ‘Schoppenvrouw’, of in ieder geval haar
opvolger, doordat hij ‘zu der alten Pikdame ins Schlafzimmer dringt, und
von ihr das Geheimniss/sic!/ der 3 Karten erzwingt, mit denen man jedes
Spiel gewinnen kann’ (ibidem). M. Torok (Magic word) wijst ook op de
homofonie tussen ‘Pikovaia (Dama)’, het Russische equivalent voor Tsjai-
kowski’s opera ‘Schoppenvrouw’ en ‘Pankejeff of Pankeiev’, de familie-
naam van de Wolfman. De Wolfman stelt bovendien deze ‘Pikovaia dama’
gelijk met de Engelse gouvernante uit een zeer traumatische periode in
zijn kindertijd, waarover we nog komen te spreken. Omdat nergens in
Tsjaikowski’s opera, noch in Poesjkins tekst uitdrukkelijk sprake is van
de nationaliteit van de Schoppenvrouw (waardoor men veronderstelt dat
ze Russische is en Russisch spreekt), kan men in deze aanwijzing van de
Wolfman op zijn minst een teken zien van wie er hier aan het woord is
(namelijk ‘die alte Pikdame ev. die alte Engländerin’. ibidem) en in welke
taal (Engels), waardoor Hermann zowel ‘Her man’ is, als tegelijk de
Schoppenvrouw casu quo de oude Engelse gouvernante zelf (en niet te
vergeten Wolfmans zuster).
Deze identificatie die we echter beter een incorporatie kunnen noemen,
hoeft ons niet meer te verbazen als we denken aan de ingenieuze woord-
spelingen van de Wolfman, zijn tovenarij met getallen, die alle duidelijk
de bedoeling hebben elk spel te winnen (‘Das Geheimniss /sic!/ der 3 Kar-
ten, mit denen man jedes Spiel gewinnen kann’), zonder dat de ander het
in de gaten heeft (‘Die Nase war also der Fetisch, dem er übrigens nach
seinem Belieben jenes besondere Glanzlicht verlieh, das andere nicht
wahrnehmen konnten’ G.W. XIV, p. 311).
Maar onder de naam ‘Hermann’ speelt nog een andere ‘incorporatie’ van
de Wolfman mee. De Wolfman schrijft: 

Die Brücke zu der Oper Pikdame könnte man darin erblicken, dass
Hermann ein deutscher Name ist, bei Puschkin ist er sogar ausdrücklich
als russischdeutscher genannt. In dieser Eigenschaft würde er in einer
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Verwandschaft zu dem stummen Wasserträger, von dem ich Ihnen in
der Kur erzählt habe, stehen (Nemetz = Deutscher = der Stumme) (App
II, 2.1).

De Engelse vertaler van de brief in de Psychoanalytic Quarterly (App II,
2.2) heeft onderaan de brieftekst een eigen verklaring toegevoegd (‘In
Russian, mute is nemoy, German is Nemetz, that is, German equals mute.
[Ed]’). Deze zin is in Maria Toroks Engelse vertaling op onverklaarbare
wijze verhuisd in de brieftekst zelf, waar hij niet thuishoort (Magic Word,
Afterword, p. 95). De verklaring is onvolledig en daardoor wat onduidelijk,
maar zeker nodig om de associatie (‘Verwandschaft’) van de Wolfman te
begrijpen. ‘Nemetz’ betekent inderdaad Duitser in het Russisch. ‘Nemeth’
betekent echter: sprakeloos worden, het spraakvermogen verliezen, ge-
voelloos worden, verstijven, verstommen. ‘Nemoy’ is daarvan het bijvoeg-
lijk of zelfstandig naamwoord. Het is natuurlijk van belang dat de ‘Ver-
wandschaft’, nog meer eigenlijk de gelijkstelling, (Nemetz = deutscher =
der stumme) aan Freud is gericht (‘...stummen Wasserträger von dem ich
Ihnen in der Kur erzählt habe’, ibidem). Het lijkt mij dat de Wolfman hier
met zijn Russische associatie, en vanuit zijn incorporatie van Schoppen-
vrouw, alias de Engelse gouvernante, aan Freud een gelijkstelling op-
dringt: Nemetz = Deutscher = der stumme [Nemeth - Nemoy] = stomme
Duitser (Nemoy Nemetz: een Duitser die niet kan spreken). Want wat
‘erzählte’ Freud hem ‘in der Kur’? Dat de stomme waterdrager stond voor
Wolfmans gecastreerde vader, en dat zijn medelijden met deze stomme
waterdrager berustte op een narcistische identificatie met deze gecas-
treerde vader (G.W. XII, p. 120-121). Gezien vanuit Wolfmans manische
incorporatie (‘3 Karten mit denen man jedes Spiel gewinnen kann’) was en
is dit, een hoogst onwelkome, want zeer pijnlijke (depressieve) incorpora-
tie, die Freud voor hem interpreteerde en die de Wolfman waarschijnlijk
ervoer als een ‘stumm machen’ (wat in het Duits ook ‘doodmaken’ bete-
kent). De Wolfman grijpt vanuit zijn eerder beschreven ‘seelischer Verfas-
sung’ in deze brief de gelegenheid aan om Freud met een andere interpre-
tatie ‘van dienst’ [1] te zijn dan diegene waarmee Freud hem van dienst
was in de analyse. Nu is het de Wolfman die aan Freud een interpretatie
geeft in de analyse (en dus niet omgekeerd). Het is nu Wolfmans beurt om
Freud via zijn moedertaal ‘stumm zu machen’ en zich op die manier te
ontdoen van een zeer bedreigende incorporatie.
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[1] De brieftekst vervolgt met ‘Es würde mich sehr freuen, wenn Ihnen mit diesen Mit-
teilungen gedient sein sollte’ (App II,2.1.).



Het aaneengeschreven ‘russischdeutscher’ (en niet uit elkaar geschreven
zoals het hoort: ‘russisch-deutscher’) weerspiegelt dus complexe verban-
den die tegelijk een impasse voorstellen. De Wolfman stelt zichzelf gelijk
met Freud (russischdeutscher). Hij maakt met zijn ‘russisch’ Freud tot
een stom sprakeloos iemand, eerder nog tot een waardeloze vader, dan
een gecastreerde vader. Voor de Wolfman is castratie immers vernieti-
ging: vernietiging van zijn almacht wel te verstaan. Dit is een associatie
waarin de haat even intens is als de liefde. In feite is hier de liefde en de
haat één en het zelfde, ze zijn niet te onderscheiden van elkaar, zoals de
Wolfman zich ook niet onderscheidt van Freud [1]. De Wolfman lijkt mij
in deze associatie uit te drukken dat hij van Freud niets minder verwacht
dan een bevestiging en vervulling van zijn manische almachtige incorpo-
ratie. Dat deze verwachting niet uitkomt is duidelijk Freuds schuld: de
Wolfman ervaart zich geassocieerd met een voor hem waardeloze gecas-
treerde vader, een stomme waterdrager.
We zagen eerder dat het verband dat de Wolfman als ‘Hermann’ legde
met Schoppenvrouw casu quo de Engelse gouvernante een manische
incorporatie was, destructief voor de separatie. De andere, de depressieve
incorporatie, die wel zijn beangstigend en levensbedreigend probleem aan
de orde stelt, is dat echter evenzeer. De depressieve incorporatie wordt
immers afgewezen in een waardeloze Freud. In het ene geval gaat het om
destructieve verbanden, in het andere geval om een verband dat vernie-
tigd is. Het verband met de vader van oedipus en castratie (separatie) is
immers geëlimineerd ten voordele van een almachtsverband met Freud.
Deze Freud is daardoor tegelijk een waardeloze vader: de castratie wordt
als een vernietiging, een verminking, afgewezen in Freud.
De ‘sleutel’ die we ontdekken in Wolfmans communicatie, zijn taal en ta-
lengebruik is in feite een ‘kapotte sleutel’. En voor er sprake had kunnen
zijn van verbetering in de analyse, zou het nodig geweest zijn deze ‘kapot-
heid’, deze destructie of onverstaanbaarheid, in al zijn facetten en binnen
de wederzijdse overdracht door te werken en door te denken. De wijze
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[1] ‘Hermann’ is niet alleen een Duitse naam. De associatie heeft nog een andere, Engels-
Russische, achtergrond. Het Russisch kent namelijk niet de ‘H’: Hermann wordt uitgespro-
ken als ‘German(n)’ (= Duits in het Engels). Ook hier is het toverdenken van de Wolfman
waarschijnlijk werkzaam. Met Wolfmans tovertelkunst kan men in ‘Hermann’ ook de
‘dubbele’ man zien, die we reeds eerder tegenkwamen in de casustekst (onze studie p. 148):
Her(r/-1)man(n/+1). Voor de Wolfman is -1 immers gelijk aan +1 zoals we eerder zagen. Het
is een geval van ‘twee man in één’. Het feit dat er ‘russischdeutscher’ staat,
aaneengeschreven en niet van elkaar geschreven zoals het hoort (russisch-deutscher), is
ook een aanwijzing in die richting. 



waarop de Wolfman immers verbanden legt vernietigt elk onderscheid,
waardoor er net zo goed wél als geen verbanden kunnen zijn. Dit brengt
verwarring teweeg, ook bij de lezer van zijn brief: het geheel ‘oogt’ immers
toch als een scherpzinnige en gewetensvolle poging tot analyse waarmee
hij Freud ‘van dienst’ wil zijn.
Twee passages in zijn tweede brief (1957) lijken me onze interpretatie van
de eerste brief te bevestigen. De Wolfman geeft in de tweede brief aan dat
enige dagen na het schrijven van zijn brief, zijn ‘neusziekte’ uitbrak, zoge-
naamde (angebliche) ‘Paranoia’ (App II, 4.1). Met deze kwalificatie tussen
aanhalingstekens neemt hij duidelijk afstand van de diagnose. Iets ver-
derop is er dan nog die opvallende vraag met uitroepteken: ‘Oder steht der
Ausbruch der ‘Paranoia’ in irgend einem Zusamenhang mit den Fragen
Prof. Freud?!’. Dat de Wolfman (zie ons commentaar bij de tanden, de
neus en de twee herinneringen in de eerste brief, inclusief zijn afwijzing
van de paranoia-diagnose in de tweede brief) zich letterlijk gecastreerd
voelde door Freuds vragen komt nog eens terug in zijn slotcommentaar op
de eerste brief: ‘Was schliesslich mir noch in meinem Brief an Prof Freud
auffällt, ist dies, dass dort so viel von Kastration die rede ist. Kein Wun-
der, wenn der Brief am ‘Vorabend’ der ‘Paranoia’ geschrieben würde’
(ibidem). De verslagen van R. M. Brunswick vertellen ook duidelijk van
Wolfmans woede op Freud toen hij enkele maanden later bij haar kwam.

Bij de ontdekking (die we danken aan N. Abraham en M. Torok) van de
rol die verschillende talen (Russisch, Engels, later ook Duits en Frans) in
Wolfmans jeugd spelen, ook in zijn latere manier van uitdrukken, dient
wel beseft te worden dat de Wolfman ze gebruikt om zijn ‘[Er]zählen’ uit
te drukken en zich tegelijk onverstaanbaar te maken. Er is hier een
direkte parallel met onze bevinding omtrent het ‘tellen’ van de Wolfman.
Het gaat daarbij niet om de getallen maar om het (niet) kunnen tellen. Zo
moeten we ook konstateren dat de manier waarop de Wolfman zich uit-
drukt in taal en met talen, in feite deze uitdrukking vernietigt. Zijn taal-
gebruik kan zo gezien worden als verregaand vernietigde communicatie
met zichzelf en de ander.

Waarom drie kaarten?
De Wolfman geeft zelf aan dat zijn operatekst aanwijzingen bevat omtrent
zijn obsessie met het getal drie waar hij alsmaar niet van afkwam. En
deze aanwijzing (‘Sogar die Zahl drei von der ich während der Zwangs-
neurose nicht abkommen konnte, möchte hinein passen’ App II, 2.1.) volgt
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op zijn vertelling van 

Eine andere Scene in derselben Oper wo Schäffer/sic!/ und Schäfferin/
sic!/ sich gegenseitig Liebeserklärungen machen (ibidem). 

En, zegt hij, deze scène 

könnte man in eine Beziehung zu den Spitzhunden, die doch sicherlich
Schäfferhunde /sic!/ waren, bringen. Der Schäffer/sic!/ u. die
Schäfferin/sic!/ trugen grosse weisse Perucken, was wieder an die
weissen Hunde bzw Ihre/sic!/Schwänze erinnern würde (ibidem).

Dit kan niet anders dan de ‘Liebesszene’ zijn waarover sprake is in dat
ene zinnetje, waarmee Freud de uitvoerige toevoeging van de Wolfman
afdeed in zijn brief aan Ferenczi. Is het mogelijk aan de hand van Wolf-
mans operatekst (en de aanwijzing die de brief bevat omtrent zijn obsessie
met het getal 3) uit te zoeken hoe de opvatting van de Wolfman omtrent
deze ‘Liebesszene’ zich verhoudt tot die van Freud (oerscène, ouderlijke
coïtus)?
Dat zullen we proberen. En merkwaardig genoeg zal blijken dat er niet
alleen een verschil is tussen beide opvattingen, maar ook een frappante
overeenkomst.

Laten we beginnen met het getal drie. Deze obsessie van de Wolfman
wordt in Freuds casus slechts een keer expliciet genoemd, en dan nog
summier (G.W. XII, p. 40) [1].
De volledige tekst van het obsessief symptoom vinden we alleen in Freuds
brief aan Ferenczi: 

Wenn er auf der Straße drei Dreckhäufchen sah, war es ihm wegen der
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[1] Maar het getal 3 speelt ook elders een rol. Niet onbelangrijk voor onze interpretatie is
bijvoorbeeld de ‘dreimal wiederholten Coitus a tergo’ (G.W. XII, p. 64). De noot onderaan
Freuds tekst maakt duidelijk dat Wolfman de interpretatie ‘dreimal’ aan Freud probeert
toe te schrijven. Dit ‘toeschrijven’ lijkt me te verstaan in de lijn van onze eerdere inter-
pretatie van de ‘in Freud afgewezen depressieve incorporatie’ en in verband te brengen met
bovenstaand symptoom ‘drei Dreckhäufchen’ (S.Freud/S.Ferenczi, Briefwechsel, Band I,1,
Böhlau Verlag, 1993, p. 214). Het toeschrijven lijkt me een poging van de Wolfman om zich
ook hier in Freud te ontdoen van de ‘Dreieinigkeit’ die Freud met zijn ouderlijke coïtusscène
voor hem schetste. Anders gezegd, waarmee de Wolfman zich van de ‘Anklang’ (ibidem: ‘de
overeenstemming, instemming’) tussen ouderlijke coïtusscène en drie hopen stront kon
ontdoen. Hij ontdoet zich daarmee van Freuds interpretatie als zijnde iets waardeloos.



H. Dreieinigkeit unangenehm, und er suchte ängstlich nach einem
Vierten um den Anklang zu zerstören (S. Freud/S. Ferenczi, Briefwechsel,

Band I,1, Böhlau Verlag, 1993, p. 214)

In zijn analyse kwam de Wolfman een andere drievuldigheid tegen, name-
lijk Freuds oedipuscomplex en de versie die Freud daarvan creëerde in
een ouderlijke coïtus, waarbij de derde, het kind - de Wolfman - aanwezig
was. De obsessie met het getal drie is in Wolfmans brieftekst duidelijk
verwijzend naar de operatekst, dus de ‘3 Karten mit denen man jedes
Spiel gewinnen kann’ (App II, 2.1), anders gezegd: het gaat om het
telkenmale aan de wieg staan van zijn eigen geboorte, met als keerzijde
de heilige drievuldigheid (de ouderlijke coïtus, waar hij bij aanwezig is)
als drie hoopjes stront.
Freud heeft zeker, maar onbewust, iets gemerkt van het verband (dat
echter een niet-verband, een verbroken verband is) dat de Wolfman legde
ten aanzien van zijn coïtusscène. Hij laat immers - zij het op een bijzon-
dere wijze waarover we nog komen te spreken - wel degelijk het belang
zien van de ‘Stuhlentleerung’ waarmee de Wolfman het ‘Beisammensein
der Eltern unterbrach’ (G.W. XII, p. 112, mijn vette letter). Maar even-
als bij het (niet-)verband dat de Wolfman creëerde tussen de negatieve
hallucinatie (afgesneden kleine vinger) en de afgehakte zesde teen, neemt
Freud niet echt ‘notitie’ [1] van dit gegeven. In feite volgt Freud in zijn
tekst (ibidem, p. 112-113) dezelfde procedure: zoals bij de vinger-teen-
kwestie de castratie-interpretatie ‘intact’ moest blijven, zo moet ook nu
zijn ‘oerscène’-interpretatie overeind blijven.
En Freud doet dat door ‘coïtusscène’ en ‘Stuhlentleerung’ in zijn tekst uit
elkaar te halen, waardoor het op zichzelf staande feiten worden. Terwijl in
onze interpretatie Wolfmans ‘anale’ reactie een destructie betekent van de
betekenis van de ouderlijke coïtusscène voor zijn bestaan.
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[1] ‘Notitie nemen’ verwijst hier naar één van de elementen die volgens Bion, in het spoor
van Freud zelf, nodig is om te komen tot psychische arbeid: de ‘verbal thought’, die de
psychoticus (borderline patiënt) nu juist heeft vernietigd en ook zal ‘dood- zwijgen’ in de
analytische interactie. Het is dus van groot belang dat de analyticus juist wel de psychische
arbeid verricht en zijn ‘mental skin’ enerzijds in nauw contact houdt met de patiënt en
anderzijds ook in ‘good working order’, zoals Bion zou zeggen, om de ‘destructive attacks on
verbal thought’ op het spoor te komen. Want als deze destructies gelukt zijn, is de (psycho-
tische) patiënt ook het instrument kwijt om deze destrukties te kunnen denken, laat staan
de ‘vernietigde gedachte’ te kunnen denken. Hij is niet alleen de gedachte kwijt, maar ook
het instrument om deze te kunnen denken. We hebben reeds meerdere voorbeelden gegeven
die aantonen dat Freud (onbewust) wel iets heeft ‘geregistreerd’ (want we vinden de sporen
ervan in de tekst), maar hij heeft er geen ‘notitie’ van kunnen nemen voor zijn ‘denken’.



In Freuds opvatting, die onbewust die van de Wolfman overneemt, kan de
coïtusscène zowel erkend, als tegelijkertijd niet erkend worden (net zoals
bij de castratie dus). In plaats van het een of het ander, vindt er dus een
‘splijting’ plaats.
Freud doet dit op twee manieren. Enerzijds door eerst uitgebreid in te
gaan op de interpretatie van de ouderlijke coïtusscène en pas veel later
voor de dag te komen met de ‘plot’ van de ‘Stuhlentleerung’. Dit schept al
een afstand tussen beide gegevens: ‘Ich habe an einer früheren Stelle
erraten lassen, daß vom Inhalt der Urszene ein Stück zurückgehalten ist,
das ich nun nachtragen kann’ (G.W. XII, p. 112) [1].
Anderzijds stelt hij ook expliciet: 

Das Detail [de ‘Stuhlentleerung’], das ich jetzt hinzugefügt habe, darf
natürlich mit dem anderen Inhalt der Szene [de ouderlijke coïtus] nicht
in eine Linie gestellt werden. Es handelt sich bei ihm nicht um einen
Eindruck von außen, dessen Wiederkehr man in soviel späteren Zeichen
zu erwarten hat, sondern um eine eigene Reaktion des Kindes. Es würde
sich an der ganzen Geschichte nichts ändern, wenn diese Äußerung
damals unterblieben oder wenn sie von später her in den Vorgang der
Szene eingesetzt wäre (ibidem, p. 112).

Freud schildert dus oerscène en stoelgang af als onafhankelijke feiten.
Dat er voor de Wolfman (en voor Freud) een probleem is met ‘binnen’ en
‘buiten’, dat terugkomt in Freuds kwestie: ‘fantasma’ of historische werke-
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[1] ‘Zurückgehalten’ doet als zodanig ook denken aan een anale reactie van Freuds kant.
Freud zal in zijn Mozeswerk ook spreken van het ‘zurückgehaltene Endstuck’ (G.W. XVI, p.
156) en in onze analyse in het eerste deel hebben we gezien dat dit slaat op zijn eerste
Mozesversie.
Onze interpretatie brengt in feite een splijting in Freuds casustekst aan het licht tussen de
opvatting over het anale die hij naar voren brengt en de feitelijke werking van dit anale bij
de Wolfman en in zijn tekst. Freud spreekt over het auto-erotische karakter van de ana-
liteit en ook zijn verdere uitleg blijft sterk gericht op het eufemistisch geschenkkarakter:
‘Der Kot ist das erste Geschenk, das erste Zärtlichkeitsopfer des Kindes, ein Teil des eige-
nen Leibes, dessen man sich entäußert, aber auch nur zu Gunsten einer geliebten Person’
(G.W. XII, p. 113). Het element van ‘Beschwichtigung’ waarover onze studie reeds eerder
sprak (zie de noot op p. 124 van onze studie in verband met de noot in G.W. XII, p. 67). Het
aspekt van de ‘inlijving’ en de ‘ontwaarding’ dat het oraal-anale in zijn schizoïd-paranoïde
vorm met zich meebrengt bij de Wolfman, bevindt zich buiten Freuds ‘denkveld’. Het is
opmerkelijk dat het anale in de vorm waarin Freud het in zijn casustekst behandelt,
volstrekt ontbreekt in de Ik-splijtingstekst terwijl het schizoïd-paranoïde aspekt daar wel
aanwezig is in het volgens de kontekst oraal op te vatten fantasma van de moord van Zeus
op de vadergod Kronos. Er is hier sprake van een pars pro toto: ‘Entmannung’ - er wordt
iemand ‘geëlimineerd’. Zie hiervoor later onze analyse van de Ik-splijtingstekst.



lijkheid (waarover hij een ‘non liquet’ uitspreekt), is niet zonder verband
met deze splijting. Pas het Mozeswerk stelt dit onopgeloste probleem in
zijn volle omvang aan de orde.

Laten we nog eens terugkeren naar Wolfmans brieftekst om te zien wat
hij deed met Freuds interpretatie van de ouderlijke coïtus, in zijn toevoe-
ging bij de wolvendroom.
Het zich meester maken van ‘das Geheimnis der 3 Karten mit denen man
jedes Spiel gewinnen kann’ gebeurt door een ‘ (ein)dringen’ en ‘erzwingen’,
en onmiddellijk na het vertrek van Hermann (‘Her man’ geworden), sterft
Schoppenvrouw aan een hartaanval: ‘Die Pikdame trifft unmittelbar nach
seiner Entfernung der Schlag’ (App II, 2.1). En men kan zich afvragen of
het ‘hart dat breekt’ of ‘het leven niet meer aankan’ juist niet samenhangt
met ‘Entfernung’. In de eerste levensjaren van de Wolfman is opvallend
veel sprake van ‘Entfernungen’: weg van moeder die zich wegens haar
ziekten sowieso niet veel met de kinderen bezighield, (zieke) vader weg,
zus weg, wisselende kindermeisjes en gouvernantes, weg van het land-
goed. Het begin van Freuds ‘Übersicht des Milieus und der Krankenge-
schichte’ is in feite een opeenstapeling van ‘Entfernungen’ (zie G.W. XII,
p. 36, 37). Bovendien was de Wolfman op zeer jonge leeftijd herhaaldelijk
levensgevaarlijk ziek (longontsteking toen hij drie maanden oud was,
malaria toen hij anderhalf was). Even opvallend is het feit dat Freud daar
volstrekt geen aandacht aan schonk, laat staan het traumatisch aspekt
ervan naar voren haalt (wél dat van de coïtusscène).
In zijn brief van 1957 plaatst de Wolfman het zien van de opera Schop-
penvrouw binnen een gedachtenkontekst van ‘Entfernung’: hij zou de
opera wel/niet gezien hebben in Odessa, na een dagenlange reis per schip
in de zomer, samen met zijn zuster en de Engelse gouvernante, één jaar
voordat hij het ouderlijk landgoed in Kachowra definitief verliet.
Temidden van al deze ‘Entfernungen’ kost het niet veel moeite in Freuds
beschrijving van de Engelse gouvernante (‘Eine närrische, unverträgliche,
übrigens dem Trunke ergebene Person’. G.W. XII, p. 38) de onbetrouw-
bare figuur te zien, die het ouderlijke gezag op perverse wijze usurpeerde
in voor de Wolfman traumatische omstandigheden: zijn ouders waren er
niet (op reis). En misschien deed de Engelse gouvernante dat zelf wel
vanuit een ‘schlag...nach Entfernung’ in haar eigen levensgeschiedenis.
Wat moet de geforceerde beëindiging van zijn analyse in 1914 (en later
nog de verwijzing naar R. M. Brunswick) wel niet betekend hebben voor
de Wolfman temeer daar hij er niet over ‘erzählen’ kon?
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De incorporatie van een figuur als de Engelse gouvernante moet dan ook
gezien worden tegen de achtergrond van de mogelijkheid te overleven in
traumatische omstandigheden. Ze condenseerde de verbroken of zelfs
nooit goed tot stand gekomen verbanden (Bions ‘links’) met de ouderlijke
objecten. Deze niet-verbanden betekenen tegelijkertijd een ‘opbreken’ of
niet tot stand komen van de samenhang (‘links’) van de eigen persoon.
Slechts een manisch pseudo-object zorgt voor de samenhang. Deze samen-
hang staat echter gelijk met een non-separatie.
Het maakt ook begrijpelijk waarom de depressieve positie ontoegankelijk
was voor de Wolfman (tenminste niet zonder verdere langdurige en gron-
dige hulp, en ook dan niet gemakkelijk). De toegang tot de depressieve
positie veronderstelt immers het beschikbaar komen van enerzijds een
‘onderscheidenheid in samenhang’ binnen de persoon, anderzijds het kun-
nen afhangen van de aan- en afwezigheid van een gesepareerd totaalob-
ject. Op het grote belang van deze positie voor symboliserend taalgebruik
wees reeds M. Klein.
Het ‘(ein)dringen’ en ‘erzwingen’ (App II, 2.1) in de eerste operascène is
volgens ons dan ook illustratief voor de projectieve identificatiemechanis-
men die werkzaam waren bij de Wolfman: het zich meester maken van
‘alle verbanden’ (3 kaarten waarmee men elk spel kan winnen), hetgeen
echter het opbreken van die verbanden betekent die de voor de Wolfman
onverdraaglijke waarheid van verschil en separatie aandragen. We illus-
treerden dit mechanisme reeds eerder toen we naar voren brachten hoe de
Wolfman de voor hem bedreigende depressieve incorporatie (de stomme
waterdrager) in Freud plaatste. Het ‘ (ein)dringen’ en ‘erzwingen’ is dus
een tegenmaatregel zoals de Wolfman dit zelf eerder noemde in het begin
van zijn eerste brief: 

Ich hatte nach demselben [wolvendroom] Angst vor ähnlichen
Träumen und pflegte als Gegenmassnahme vor dem Einschlafen
diejenigen Dinge, die ich fürchtete, somit auch diesen Traum [wolven-
droom], mir vor Augen zu halten (App II, 2.1, mijn vette letter).

Dit is in feite ook wat beschreven wordt ‘im nähsten /sic!/ Akt’ volgend op
de ‘Entfernung’: 

Hermann sitzt allein im Zimmer mit dem Gesicht zum Fenster gerichtet.
Es ist Nacht. Mit ein mal/sic!/ gehen die Fenster, genau so wie im

Traum, von selbst auf und es zieht eine grell beleuchtete weisse Gestalt
(die verstorbene Pikdame) am Fenster vorbei, (ibidem, mijn vette
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letter). 

Deze ‘nähsten /sic!/ Akt’ is in feite een opera in een opera (of een droom in
een droom etc). Want zoals de Wolfman zijn operaverhaal begint met de
openingsscène van zijn wolvendroom (‘Ich erinnerte mich wieder an
diesen Traum [wolvendroom] und stellte mir vor, dass die Fenster unseres
Zimmer plötzlich von selbst aufgehen. Dann fiel mir die russische Oper
“Pikdame” ein’), zo herhaalt zich in Wolfmans operatekst de vorige scène,
die op zijn beurt weer de droom herhaalt: ‘Im nähsten /sic!/ Akt sitzt
Hermann allein im Zimmer...mit einmal gehen die Fenster, genau so wie
im Traum, von selbst auf...’, (ibidem) [1]. Met deze typische dwangneu-
rotische presentatie maakt de Wolfman duidelijk dat hij de opera gebruikt
als zijn ‘Erzählung’ aan Freud, aan ons: ‘Dann fiel mir die russische Oper
‘Pikdame’ ein...nach einer Erzählung von Puschkin’, (ibidem). De identifi-
catie van de Wolfman ligt niet bij Tsjaikowski de musicus, maar duidelijk
bij de schrijver van de tekst (Poesjkin in de eerste brief, Tolstoï in de brief
van 1957). En deze tekst, deze ‘(Er)zählung’ schrijdt niet, of slechts
schijnbaar, vooruit: de ‘plot’ is van meet af aan gegeven, wordt slechts
telkens herhaald, zoals de Wolfman slechts schijnbaar ‘telt’. Voor hem
moet elk getal hetzelfde zijn [2].
Opmerkelijk, omdat het volledig ontbreekt, is het feit dat er gesproken
wordt van een opera maar dat er met geen woord gerept wordt over mu-
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[1] Wolfmans operaverhaal (droom) kent in feite niet de ontwikkeling van een actie. Het is
alsof de tijd niet voortschrijdt en reeds vanaf het begin stilstaat. Dit werpt ook licht op het
karakter van Wolfmans vraag: ‘Was de droom vóór of ná het zien van de opera Schoppen-
vrouw?’. Dit is geen vraag die voortkomt uit tijdsbesef en haar verband met wat wel en niet
juist is. Ze komt eerder voort uit het ontbreken van dit besef, hoewel de vraag het tegen-
overgestelde suggereert. De Wolfman weet niet van een ervoor of erna, omdat het ‘sinds-
dien’ - op een niet nader te bepalen uur U - altijd al zo geweest is. Zijn vraag dient hier niet
beantwoord te worden binnen de kontekst van ‘tijd en werkelijkheid’ maar binnen de kon-
tekst van (niet-) verbanden tussen wolvendroom - opera Schoppenvrouw en S. Pankejeffs
persoonlijke identiteit, die maken dat ‘tijd, werkelijkheid en waarachtigheid’ geen echte rol
kunnen spelen in zijn leven.
S. Pankejeffs operatekst of de wolvendroom registreren in feite een catastrofe die de ‘wer-
kelijke’ werkelijkheid, tegelijk met zijn ‘psychische’ werkelijkheid, veranderde tot wat ze
sindsdien is, namelijk de oneindige herhaling van een catastrofe.
[2] Dit is de reden waarom wij zeiden dat het bij de Wolfman niet om de getallen gaat,
maar om het tellen. De ‘diepere’, zelfs ‘psychoanalytische’ betekenis zo men wil, van
Wolfmans getallen laat zich resumeren in het feit dat je ermee kunt toveren oftewel ‘mit
denen man jedes Spiel gewinnen kann’ (App II, 2.1.). Dit is ook het geval met zijn spreken,
zijn taal en taalgebruik. Voor het ‘Erzählen’ geldt dezelfde procedure als voor het ‘Zählen’
(vandaar dat we ze met elkaar verbonden). De Wolfman gebruikt de getallen niet om te



ziek. In de tekst van het verhaal wordt ook door niemand gesproken. Dit
doet denken aan Wolfmans identificatie (incorporatie) met de stomme
waterdrager, waarbij Freud zich aansloot door te zeggen ‘waarschijnlijk
doofstom’. Toen ik het ‘geluidloze en woordloze’ van deze scènes besefte,
ging mij een licht op omtrent de immense droefenis en triestheid die in
deze scènes begraven ligt, waar letterlijk geen woord, geen geluid aan
ontsnapt: geen woord dat het vertelt, geen melodie die vorm geeft aan het
treuren omtrent een ‘Entfernung’.
‘Im nähsten /sic!/ Akt’ openbaart dus slechts hetzelfde als de vorige act,
ook hetzelfde als de droom, zij het in een manische versie. De schijn, de
schittering, wordt tot werkelijkheid verheven (‘Eine grell beleuchtete
weisse Gestalt’) en triomfeert over de werkelijkheid (‘die verstorbene
Pikdame’). Het ‘opeten’ van alle verbanden (‘Das Geheimniss/sic!/ der 3
Karten, mit denen man jedes Spiel gewinnen kann’) in het binnenste (‘ins
Schlafzimmer’) van de Schoppenvrouw, laat in zijn triomf de werkelijk-
heid als een levenloos en waardeloos omhulsel achter (‘Die verstorbene
Pikdame’, App II, 2.1). De ‘grell beleuchtete weisse Gestalt’ dient immers
ook in verband gebracht te worden met de indruk die de opera bij de
Wolfman achterliet: ‘und es sind mir nur die grellen Uniformen in Erin-
nerung geblieben’, (ibidem). De ‘grell beleuchtete weisse Gestalt’ is dus
ook ‘grellen Uni - Formen’ (vette letter van mij). Hij herinnerde zich dus
slechts een verblindend witte figuur of verblindend (witte) eenvormige
figuren (en niet de ‘verstorbene Pikdame’, kunnen we aanvullen) waarmee
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tellen maar om te toveren (waardoor het gewone tellen in feite vernietigd en uitgeschakeld
wordt). Evenzo gebruikt hij de taal en de talen niet om te communiceren maar om in het
spel van communicatieve interactie altijd te ‘winnen’, waardoor communicatie in feite
vernietigd wordt.
De Wolfman lijkt hier en daar wel een voorkeur voor bepaalde getallen te hebben, zoals het
getal 3 in zijn eerste brief maar dit lijkt me uitsluitend gebaseerd op de mogelijk-
heid of hij ermee kan toveren. Het ‘mit denen man jedes Spiel gewinnen kann’ is door-
slaggevend, niet het getal 3 als zodanig. Zodra dat immers niet het geval dreigt te zijn
(zoals in het symptoom ‘drei Dreckhäufchen’ en de driehoek van de ouderlijke coïtus) is het
getal net zo beangstigend als alle andere getallen.
De angsten en twijfels rond de cijfers 4, 5, 6 en 7, die we in verschillende voorbeelden uit
Freuds casus tegenkwamen, zijn waarschijnlijk ook het best te verklaren vanuit die ‘tover-
obsessie’. Als we tellen in Wolfmans geliefde romeinse cijfers, dan komen we vanaf 3 (III)
een ander teken tegen (V). Het lijkt erop dat de Wolfman telkenmale probeert deze ‘V’ on-
merkbaar te veranderen of gelijk te stellen met ‘I’, zodat de rij I (= V) zich oneindig kan
voortplanten, zonder een verschil op te leveren. De gedachte aan een verschil, waarvan
zijn ‘Erzählen’ afhankelijk is - dus dat zijn ‘Erzählen’ dat verschil niet bepaalt, forceert of
annuleert - lijkt ‘onmogelijk en ondenkbaar’ voor de Wolfman. Terwijl alleen dit verschil
hem zou kunnen redden van zijn ‘alles en/of niets spel’.



hij elk spel kan winnen.
‘Im nähsten /sic!/ Akt’ kijkt de Wolfman en ook wij die gebonden zijn aan
zijn tekst, naar deze scène, die hij als een bekwaam regisseur (maar hij
kan niet anders) in elkaar heeft gezet.
De scène waar hij (en wij) naar kijken is tegelijk ook geen andere, dan
diegene die Freud de ‘Liebesszene’ (App II, 3) noemde in zijn brief aan
Ferenczi en die in Wolfmans brieftekst staat beschreven als: ‘Eine andere
Scene in derselben Oper, wo Schäffer /sic!/ und Schäfferin /sic!/ sich gegen-
seitig Liebeserklärungen machen’. De Wolfman brengt deze scène in ver-
band met zijn Wolvendroom want: ‘Der Schäffer /sic!/ u. die schäfferin/sic!/
trugen grosse weisse Perucken, was wieder an die weissen Hunden bzw
Ihre/sic!/ Schwänze erinnern würde’, (App II, 2.1)
De ‘grell beleuchtete weisse Gestalt’ of de ‘grellen Uni - Formen’ openba-
ren hier hun ‘grosse weisse Perucken’. Het wit is ‘verblindend’ en ‘een-
vormig’ voor wat ‘grote witte pruiken’ zijn, dat wil zeggen, het is kunst-
matig, vals, geen ‘echt’ haar.
In het eerste deel van zijn brief bij de beantwoording van Freuds vragen,
had de Wolfman reeds opgemerkt dat de ‘auf dem Baume sitzenden Wölfe’
uit zijn wolvendroom ‘auch eigentlich keine Wölfe, sondern weisse Spitz-
hunde mit spitzen Ohren und buschigen Schwänzen [waren]’. De ‘grosse
weisse Perucken’ slaan dus met name terug op de ‘buschigen Schwänzen’,
waardoor deze, zo ‘ruig en dichtbegroeid’ (buschig) als ze zijn, toch ‘valse
staarten’ zijn (ibidem).
Verder vindt men in deze passage enkele van die spelfouten (‘orthog(ra)-
phischen Fehler’) waar de Wolfman zelf op wijst in zijn brief van 1957 [1]
met de opmerking: ‘Übrigens ist es auch eine psychoanalytische Angele-
genheit’ [2].
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[1] Naast vele andere zaken merkte M. Torok de spelfout als eerste op (in The Magic Word)
naar aanleiding waarvan wij op zoek gingen naar de originele Duitse brieftekst waarop ze
zich beriep. Volgens haar boek staat er ‘Schaffer’ in de Duitse tekst in plaats van ‘Schäfer’.
Misschien is de ‘Umlaut’ in de tekst van The Magic word  vergeten maar wij vonden toch
duidelijk ‘Schäffer’ in de Duitse originele tekst. M. Torok vertaalt het woord ook in een
meervoud (shepherds and shepherdesses), terwijl de kontekst in het origineel toch duidelijk
aangeeft dat een enkelvoud bedoeld wordt (voor de originele brief, zie Appendix II, 2.1). M.
Torok spreekt ook alleen van de spellingsfout in ‘Schäffer’, terwijl de spellingsfout zich
herhaalt in ‘Schäfferin’ en ‘Schäfferhunde’. Volgens haar suggereert de spellingsfout in
‘Schäfer’ een fout in de herder, dit wil zeggen in de vader van de Wolfman, want ze brengt
‘Schäffer’ in verband met de titel ‘chef’, een aanduiding voor de heer des huizes in Oost-
Europese landen. In haar interpretatie verwijst die fout naar de veronderstelde incest
tussen Wolfmans vader en zijn zus. We komen op haar interpretatie terug in Appendix III,
gewijd aan het werk van M. Torok.
[2] De ‘psychoanalytische’ uitleg die volgt op deze uitspraak van de Wolfman bevat 2



De spellingsfouten vindt men in ‘Schäffer und Schäfferin’, in ‘Schäffer-
hunde’ (in plaats van ‘Schäfer und Schäferin’ en ‘Schäferhunde’) en in
‘Ihre Schwänze’. Om met deze laatste fout te beginnen: ‘Ihre’ mag hier
niet met hoofdletter geschreven worden, tenzij de schrijver het pronomen
betrekt op de persoon aan wie hij de brief schrijft. Hij zou dan spreken
van ‘uw dichtbegroeide [casu quo ‘valse’, zie onze eerdere interpretatie]
staarten’, dat wil zeggen die van Freud. Maar we beginnen te vermoeden
dat de schrijf ‘fout’ wel degelijk weergeeft wat de schrijver bedoelt. Wat
betreft de andere spellingsfouten: de dubbele F verandert de klank en dus
ook de uitspraak, waardoor men zoiets hoort als het Duitse ‘Chef(fer)’ en
‘Chef(fer)in’, te vergelijken met ‘Herr und Herrin’. Een dergelijk benoe-
ming van het liefdespaar, man en vrouw, benadrukt het overeenkomstige
(chef- in ‘Schäffer’) en legt nadruk op het machtsaspekt.
Deze ‘Liebesszene’ (voor Freud) is voor de Wolfman ook duidelijk geka-
derd in ‘eine Beziehung zu den Spitzhunden die doch sicherlich Schäffer-
hunde/sic!/waren’ (App II, 2.1). En via beider ‘weisse Perucken - weissen
Hunde bzw Ihre Schwänze - grellen Uni-formen - grell beleuchtete weisse
Gestalt’ sluit deze scène toch weer aan bij wat we eerder de manische
incorporatie van de Wolfman noemden: ‘Hermann’ (her man) - de Schop-
penvrouw (het geheim van de drie kaarten, waarmee men elk spel kan
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voorbeelden (App II, 4.1). Het ene betreft zijn wiskundige begaafdheid, het andere zijn
schriftelijke taalvaardigheid waardoor onze aandacht nogmaals gevestigd wordt op de
relatie tussen zijn ‘tellen’ en ‘vertellen’ ([Er]zählen). Beide voorbeelden tesamen lijken het
voor de Wolfman onverdraaglijke feit aan de orde te stellen dat hij ‘niet alles kan zijn en
hebben’; voornamelijk via de zuster (die altijd iets kan of voor elkaar krijgt wat hem niet
lukt) maar ook via de leraren. Het zelfbeeld dat oprijst uit deze apologie in twee voorbeel-
den is dat van een man die zich in zijn mogelijkheden miskend voelt of, indien erkend,
gedwarsboomd wordt in het gaan van zijn eigen weg. De ene leraar is uiteindelijk teleur-
gesteld over zijn studiekeuze (‘jus’ - rechten) en van de ander moest hij ‘onterechte’ woede
verdragen ‘wegen der vielen orthog(ra)phischen Fehler (interessant die Verschreibung!)’
(App II, 4.1). Deze laatste leraar kwam later wel op zijn mening terug maar door zijn
slechte onderwijsmethode is hij toch de feitelijke oorzaak van het feit dat de Wolfman nog
steeds niet ‘richtig schreibt’. Hier zien we het zelfbeeld van een man die er heimelijk van
overtuigd is altijd in ‘zijn recht’ te staan (en dus niet voor niets ‘jus studierte’) en die geen
schuld treft als hij niet ‘richtig schreibt’ (of ‘jus schreibt’. Misschien mag men in ‘jus’ ook de
uitgang van het latijnse ‘filius’ -  zoon, horen. Het voorbeeld in de brief van 1957 is ook
verwant aan het voorbeeld uit de casustekst, G.W. XII, p. 67). Daarom draagt de meester,
de leraar - de vader - de schuld, niet hijzelf. Het is dus niet verwonderlijk dat beide apolo-
getische voorbeelden de Wolfman, via zijn identificatie met Tolstoï, doen konkluderen dat
zijn ‘orthographische Fehler’ in het niet vallen bij zijn schrijverskunst. 



winnen) - de oude Engelse gouvernante [1].
Wat de Wolfman dus doet in zijn tekst - zonder het te kunnen weten [2]-
is het volgende: vanuit zijn omnipotent foutloos systeem, casu quo dat-
gene dat wij zijn manische incorporatie noemden (3 kaarten waarmee
men elk spel kan winnen), introduceert de Wolfman typische ‘spel(lings)-
fouten’ in de ‘Liebesszene’. Typisch, want ze veranderen deze scène in een
soort werkelijkheid die past bij zijn manische incorporatie: namelijk een
chef en cheffin zoals Her(-r) - man(+n) en Schoppenvrouw casu quo de
oude Engelse gouvernante. Met deze spellingsfouten diskwalificeert de
Wolfman dus de ‘Liebesszene’ zoals die er staat, ten voordele van zijn
foutloos, altijd winnend systeem, casu quo manische incorporatie.
Freud (in zijn brief aan Ferenczi) meende hier een ‘Liebesszene’ te zien,
zijn ouderlijke coïtusscène. En ook wij zien dat, voor zover we in eerste
instantie naar deze scène kijken als naar de ‘private’ vertoning
van de Wolfman, dus ook onder zijn regie. Want als regisseur van
zijn private vertoning verblindt hij ons ad libitum zodat we het valse niet
zien dat hij geïntroduceerd heeft in deze ‘Liebesszene’, die hij daarmee
verandert in iets vals, iets onechts en onwaars (grosse weisse Perucken)
waar wij een echte liefdesscène menen te zien. Dit alles doet hij op dezelf-
de wijze waarop hij zijn fetisch ‘Glanz auf der Nase...nach seinem Belie-
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[1] Poesjkins karakterbeschrijving van de Schoppenvrouw heeft zeker gelijkenis met die
van de Engelse gouvernante bij Freud (G.W. XII, p. 38, 42 - 49. Poesjkin: ‘wispelturig,
...boordevol kil egoïsme, zoals alle oude mensen die verliefd zijn op hun eigen glorietijd’
Poesjkin, Verzameld proza en dramatische werken 1, G.A. van Oorschot, Amsterdam, p.
520). Het is ook niet onbelangrijk voor de Wolfman dat van beide figuren een sterke
fallische suggestie uitgaat. De ‘Pik’ van ‘Pikdame’ betekent in het Duits ook ‘piek, bergpiek’,
maar ook ‘wrok,haat’ (Auf jmdm Pik haben). In Poesjkins verhaal treedt Schoppenvrouw
uiteindelijk ook als een soort wraakgodin op, na eerst als vrouwe Fortuna Hermanns lot
begunstigd te hebben. Zie ook ‘das schöne, pikante, arme Mädchen’ waarmee de ‘Herr
P(ankejeff)’ sexuele betrekkingen probeert aan te knopen (XXX Vorlesung G.W. XV, p. 51,
mijn vette letter. Zie ook M. Torok The Magic Word, p. 87).
De Engelse gouvernante die ‘zu wüsten Phantasien geneigt war’, zegt Freud (G.W. XII, p.
49) en die door de Wolfman zeker ervaren werd als een ‘Hexe’, was evenmin zonder fallisch
embleem: ‘Sie hatte einmal, als sie vorausging, zu den Nachkommenden gesagt: Schauen
Sie doch auf mein Schwänzchen!’ (G.W. XII, p. 42). Dat de Wolfman de Engelse gouvernan-
te als ‘Hexe’ ervoer kan men afleiden uit de tekst G.W. XII, p. 44, wanneer men het aldaar
door de gouvernante geuite verwijt aan zijn Nanja als een projectieve identificatie ziet van
de gouvernante. De Wolfman gedroeg zich in zijn manische incorporatie met haar overigens
evenzo tegenover zijn Nanja. Zie G.W. XII, p. 50).
[2] Wat wij hier en ook elders doen, is het in ‘denken’ vertalen wat bij de Wolfman ‘onbe-
wuste’ c.q. afgespleten archaïsche impulsen zijn die vanuit primitieve angsten, woede en
almachtsdenken de (communicatie van de) tekst verdraaien.



ben jenes besondere Glanzlicht [grell beleuchtet, zegt de Wolfman in zijn
brief] verlieh, das andere nicht wahrnehmen konnten’ (Fetischismus,
G.W. XIV, p. 311, mijn vette letter).
Met deze spellingsfouten diskwalificeert de Wolfman in feite zijn eigen
moeder en vader (uit de ouderlijke coïtusscène) om zijn moeder en vader
te zijn (zijn ouders) en gingen zijn moeder en vader ook verloren als de
moeder en de vader van het incestverbod en de castratie (separatie). We
noemen de moeder tesamen met de vader, niet alleen omdat de spellings-
fouten tekstueel bij beide seksen worden aangebracht (samengevat als het
ware in ‘Schäfferhunde’), maar ook omdat ons onderzoek van de Wolfman-
casus duidelijk maakt dat het ontbreken van de vader van oedipus en
castratie (separatie) een direkte samenhang heeft met een verscheurd
beeld van de moeder casu quo de vrouw. Of om het in Bions termen te
zeggen: de ‘container’ is verscheurd omdat de inhoud destructief is. Wat
hier in Wolfmans brieftekst aan de orde is, is niet pre-oedipaal, maar anti-
oedipaal.
De ‘spellingsfouten’ in het koppel ‘Schäffer und Schäfferin’ komen in feite
voort uit het omnipotent en natuurlijk ‘foutloos’ systeem van ‘Her(r)
man(n)’: 3 kaarten waarmee men elk spel kan winnen. Dit foutloos altijd-
winnend systeem wordt als een verblindende (‘grell beleuchtete’) waar-
heid gepresenteerd, terwijl de waarheid van de ‘spellingsfouten’ in het
koppel als irrelevant terzijde wordt gesteld (Zie Wolfmans redenering in
de brief van 1957, omtrent de ‘orthographischen Fehler’, App II, 4.1). De
‘fout’ bevindt - en moet zich ook bevinden - ‘buiten’ het omnipotent, fout-
loos systeem, of anders gezegd: de fout heeft/kan geen ruimte hebben
‘binnen’ het omnipotent systeem.
De ‘fouten’ diskwalificeren de ouderlijke coïtusscène tot een scène die niet
waar is, tot een ‘valse geschiedenis’ (‘grosse weisse Perucken’ = ‘buschigen
schwänzen’, App II, 2.1).
De Wolfman, ‘Her(r) man(n)’ is als bezitter van het geheim van de 3 kaar-
ten waarmee hij elk spel kan winnen, als een soort vierde persoon (die
echter meer lijkt op ‘eine grell beleuchtete weisse Gestalt’) de eigenlijke
‘vader, zoon en heilige geest’ van de ouderlijke coïtusscène, waar hij als
derde bij aanwezig was. Reden waarom we over de Wolfman spraken als
iemand die telkens aan de wieg van zijn eigen geboorte staat [1].
Men kan zien wat nodig zou zijn om de Wolfman zich te kunnen laten be-
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[1] We spreken hier in termen van het symptoom ‘drei Dreckhäufchen’ omdat we menen
dat onze interpretatie daar ook licht op werpt. De feitelijke tekst van het symptoom (in de
brief aan Ferenczi) luidt immers: ‘Wenn er auf der Straße drei Dreckhäufchen sah, war es



vrijden van zijn almacht; het accepteren van de ‘fout’ (van iets dat ont-
breekt ook, een gebrek) van de vader (en ook de moeder) ‘binnen’ zijn
(daardoor ‘psychisch’ geworden) systeem, waardoor de omnipotentie ver-
nietigd wordt en erkenning mogelijk wordt van de plaats die vader en
moeder hebben in het leven van de zoon (en de dochter).
Dit is geen eenvoudige zaak in de analyse van een ernstig schizoïde
patiënt. Onze eerdere opmerkingen omtrent de betekenis van het (oraal-)
anale bij de Wolfman hebben hier hun plaats; ze registreren immers de
geheime ontwaarding van de vader (en de moeder) van incestverbod en
separatie (castratie).
We willen daarmee geenszins ontkennen dat S. Pankejeffs vader (en
moeder) niet ernstig in gebreke bleven als ouder, misschien ook in de zin
zoals N. Abraham en M. Torok’s interpretatie van de casus dat suggereert
(zie appendix III). We willen naar voren halen dat de Wolfman die ‘fouten’
alleen gebruikte, en alleen kon gebruiken ten bate van zijn omnipotent
spel [1]. Freuds teruggrijpen naar een fylogenetisch schema dat incest-
verbod en castratie aanreikt als noodzakelijk voor de constitutie van de
menselijke persoon en zijn psyche wanneer de ontogenese daarin onvol-
doende voorziet, getuigt van een diepgaande intuïtie ten aanzien van de
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ihm wegen der H. Dreieinigkeit unangenehm, und suchte er ängstlich nach einem
vierten, um den Anklang zu zerstören.’ (S. Freud und S. Ferenczi, Briefwechsel, Band
I, 1, Böhlau Verlag, 1993, p. 214, mijn vette letter). De manische incorporatie is destructief
voor (het fantasma van) de ouderlijke coïtus: het maakt het bestaan van de
oedipusconstellatie onmogelijk en vernietigt en verbreekt ook de verbanden en
onderscheidingen die deze constellatie creëert voor de psychische samenhang van de
menselijke persoon. De manische incorporatie is de incorporatie van een pseudo-object en
heeft als pendant de depressieve incorporatie van een pseudo-subject, hetgeen men vindt
in het laatste gedeelte van Wolfmans brieftekst (‘stummen Wasserträger’).
[1] In zekere zin kan men zeggen dat Wolfmans omnipotente en loochenende reactie  het
traumatische in zijn levensgeschiedenis ook ‘vereeuwigt’, er als het ware een monument
voor opricht. Het trauma geeft aan dat iets niet innerlijk en psychisch verwerkt is. Het als
extern beleefde karakter van het traumatische geeft niet alleen of niet zozeer het ‘objectief’
vast te stellen, als wel het van buitenkomend karakter aan van het trauma, maar vooral
ook dat het trauma onvoldoende of helemaal geen binnenkant heeft kunnen krijgen: het
staat buiten de psyche, buiten de mogelijkheden tot psychische verwerking. Het onder-
scheid tussen binnen en buiten is geheel of gedeeltelijk verloren gegaan of niet tot stand
gekomen, dat is wat het trauma aangeeft. Vandaar ook zijn verwrongen en verwringend
karakter. De ‘Reizschutz’ (Freud) of ‘containing function’ (Bion) is doorbroken en dikwijls
(vooral bij psychotische aandoeningen) is er sprake van een (trans)generationeel dysfunc-
tioneren van deze ‘Reizschutz’. Men kan dan ook begrijpen dat de constitutie van het trau-
ma tegelijkertijd een psychische reactie ‘a minima’ is, een ultieme reactie van het ik om te
blijven bestaan. Het is een houvast voor het ik, iets dat niet vergeten kan worden omdat
het ook niet psychisch verwerkt kan worden en daardoor blijft het ook voortdurend actueel. 



‘onmachtige en hulpeloze almacht’ van de Wolfman. Het is echter een
intuïtie die hij slechts tenvolle zal kunnen bevestigen in zijn Mozeswerk,
wanneer hij de ‘verblinding door zijn eigen waarheid’ (in de Wolfmancasus
lijkt hij alleen verblind door die van de Wolfman) doorbroken heeft en ‘de
fout van de vader’ in zijn eigen psyche bekend heeft.

Als er al sprake is van een oerscène voor de Wolfman, dan is dat zeker
niet in de vorm van ‘een herder en herderin die elkaar liefdesaanzoeken
doen’. Dat wil zeggen, in de vorm van een ouderlijke coïtus die het kind
(de Wolfman) verwijst naar zijn eigen identiteit, zijn eigen plaats in het
leven, en die het dus tegelijk uitsluit van deze ouderlijke coïtus. Bij de
Wolfman is deze oerscène aanwezig in de vorm van ‘(ein)dringen in der
Nacht ins Schlafzimmer’ (App II, 2.1. ‘Das Kind unterbrach ... das Bei-
sammensein der Eltern’ G.W. XII, p. 112) en ‘das Erzwingen des Geheim-
nisses’ (App II, 2.1) waardoor juist een dergelijke verwijzing, een dergelijk
verband en onderscheid voor zijn identiteitsamenhang verbroken en ver-
nietigd wordt.
Het was Freud ook niet goed mogelijk aan te geven, waarom de ouderlijke
coïtusscène zo traumatisch was. De castratie? Zeker, maar het is blijkbaar
moeilijk én een theorie over de castratie te hebben, én te weten waarvoor
men deze heeft bedacht, net zoals het voor de Wolfman moeilijk was én
een theorie te hebben over zijn neus én te weten waarom hij er zó in ge-
loofde.

In 1957 is Freud reeds 18 jaar dood en de Wolfman is alles vergeten om-
trent deze brief. Toch weet hij zich haarscherp te herinneren dat Freud
‘irgend welche Zweifel an der richtiger Darstellung des Wolfstraumes in
der Kur’ had (App II, 4.1). En meteen neemt hij de regie weer in handen:
‘Wie dies meinem Brief an prof. Freud zu entnehmen ist, handelte es sich
übrigens offenbar in erster Linie um die Frage, ob ich die Oper Pikdame
vor oder nach dem Wolfstraum gesehen habe’, (ibidem). Hij maakt dan
duidelijk dat hij er niet anders over denkt dan in zijn brief van 1926, of
beter gezegd: hij maakt duidelijk dat zijn ‘private vertoning’ nog steeds
werkt.
Enerzijds stemt het hem immers duidelijk tevreden dat men zijn tekst,
die de ‘verblindende’ schijn zo goed wist te presenteren, zo interessant
vindt dat hij zijn private vertoning nogmaals mag becommentariëren. Via
de ‘vielen orthog(ra)phischen Fehler (interessant die Verschreibung!)’ die
bovendien ‘auch eine psychoanalytische Angelegenheit’ zijn, identificeert
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de Wolfman zich duidelijk met Tolstoï (zoals hij dat eerder in zijn eerste
brief deed met Poesjkin): ‘Der Lektor, der das erste Manuskript Tolstoi’s
zu Gesicht bekommen hatte, erzählt, dass er noch nie zuvor einen Aufsatz
erhalten hätte, in dem so viele orthographische Fehler vorhanden wären,
aber auch nie einen, der so gut und interessant geschrieben war. Diese
Mitteilung hat auf mich sehr beruhigend gewirkt’ (ibidem). De ‘Lektor’ is
hier Dr. Eissler, maar deze ‘Lektor’ verbeeldt zeker ook de ‘lezer’ die de
Wolfman zich altijd al gewenst heeft.
Anderzijds, maar meer tussen de regels door, is er ook Wolfmans teleur-
stelling dat het zo is. ‘Leider’ zal hij zeggen, want zijn eigenlijke ‘Frage in
erster Linie’ is daarmee toch onopgelost gebleven. Maar hij troost zich
weer met het feit dat zijn vertoning, zijn ‘ (Er)zählung’ niets aan effect
verloren heeft en - wegens succes geprolongeerd -, als ‘berühmtester Fall’
van de beroemde professor, aarzelt hij niet zijn dankbaar analytisch
publiek een toegift te geven: ‘Oder steht der Ausbruch der ‘Paranoia’ in
irgend einem Zusamenhang mit den Fragen prof Freud?!’ (App II, 4.1).
M. Gardiner spreekt over een ‘scharfsinnigen Beobachtung’ (W vom W, p.
312) en men vraagt zich af wat ze daar bij dacht, maar ze laat zich daar
niet over uit.
Volgens ons spreekt de Wolfman hier met de ‘helderziendheid’ [1] van de
(paranoïde) psychoticus, die niet helemaal zonder reden (Freud zal in zijn
Mozeswerk zeggen dat de waan een kern van historische waarheid niet
ontbeert) weet waar de ‘fout’ zit: in ieder geval niet bij hemzelf (de ‘para-
noia’ staat ook hier tussen aanhalingstekens). De Wolfman is zeker niet in
staat het belang te zien van Freuds ‘irgend welche Zweifel an der richtiger
Darstellung des Wolfstraumes’ voor zijn eigen ‘Frage in erster Linie’
(ibidem). In zijn ‘alles of niets’ spel met de waarheid, is de waarheid im-
mers steeds aan zijn kant (drie kaarten waarmee men elk spel kan
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[1] Wat betreft deze ‘helderziendheid’. In The magic word (p. 84 - 106) geeft M. Torok op
overtuigende wijze aan dat de ‘Herr P’ waarvan sprake in Freuds lezing (XXX) ‘Traum und
Okkultismus’ in Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (G.W.
XV, p. 51- 61, 1932) niemand anders is dan Sergeï Pankejeff, de Wolfman. Het verhaal van
Herr P is in feite een van de drie gevallen van telepathie die Freud wilde behandelen op het
congres van Bad Gastein (Harz 1921) onder de titel ‘Psychoanalyse und Telepathie’. Het
manuscript van deze lezing is bewaard gebleven (zie inleidende noot G.W. XVII, p. 26)
maar Freud was het geval van Herr P thuis ‘vergeten’. Hij heeft het dan later ingevoegd in
zijn Neue Folge (1932). De behandelde episode betreft Wolfmans korte analyse bij Freud na
de oorlog (1919). De Wolfman moet toen ongeveer 33 jaar geweest zijn en niet tussen 40 en
50 jaar zoals Freud in zijn tekst stelt. Die laatste leeftijd klopt echter wel op het moment
dat hij de Neue Folge der Vorlesungen uitgeeft (1932): ‘Sein Fall versprach keinen thera-



winnen). De fout ligt uitsluitend bij de chef (‘Schäffer und Schäfferin’), de
stomme Duitser (‘stummen Wasserträger’. App II, 2.1). De Wolfman kent
geen weg om vast te kunnen stellen wat de bovenstaande uitspraak om-
trent Freuds ‘ Zweifel’ en ‘Fragen’ in verband met zijn eigen ‘paranoia’ ook
zegt over hemzelf. Hij kan immers zijn vragen en twijfels niet onderschei-
den van die van Freud. De gehele brief van de Wolfman aan Freud maakt
dit zeer duidelijk: de Wolfman kan het niet ‘oneens’ zijn met Freud (eerste
deel van de brief) maar kan het ook niet ‘eens’ zijn met Freud (tweede
gedeelte van de brief). Deze ‘ongesepareerdheid’ speelt echter niet alleen
aan de kant van de Wolfman. Ook van Freuds kant uit is het ‘eens zijn’
van de Wolfman met zijn interpretatie, zijn psychoanalyse, op dat mo-
ment onmisbaar. Freuds opstelling geeft de Wolfman dus ook geen ope-
ning om zijn vragen en twijfels aan de orde te stellen, laat staan het on-
derscheid tussen de zijne en die van Freud te onderzoeken. Want in 1926
is ook Freud, die aan de Wolfman een waarachtig getuigenis vraagt, op
zijn eigen wijze een gespleten man zonder dat te weten van zichzelf.
Freud wil immers met zijn vragen ‘zijn psychoanalyse’ die in gevaar is,
veiligstellen (deze keer door Rank). En zijn eigen vragen en twijfels, ook
omtrent de Wolfmancasus, moeten onuitgesproken en geheim blijven.
Freud is slechts geïnteresseerd in de reactie van de Wolfman voorzover
deze reactie zijn interpretatie bevestigt waardoor de waarheid van zijn
psychoanalyse verdedigd kon worden.
De Wolfman is bereid om voor Freuds waarheid, zijn psychoanalyse
(‘grosse weisse Perucken’ volgens de Wolfman) getuigenis af te leggen
zolang er maar geen echte twijfels en pertinente vragen komen over zijn
eigen waarheid (‘3 karten..etc’, ‘Eine grell beleuchtete weisse Gestalt’).
Tegelijkertijd kan de Wolfman in zijn gespletenheid niet anders dan deze
vragen en twijfels steeds weer uitlokken: ‘Als ob’ zal Freud zeggen in 1938

173

peutischen Erfolg; ich hatte ihm längst vorgeschlagen, die Behandlung einzustellen, aber er
hatte deren Fortsetzung gewünscht, offenbar weil er sich in einer wohltemperierten Vater-
übertragung auf mich behaglich fühlte.’ (G.W. XV, p. 51). Freuds ongenoegen bij het weer-
zien van zijn ‘genezen verklaarde’ patiënt is onmiskenbaar: hij zit te springen om ‘meer-
belovende’ gevallen, zo blijkt uit de tekst. De analyse van deze episode door M. Torok is
interessant, ik verwijs daarvoor naar haar tekst. De dialoog tussen de Wolfman en Freud
heeft hier dezelfde karakteristieken van ‘méconnaissance’ die we reeds bij eerdere dialogen
naar voren brachten. In de onbehaaglijkheid die Freud daarbij voelde gaat hij hier zo ver
dat hij juist in dit éne geval van Mr. P en niet bij de anderen, spreekt van telepathie.
Impliciet duikt hier ook de kwestie van ‘fantasma’ of ‘werkelijkheid’ weer op (‘non liquet’):
‘Es bleibt wiederum bei einem ’non liquet‘, aber ich muß bekennen, nach meiner Emp-
findung neigt sich die Waagschale auch hier zu Gunsten der Gedankenübertragung’
(ibidem, p. 58). 



‘in dem sonstigen Hin und Her von Verleugnung und Anerkennung der
Kastration doch noch ein deutlicherer Ausdruck zukäme...’ (G.W. XVII, p.
62).
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APPENDIX II: Documenten.

In chronologische volgorde geven we hier de volledige originele Duitse
tekst van de brieven waar ons commentaar naar verwijst; de brief van
Freud aan Ferenczi, 6 juni 1926; de brief van de Wolfman aan Freud, 6
juni 1926; de brief van Freud aan Ferenczi 8 aug. 1926; de brief van de
Wolfman aan Dr. K. Eissler (Freud archives), 11 juni 1957.
Wat betreft de Wolfmanbrieven hebben we ter vergelijking de Engelse
vertalingen toegevoegd uit de Psychoanalytic Quarterly (1957, vol 26, no
4, p. 449-451 en 458-460). Enkele niet eerder besproken opmerkelijke
verschillen met de oorspronkelijk Duitse tekst (en de Engelse vertalingen
die M. Torok geeft in The Magic Word) zullen hier besproken worden.
De brieven van Freud aan Ferenczi (1926) dank ik aan de verwijzing van
Prof. G. Fichtner (Universität Tübingen, co-auteur Freud-Bibliographie
mit Werkkonkordanz) naar Dr. E. Falzeder (Salzburg). Deze laatste stelde
welwillend de transcripties reeds nu al ter beschikking (de Duitse uitgave
van de Freud-Ferenczi briefwisseling waaraan hij meewerkt is voorlopig
slechts gevorderd tot 1914).
De originele versies van de Wolfmanbrieven dank ik aan de doorverwij-
zing van Dhr. M. Molnar (Freud Museum, London) naar Dr. H. P. Blum
(executive director, Sigm. Freud Archives, New York) en Dhr. F. Bauman
(manuscript reference librarian, Library of Congress, Washington D.C.).
Voor de originele brief van de Wolfman aan Freud (6 juni 1926) bestond
een officiële restrictie tot het jaar 2010, maar deze werd eind 1995 opge-
heven, waardoor ik tenslotte van Dhr. Bauman een fotocopie van beide
brieven in manuscript mocht ontvangen.
Volgens informatie van Dhr. F. Bauman bevat de correspondentie van S.
Pankejeff met Dr. Eissler verder nog 13 brieven (van april 53’ tot sept 57’).
Meer overvloedig is de correspondentie van S. Pankejeff met M. Gardiner
(uitgever en auteur van W vom W): ongeveer 200 brieven van S. Pankejeff
aan M. Gardiner van 1946 tot en met 1980. P. Roazen bevestigt dat aan
het verslag van R. M. Brunswick in W vom W nog een ongepubliceerd ver-
volg ontbreekt (er wordt wel naar verwezen in een korte noot van R. M.
Brunswicks ‘Nachtrag’ - W vom W, p. 297). Dit vervolg bevindt zich ook
nog in de confidentiële archieven van de ‘Library of congress’ (‘Les pa-
tients de Freud: intemporels?’ P. Roazen, Revue Française de Psychana-
lyse, tome LIX, oct-déc, 1995, 4, p. 1197-1213).
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1.
Freud aan Ferenczi 6 juni 1926.
6.6.26

Wien, IX. Berggasse 19.
Prof. Dr. Freud

Lieber Freund

Ich hatte einen gewissen Grund, die Antwort auf Ihren letzten Brief auf-
zuschieben, von dem später. Heute habe ich Ihr offizielles Telegramm von
der Festversammlung erhalten und bitte Sie, der Gesellschaft meinen
schönsten Dank zu übermitteln.

Daß Sie sich zur Übersiedlung nach Wien nicht so leicht ent-
schließen werden, ist keine Überraschung für mich. Eine Notwendigkeit,
die einer Einberufung zum Dienst für die Sache gleichzuachten wäre,
liegt auch nicht vor: Sie bleiben Herr Ihrer Entschließungen. Wenn diese
Sie nach Amerika führen, so kann ich nur hoffen, daß diese Reise nicht
die Enttäuschung bedeuten wird, die einige voraussagen. Ich glaube, es
muß nicht notwendig so ausfallen. Allerdings hätte man es dort mit den
Charaktereigenschaften Ranks leichter.

Damit sind wir beim Thema Rank angelangt. Ihn hetzt sein
Dämon auf eine Bahn, wo es kein Aufhalten und keine Rückkehr gibt.
Sein ganzes Benehmen ist offenbar darauf berechnet, das Tischtuch
zwischen uns und ihm zu zerschneiden, und es muß ihm gelingen. Sein
Buch habe ich auch noch nicht durchstudiert (Anna hat es), aber genug
davon gelesen, um ein Urteil zu haben. Es ist alles weit ärger, als ich mir
vorgestellt. Das Schlimmste, was man von seiner Technik erzählt hat,
wird hier bestätigt. Der Hauptcharakter ist spitzfindiger Scharfsinn ohne
Kritik, eine unbrauchbare Arbeitseinstellung. Er vereinigt die ärgsten
Fehler unserer Abgefallenen, wie Stekel bekennt er sich zur schranken-
losen Willkür der Traumdeutung, wie Adler sieht er von allen analy-
tischen Reaktionen nur eine, er das Ringen um den ungestörten Besitz
des Mutterobjekts, Adler das Bestreben, der Autorität (des Vaters) über-
legen zu sein. Beides kommt natürlich vor, brauchte nicht entdeckt zu
werden.

Persönlich trifft mich eines, eine Insinuation, die nicht deutlich
ausgesprochen, an und für sich gar nicht schön ist. Er deutet den Wolfs-
traum meines Russen (mit vier Jahren) aus der analytischen Situation
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zwanzig Jahre später! Wenn das nicht ein Versuch ist, sich selbst zu
parodieren, so kann es nur eine Absicht haben. Es wird zu verstehen
gegeben, daß ich dem Patienten aufgesessen bin und ein rezentes Er-
zeugnis der Übertragung für einen Bericht aus der Vergangenheit
verkannt habe. (Daß er anstatt Übertragung immer ‘analytische Situa-
tion’ setzt, ist allein charakteristisch!) Nun ist das ebenso leichtsinnig
wie, ich möchte sagen: frech. Man hat nach meiner klaren Erinnerung
nicht das leiseste Anrecht, an der Datierung dieses Traumes zu zweifeln.
Wenn er vom Patienten während der Kur geträumt und lügenhafterweise
in die Kindheit zurückversetzt sein sollte, so ist der nächste Schritt, all
das beigebrachte Kindheitsmaterial, das den Traum erklärt, als ad hoc
erfunden aufzufassen. Ob Rank sich das klargemacht hat und wie er sich
der Verpflichtung entzogen hat, mir seinen Zweifel mitzuteilen und mich
zu fragen, wie ich über die Möglichkeit einer solchen Täuschung denke?

Ich habe dem Patienten geschrieben, daß er mir nochmals sorg-
fältig alles mitteilen solle, was er über diesen Traum zu sagen weiß. Die
Antwort steht noch aus. Dies der Grund meines beabsichtigten Aufschubs
in der Beantwortung Ihres Briefes. Ich bin auch vor der Auskunft meiner
Sache sicher, werde Ihnen aber natürlich alles mitteilen, was ich vom
Russen erfahre.

Die Unzulänglichkeit der Rankschen Annahme läßt sich auch
vorher dartun. Sie kennen den Wandstreifen mit den sechs Photos, die die
5 - 6 - oder 7 Wölfe auf dem Baum erzeugt haben sollen. Nun, es sind die
Bilder des Komitees, das nach München 1913 eingesetzt worden ist. Zwei
davon sind datiert, Ihres 1913, das von Abraham 1914. Es waren niemals
sieben, denn Eitingon kam erst nach Tonis Tod hinzu, und Tonis Bild, das
ich erst sehr spät bekam, hing, wie Anna sicher bestätigt, niemals an
dieser Wand. Von 1913-14 waren es nur immer fünf Bilder, auch lange
Zeit nachher. Den Russen habe ich am 14. Juli 1914 entlassen, er kann
also etwa ein Jahr lang die fünf Bilder gesehen haben, nie sechs oder sie-
ben. Den Wolfstraum hatte er mir aber, wie es in der Krankengeschichte
heißt, ‘sehr früh’ erzählt, ich glaube, im ersten der vier Jahre, von denen
1913/4 das letzte war. Wie sah aber diese Bilderwand vor diesem Termin
aus? Sie kann nur zwei oder drei Bilder getragen haben, von Rank, Jones
und von Ihnen, denn ich weiß, daß Ihr heutiges Bild ein Ersatz ist, wie
auch das nicht datierte von Jones. Von Abraham besaß ich kein früheres,
Sachs kam spät, Eitingon war damals noch nicht Mitglied. Was bleibt also
von der Quelle für die 5 -7 Wölfe übrig? [A] Die Tatsache, daß an einer
Wand dem Patienten gegenüber 2 -3 Bilder hingen, über der Leçon du M.
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Charcot, die jetzt in die Höhe gerückt ist. Ferner die merkwürdige Tat-
sache, daß vom Fenster des Zimmers aus einige Bäume zu sehen sind,
Kastanien, nicht Nußbäume. Da hängt übrigens die Wand voll von den
Abbildern der verhaßten Geschwisterrivalen, und trotz der typischen
analytischen Situation hat sie in den letzten zwölf Jahren keinen neuen
solchen Traum provoziert.

Ich bin sehr einverstanden damit, daß Sie die Kritik des Rank-
schen [B] Buches schreiben, und bitte Sie, dann die Wiederlegung der
Rankschen Insinuation vor der Öffentlichkeit durchzuführen. Das noch
ausstehende Beweismaterial stelle ich Ihnen dann zur Verfügung. Ein
dramatischer Kampf gegen R[ank] braucht es nicht zu werden. Auf Ihre
Kritik wird wohl eine allseitige stumme Ablehnung folgen. Schade, aber
such is life.

Dieser Brief ist lange genug geworden. Ich befinde mich wieder
wohl, bin immer noch von meiner Prothese gequält. Am 17. d.M. wollen
wir auf den Semmering.

Mit herlichsten Grüßen für Sie und Gisela

Ihr Freud

[A] In der Handschrift steht anstelle des Fragezeichens ein Punkt.
[B] In der Handschrift: Ranksches

2.1.

S. Pankejeff (de Wolfman) aan Freud, 6 juni 1926.
De transcriptie van het Duitse handschrift werd verzorgd door de ‘manu-
skript division’ van de ‘Library of Congress’.

Wien, 6. Juni 1926

Lieber Herr Professor,

Ihre werten Zeilen haben mich sehr gefreut und danke ich Ihnen herz-
lichst für dieselben. Bezüglich des Kinostückes und des Zeitungsartikels
werde ich selbstverständlich, nachdem ich nun Ihre Ansicht kenne, nichts
mehr unternehmen.
Was Ihre Fragen hinsichtlich meines Kindertraumes betrifft, so beeile ich
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mich Ihnen alles was mir zu diesem Traum eingefallen ist mitzuteilen.
Ad Punkt 1 und 2. Ich glaube ganz sicher zu sein, dass ich den Wolfs-
traum genau so träumte, wie ich Ihnen dies seinerzeit erzählt habe. Es
besteht für mich kein Anlass die Richtigkeit dieser Erinnerung zu bezwei-
feln. Im Gegenteil, die Kürze und Klarheit dieses Traumes schienen mir
stets das Charakteristische an ihm zu sein. Auch hat meines Wissens die
Erinnerung an diesen Kindertraum niemals eine Veränderung erfahren.
Ich hatte nach demselben Angst vor ähnlichen Träumen und pflegte als
Gegenmassnahme vor dem Einschlafen diejenigen Dinge, die ich fürch-
tete, somit auch diesen Traum, mir vor Augen zu halten. Der Wolfstraum
schien mir immer im Mittelpunkt meiner Kinderträume zu stehen, schon
deshalb, weil der Wolf meine Kinderphantasie beherrschte. Allerdings als
ich dann später einen wirklichen Wolf in der Menagerie sah, war ich sehr
enttäuscht und erkannte in ihm den Wolf meiner Kindheit nicht. Die auf
dem Baume sitzenden Wölfe waren auch eigentlich keine Wölfe sondern
weisse Spitzhunde mit spitzen Ohren und buschigen Schwänzen.
Zu Punkt 3. Den Wolfstraum habe ich Ihnen im Anfang der Kur und zwar
so viel ich mich erinnere nach ein oder zwei Monaten nach Antritt der-
selben erzählt. Die Lösung kamm /sic!/ dann, wie Sie ganz richtig schrei-
ben, erst am Ende der Kur.
Zum Thema des Traumes kann ich noch folgendes hinzufügen. Vor zirka
14 Tagen, als ich schon im Bett lag erinnerte ich mich wieder an diesen
Traum und stellte mir vor, dass die Fenster unseres Zimmers plötzlich
von selbst aufgehen. Dann fiel mir die russische Oper ‘Pikdame’ ein. Die
Oper ist geschrieben nach einer Erzählung v. Puschkin. Ein junger Offi-
zier namens Hermann dringt in der Nacht zu der alten Pikdame ins
Schlafzimmer und erzwingt von ihr das Geheimniss /sic!/ der 3 Karten,
mit denen man jedes Spiel gewinnen kann. Die Pikdame trifft unmittel-
bar nach seiner Entfernung der Schlag. Im nähsten /sic!/ Akt sitzt Her-
mann allein im Zimmer mit dem Gesicht zum Fenster gerichtet. Es ist
Nacht. Mit ein mal /sic/ gehen die Fenster, genau so wie im Traum, von
selbst auf und es zieht eine grell beleuchtete weisse Gestalt (die verstor-
bene Pikdame) am Fenster vorbei.
Die Pikdame war merkwürdigerweise die erste Oper die ich und die
Schwester gesehen haben. Damals hat aber auf mich die Scene mit dem
Fenster gar kein /sic!/ Eindruck gemacht und es sind mir nur die grellen
Uniformen in Erinnerung geblieben. Am anderen Tag spielten wir sogar
mit der Schwester die Pikdame zu Hause, wobei ich den Hermann dar-
stellte. Später aber immer wenn ich während dieser Scene die Fenster
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von selbst aufgehen sah, war es mir unheimlich. Ob es möglich wäre, dass
ich die Oper noch vor dem Traum gesehen habe, kann ich schwer beant-
worten. Es scheint mir, dass es nicht der Fall ist. Doch spricht anderer-
seits dafür die Tatsache, dass als ich die Scene mit dem Fenster zum
ersten mal sah, die auf mich kein /sic!/ Eindruck machte. Auch wären das
Aufgehen der Fenster, das Eindringen in das Schlafzimmer, das Erzwin-
gen des Geheimnisses, die alte Pikdame selbst (ev. die alte Engländerin)
— uns lauter bekannte Dinge. Eine andere Scene in derselben Oper, wo
Schäffer /sic!/ und Schäfferin /sic!/ sich gegenseitig Liebeserklärungen
machen, könnte man in eine Beziehung zu den Spitzhunden, die doch
sicherlich Schäfferhunde /sic!/ waren, bringen. Der Schäffer /sic!/ u. die
Schäfferin /sic!/ trugen grosse weisse Perucken, was wieder an die weissen
Hunde bzw. Ihre /sic!/ Schwänze erinnern würde. Sogar die Zahl drei von
der ich während der Zwangsneurose nicht abkommen konnte, möchte
hinein passen.
Ohne Zusammenhang mit diesem Traum sind mir ebenfalls vor kurzer
Zeit noch zwei andere Erinnerungen aus der ersten Kindheit eingefallen.
Die eine ist das Gespräch mit dem Kutscher über die Operation, die man
bei den Hengsten vornimmt, und die zweite, die Erzählung der Mutter
von einer Verwandten, die mit 6 Zehen auf die Welt gekommen ist und
der man sofort nach der Geburt den 6 Zehen /sic!/ afgehackt hat. Beide
behandeln somit das Thema der Kastration. Die Brücke zu der Oper
Pikdame könnte man darin erblicken, dass Hermann ein deutscher Name
ist, bei Puschkin ist er sogar ausdrücklich als russischdeutscher genannt.
In dieser Eigenschaft würde er in einer Verwandtschaft zu dem stummen
Wasserträger, von dem ich Ihnen in der Kur erzählt habe, stehen (Nemetz
= Deutscher = der stumme).
Es würde mich sehr freuen, wenn Ihnen mit diesen Mitteilungen gedient
sein sollte. Ich werde, wie Sie es wünschen, am 16 vormittag Sie besuchen
und freue mich ausserordentlich Sie wiedersehen zu können.
Wir beide danken Ihnen, lieber Herr Professor, herzlichst für Ihre Güte,
es ist für uns ein grosser Trost, dass Sie uns nicht vergessen. Meine Frau
und ich grüssen Sie vielmals und wünschen Ihnen alles Beste.

Ihr ergebener und dankbarer
S. Pankejeff (m.p.)
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2.2.

De Engelse vertaling van deze brief in de ‘Psychoanalytic Quarterly’.

LETTERS PERTAINING TO FREUD’S ‘HISTORY OF AN INFANTILE
NEUROSIS’

The Psychoanalytic Quarterly expresses its thanks to the ‘Wolf-man’ and
to the Freud Archives for permission to publish the following two letters.
The first, formerly in the possession of Dr. Ruth Mack Brunswick, was
written by the ‘Wolf-man’ to Professor Freud on June 6, 1926. A lengthy
excerpt follows from a letter to the Archives, dated June 11, 1957, which
answered an inquiry concerning the first letter.

Vienna, June 6, 1926
Dear Professor Freud :

Your valued letter was very pleasant; let me thank you for it
most cordially. Naturally, now that I know your opinion in regard to the
motion-picture piece and the newspaper article, I shall do no more about
them. In reply to your questions about my childhood dream, I hasten to
communicate to you all that has come to my mind in relation to this
dream.

As to points 1 and 2: I am completely sure in my belief that I
dreamed the Wolf-dream precisely as I narrated it to you at the time. I
have no reason to doubt the correctness of this memory. On the contrary,
the dream’s brevity and clarity have always seemed to me to be its most
characteristic qualities. Also, so far as I know, my memory of this child-
hood dream never underwent any change. After it, I was afraid of having
dreams of this sort, and as a counteracting measure, I used to bring before
my eyes, before I went to sleep, such things as frightened me, among them
this dream. The Wolf-dream always appeared to me to be central among
childhood dreams, if for no other reason, because the Wolf dominated my
childhood fantasy. However, when I later on saw a real wolf in the mena-
gerie, I was quite disappointed, and I did not recognize in it the Wolf of
my childhood. The wolves sitting on the tree were in fact not wolves at all
but white Spitz dogs with pointed ears [in German, spitzen Ohren] and
bushy tails. As to point 3: I narrated the dream of the Wolves to you near
the beginning of my analysis, to the best of my recollection within a
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month or two after the start. The solution came then, as you state entirely
accurately, only at the end of the treatment.

I am able to add the following on the subject of the dream.
About fourteen days ago, after I was in bed, I recalled the dream

again, and I imagined that the window in our room suddenly opened by
itself. Then I thought of the Russian opera Pique Dame. The opera was
written using a story of Pushkin as a text. A young officer named Herman
breaks into the bedroom of an old lady called Pique Dame [Queen of
Spades] one night and forces from her the secret of the three cards by
means of which one can win every game. Immediately after his departure,
Pique Dame has a stroke. In the next act, Herman is seated all alone in
the room facing the window. It is night. All at once the window, just as in
my dream, opens by itself, and a dazzlingly lit-up, white figure (the de-
ceased Pique Dame) passes by.

Pique Dame was, it is noteworthy, the first opera that my sister
and I attended. At the time, however, the scene with the window made no
impression on me whatever, and I retained only the impression of dazz-
ling uniforms. Indeed, next day we played at being Pique Dame and
Herman, at home. I was Herman. Later, however, whenever I saw the
scene with the window that opened by itself, I had an uncanny feeling.

It is difficult for me to answer whether I saw the opera before I
had the dream. It seems not to be the case. Yet, on the other hand, the
fact that when I first saw the scene with the window it made no impres-
sion on me is in favor of the idea. Also, the opening of the window, the
breaking into the bedroom, [1] the Pique Dame herself (i.e., the elderly
Englishwoman) were all well-known things to us. Another scene in the
same opera, in which shepherds and shepherdesses make amorous pro-
posals to each other, could be taken in connection with the spitz dogs,
which were surely sheep dogs. The shepherds and shepherdesses wore
large white perukes, which again would remind one of the white dogs, or
their white tails. [2]

Without any connection with the dream, two other childhood
memories recently occurred to me, from my earliest days. One was a
conversation with the coachman about the operation that is performed on
stallions, and the second was my mother’s story about a kinsman born
with six toes, of which one was chopped off immediately after his birth.
Both deal with the subject of castration. A bridge to the opera Pique Dame
might be glimpsed in the fact that Herman is a German name, and in the
Pushkin tale he is expressly stated to be a Russian-German. This charac-
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teristic would bring him into connection with the mute water carrier, of
whom I told you during my analysis (Nemetz=Deutscher-der Stumme)(1).
I should be very happy if the above information is of service to you. In
accordance with your wish, I shall visit you on the 16th in the morning,
and I am extremely delighted that I may see you again.

We both thank you, dear Professor, most sincerely for your kind-
ness; it is a great consolation that you have not forgotten us. My wife and
I send you our greetings and our best wishes.
Devotedly and gratefully,
[signed]
(1) In Russian, mute is nemoy, German is Nemetz, that is, German equals
mute. [Ed.]

Noot van mijzelf: Buiten de reeds eerder vermelde ‘orthographischen Feh-
ler’ die ontbreken in deze Engelse vertaling, zijn er nog 2 korte, maar
belangrijke zinnen onvertaald gebleven in het Engels. Bij [1] ontbreekt 

das Erzwingen des Geheimnisses (App II, 2.1)

en bij [2] ontbreekt 

Sogar die Zahl drei von der Ich während der Zwangsneurose nicht
abkommen konnte, möchte hinein passen (ibidem).

Het is opmerkelijk dat juist de zinnen, die het verband leggen tussen de 3
magische kaarten (‘Das Geheimnis’) uit de opera en Wolfmans ‘toverob-
sessie’ met het getal 3, onvertaald bleven. Wij denken niet dat het hier
gaat om een opzettelijk weglaten of een opzettelijk doen verdwijnen van
dit verband door de vertaler. Eerder zal het gaan om een - niet waarge-
nomen - effect van het magisch taalgebruik van de Wolfman in zijn tekst
op de vertaler. De vertaler werd er als het ware door betoverd, in slaap
gewiegd en vergat de zinnen, als zijnde ‘onbelangrijk’, te vertalen.
Daarmee verwijderde hij de magische sleutel ook uit het waarnemings-
veld van zijn (Engelse) lezer, waarmee de Wolfman Freuds interpretatie
van de ouderlijke coïtus wegtoverde, annuleerde en ‘waardeloos’ maakte.
Een andere verklaring voor deze ‘onoplettendheid’ kan men echter ook
zoeken in de ‘magische werking’ die uitgaat (en moest uitgaan) van
Freuds eigen casustekst, en die we nog eens bevestigd zagen door Freuds
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lezing van de brief van de Wolfman die hij doorgaf aan Ferenczi: ook
Freud laat in deze weergave van de brief iets weg, laat een stuk tekst
verdwijnen. De reden daarvoor is duidelijk: de tekst die hij laat verdwij-
nen is immers onbelangrijk en, voorzover belangrijk, slechts een beves-
tiging van wat hij al wist. Beide verklaringen komen dus toch op het
zelfde neer: in het geval van de Wolfman gaat het om een ‘magisch getal’,
een fetisch, die alles beheerst. In Freuds geval gaat het om een interpre-
tatie die alles verklaart en dus functioneert als een fetisch, zij het een
psychoanalytische. Als de waarheid al gevonden is, zijn het natuurlijk
alleen de dommen die er nog naar zoeken.
De Engelse vertaling die M. Torok gebruikt in The magic Word (zie ‘After-
word’ p. 94/95) sluit enerzijds nauw aan bij die van de Psychoanalytic
Quarterly (ze heeft zelfs de noot van de uitgever onderaan de vertaling in
de ‘Quarterly’ geïncorporeerd in de brieftekst, waar hij niet thuishoort!),
anderzijds wijkt haar vertaling ook daarvan af omdat ze wel spreekt over
de spellingsfout (echter ‘Schaffer’ in plaats van ‘Schäffer’ en ze noemt
alleen deze spellingsfout, zie eerder in onze tekst) en de zin over ‘die Zahl
drei’ wel vertaalt (maar die van ‘das Erzwingen des Geheimnisses’ weer
niet!).
Het waren toch deze verschillen met de Engelse vertaling die mij ertoe
brachten mij allereerst tot haar te richten voor de originele Duitse brie-
ven, omdat ik vermoedde dat ze deze had gelezen. Maar bij schriftelijke
navraag antwoordde Mevr M. Torok dat dit toch niet het geval was. Waar
de verschillen dan wel vandaan kwamen heb ik verder bij haar niet meer
nagevraagd: het is een vraag gebleven.

3.

Brief Freud - Ferenczi 8 juni 1926.

8.6.26.
Wien, IX. Berggasse 19.
Prof. Dr. Freud

Lieber Freund
Ich will Sie nicht lange in Unsicherheit über die Ranksche Insinuation
lassen. Der Patient (Dr. Pankejeff) schreibt mir: ‘Ad Punkt 1 und 2: Ich
glaube ganz sicher zu sein, daß ich den Wolfstraum genau so träumte, wie
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ich Ihnen dies seinerzeit erzählt habe. (Von der Möglichkeit, es sei ein
später zurechtgemachter Traum, habe ich ihm nicht geschrieben, er ahnt
sie nicht einmal.) Es besteht für mich kein Anlaß, die Richtigkeit dieser
Erinnerung zu bezweifeln. Im Gegenteil, die Kürze und Klarheit dieses
Traumes schienen mir stets das Charakteristische an ihm zu sein. Auch
hat meines Wissens die Erinnerung an diesen Kindertraum niemals eine
Veränderung erfahren (darauf kam es mir an). Ich hatte nach demselben
Angst vor ähnlichen Träumen und pflegte als Gegenmaßnahme vor dem
Einschlafen diejenigen Dinge, die ich fürchtete, somit auch diesen Traum,
mir vor Augen zu halten. Der Wolfstraum schien mir immer im Mittel-
punkt meiner Kinderträume zu stehen, schon deshalb, weil der Wolf
meine Kinderphantasie beherrschte. Allerdings, als ich dann später einen
wirklichen Wolf in der Menagerie sah, war ich sehr enttäuscht und er-
kannte in ihm den Wolf meiner Kindheit nicht. Die auf dem Baum sitzen-
den Wölfe waren auch eigentlich keine Wölfe, sondern weiße Spitzhunde
mit spitzigen Ohren und buschigen Schwänzen. Zu Punkt 3: den Wolfs-
traum habe ich Ihnen im Anfang der Kur, und zwar, soviel ich mich
erinnere, nach ein oder zwei Monaten nach Antritt derselben, erzählt. (A
Also im J[ahre] 1911, das ist wichtig.) Die Lösung kam dann, wie Sie ganz
richtig schreiben, erst am Ende der Kur’.
 Er fügt dann noch Einfallsmaterial zum Traum hinzu, das sogar die Deu-
tung auf eine Liebesszene bestärkt.
 Genügt Ihnen das zu einem sicheren Urteil über Ranks Arbeitsmethode?
Herzlich Ihr
Freud
——————
A In der Handschrift eckige Klammern.

4.1.

Brief Wolfman - Dr K. Eissler 11 juni 1957. Hoewel niet de gehele brief
direkt relevant is voor ons betoog, is hij hier toch in zijn geheel weerge-
geven (Deze brief ontving ik alleen gekopieerd als handschrift. De tran-
scriptie werd verzorgd door Drs M. L. A. Antonissen). De brief in zijn ge-
heel laat betrekkelijk veel zien van de persoonlijkheid van S. Pankejeff en
het soort contact wat hij met sommige latere analytici onderhield (en om-
gekeerd). De briefwisseling met K. Eissler en M. Gardiner zou daarover
natuurlijk meer kunnen zeggen.
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Wien, 11/VI 1957

Lieber Herr Dokter!

Ich danke Ihnen bestens für Ihren Brief v. 31 Mai, sowie für die mir zuge-
sandten Rückscheine.
Es tut mir sehr leid, dass die von Ihnen seinerzeit in Aussicht genomene
Reise nach Wien in Frage gestellt ist. Nun fragen Sie mich, welche Pläne
ich für den Somer habe, da es Ihnen vielleicht möglich sein wird, im Au-
gust nach Wien zu komen.
Wie ich Ihnen schon früher mitteilte, hat mich voriges Jahr im Herbst die
Princessin zu dem im August dieses Jahres in Paris stattfindenden
pschychoanalytischen Kongress eingeladen. Vorläufig habe ich aber von
der Princessin diesbezüglich nichts gehört und da Sie eventuell im August
nach Wien komen wollen, so frage ich mich, ob nicht inzwischen der
seinerzeit beabsichtigte Kongress abgesagt oder aber auf einen anderen
Zeitpunkt verlegt wurde. Vielleicht hat auch inzwischen die Princessin
auf[?] die Einladung vergessen und vielleicht sollte ich sie daran erinnern,
obwohl ich damals der Princessin geschriebe habe, dass ich nunmehr ihre
weiteren Mitteilungen abwarten werde?
Sollte es zu meiner Reise nach Paris nicht komen, so habe ich überhaupt
keine Pläne für den Somer.
Ich habe meine Wohnung im Jahre 1927, somit zwar 30 Jahren, bezogen
und schon damals mussten eigentlich alle Räume ausgemalt werden. Nun
wollte meine Frau nichts unternehmen und im Hofzimer, in dem ich den
Winter verbringe blättert sich die Malerei schon so ab, dass die kleinen
Blättchen vom Plafond, wie Schnee, herunter fallen. Auch die Glasschei-
ben in allen Zimern drohen herunterzufallen, müssen also vergittert
werden. Obwohl dies alles mit Auslagen verbunden ist, die ich bis jetzt
scheute, so muss ich doch nollens wollens diese Arbeiten vornehmen
lassen. Es wird also mit dem Urlaub nichts sein. Allerdings will frl. Tini,
dass ich wenigstens während der Paar Tage, wo die Arbeiten vorgenomen
werden, von Wien abwesend bin, damit sie mehr Bewegungsfreiheit hat
und nicht Kochen braucht.
Es freut mich sehr, dass Sie meine Vorgangsweise mit C. gutheissen, seit
der Zeit wo ich bewusste Themen meide, ist alles in Ordnung.
Was die Mutter der G. betrifft, so habe ich auch sofort an manisch depres-
sive Zustände gedacht, der Übergang war zu krass, und durch aüssere
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Umstände in keiner Weise motiviert.
Leider ist die Frau jetzt im Spital, hat eine Nervenentzündung und be-
hauptet, dass an allem die ‘Entäuschung und Kränkung’, deren Ursache
ich war, schuld sei. Das ganze ist eine sehr bedauerliche Sache, aber in
diesem Falle reicht nicht einmal meine Neigung sich für alles Mögliche
verantwortlich zu machen, um irgend welche Schuldgefühle hervorzu-
rufen.
Und nun zu meinem Brief an Prof. Freud, den Sie mir eingesandt haben.
Da Sie es mir überlassen, entweder an Herrn Dr. Lewin oder aber an Sie
in dieser Angelegenheit zu schreiben, so wähle ich das Letztere. Vor allem
stelle ich fest, dass ich an diesen Brief schon ganz vergessen hatte. Jetzt
erinnere ich mich freilich, dass Prof. Freud damals irgend welche Zweifel
an der richtiger Darstellung des Wolfstraumes in der Kur hatte bzw. dass
ihm etwas nicht klar war und er daher eine Bestätigung meiner Erin-
nerung an diesen Traum haben wollte. Wie dies meinem Brief an Prof.
Freud zu entnehmen ist, handelte es sich übrigens offenbar in erster Linie
um die Frage, ob ich die Oper Pikdame vor oder nach dem Wolfstraum
gesehen habe. Ich bin auch jetzt der Meinung, dass ich die Oper Pikdame
nach dem Wolfstraum gesehen habe. So sagt mir meine Erinnerung.
Ausserdem: das Gut, auf dem ich geboren bin, hat mein Vater verkauft,
als ich 5 Jahre alt war. Wir übersiedelten aber schon einige Monate
vorher nach Odessa und seit dieser Zeit habe ich niemals mehr das Gut -
Kachowka- auf dem ich geboren bin, gesehen. Kachowka ist jetzt eine
Stadt mit 60 oder 70 Tausend Einwohnern, liegt am Dnjepr und die Reise
von K. nach Odessa, damals per Schiff, dauerte einige Tage, da man in
der Stadt Cherson übernachtete.
Ich kann mich dunkel erinnern, das wir mit der Schwester ein mal im
Sommer eine solche Reise mit der englischen Gouvernante nach Odessa
unternomen haben, Ich glaube, wir blieben dort nur ein paar Wochen. Da
konnte ich damals nur 3 oder 4 Jahre alt gewesen sein. Ich kann mich gar
nicht vorstellen, dass man ein Kind von 3 oder 4 Jahren in’s Theater
führt. Die Gouvernante durfte dies auch gar nicht tun.
Im Somer ging man auch in Odessa, so viel ich mich erinnere, sehr wenig
oder gar nicht in die Oper (x). Nun würde es zur Deutung des Wolfstrau-
mes offenbar viel besser passen, wenn die Sache umgekehrt gewesen wäre
und ich die Oper vor dem Traum gesehen hätte. Aber leider alle meine
Erinnerungen sprechen dagegen. Auch bin ich überzeugt, dass ich Prof.
Freud den Wolfstraum von Anfang an richtig erzählt habe. Der Traum
war kurz, klar und eindeutig und blieb stets so in meiner Erinnerung,
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sodass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass er irgend wie anders gewe-
sen ist.
——————
(x) Ich glaube sogar, dass es damals überhaupt im Somer keine
Opernvorstellungen gab.

II

Es ist interessant, dass mein Brief an Prof. Freud mit dem 6/VI 1926
datiert ist. Im Juni 1926 brach meine Erkrankung mit der Nase, ange-
bliche ‘Paranoia’, wegen der ich in Behandlung bei Frau Dr. Mack war,
aus. Das muss schon einige Tage nach der Abfassung meines Briefes an
Prof. Freud gewesen sein, denn am 1/VII 1926 fuhren wir mit meiner
Frau auf Urlaub und ich befand mich schon in einem unbeschreiblich
verzweifelten Zustand. Hätte ich also mit der Beantwortung der Fragen
Prof. Freud noch einige Tage länger gewartet, so wäre ich schon in einer
seelischer Verfassung gewesen, in der wahrscheinlich ich Prof. Freud
nichts mehr zweckdienliches hätte schreiben können.
Oder steht der Ausbruch der ‘Paranoia’ in irgend einem Zusamenhang mit
den Fragen Prof. Freud?!
Was mir noch auffällt, das ist der Umstand, das mein Brief an Prof. Freud
von orthographischen Fehlern strotzt. Offenbar habe ich damals die
deutsche Sprache ‘in Wort’, aber noch nicht ‘in Schrift’ beherrscht.
Übrigens ist es auch eine psychoanalytische Angelegenheit. Wie sie
wissen, wir hatten mit der Schwester alle möglichen Gouvernanten und
Lehrer. So war z.B. der Mathematiklehrer der Leiter des Odessaer
Observatoriums. Es war ein ruhiger, netter Mann. Er äusserte sich sehr
lobenswert meinem Vater gegenüber über meine mathematischen
Fähigkeiten, sodass dieser meinte, ich sei seinem älteren Bruder, der
Mathematik studierte, nachgeraten. Über meine Schwester aber, von der
alle anderen Lehrer begeistert waren, beklagte er sich, dass sie imer
wieder ‘ich weiss nicht’ sage. Als ich dann nach Vollendung der Matura
unseren früheren Mathematiklehrer zufällig auf der Strasse traf und ihm
sagte, dass ich jus studieren will, war er entsetzt und machte mir Vor-
würfe, dass ich nicht Mathematik oder mindestens Naturwissenschaften
gewählt habe.
Das Gegenteil hievon war unser Lehrer der russischen Sprache Malzeff,
ein grosser Patriot und Verehrer des Zaren. Er pries stets meiner Schwes-
ter, ich war aber für ihn das ‘bête noire’. Alles andere ging auch bei ihm
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ganz gut, aber jedes diktat endete mit einem Tobsuchtsanfall M., wegen
der vielen orthog(ra)phischen Fehler (interessant die Verschreibung!), die
ich jedes Mal machte.
Als ein mal später M. uns besuchte und erfuhr, dass ich im Gymnasium
gut lernte, war er sehr überrascht und gerührt.
Auf jeden Fall war das Ergebnis der Unterrichtsmethode M., dass ich
leider heute noch, imer wieder, das Wörterbuch aufschlagen muss, um
nachzusehen, wie man das eine oder andere Wort richtig schreibt.
Der Lektor, der das erste Manuskript Tolstoi’s zu Gesicht bekomen hatte,
erzählt, dass er noch nie zuvor einen Aufsatz erhalten hätte, in dem so
viele orthographische Fehler vorhanden wären, aber auch nie einen, der
so gut und interessant geschrieben war. Diese Mitteilung hat auf mich
sehr beruhigend gewirkt. Was schliesslich mir noch in meinem Brief an
Prof. Freud auffällt, ist dies, dass dort so viel von Kastration die Rede ist.
Kein Wunder, wenn der Brief am ‘ Vorabend ‘ der ‘Paranoia’ geschrieben
wurde. +
Nun möchte ich Sie, lieber Herr Doktor, noch etwas fragen.
Die letzte Zeit leide ich sehr viel an Kopfschmerzen und ist meine
Stimung auch sonst sehr gedrückt und trüb. Frau Lili erzählt mir von
einer Arztin, gewisser Frau Dr. Weil, die früher am Rosenhügel tätig war
und die bei Prof. Hof auch sehr gut angeschrieben sein soll. Sie macht
ihren Patienten Injektionen mit Monocoffein, aber nicht wie andere Ärzte
in den Arm oder sonst wo, sondern in’s Genick. Wie Frau Lili sich aus-
drückt ‘direkt in’s Hirn’. Gerade darauf soll die angeblich grossartige
Wirkung dieser Injektionen beruhen. Frau Lili erzählt mir blaue Wunder
von dieser Kur: sie hat keine Kopfschmerzen mehr und befindet sich in
rosigster Stimung. Auch sollen dies die anderen Patienten von sich
behaupten, von denen die meisten an Depressionen leiden. Allerdings hat
L. einen Hofrat kennengelernt, von dem sie begeistert und in den sie
verliebt ist und vielleicht ist dies und nicht die Injektionen der Grund
ihres Wohlbefindens.
Nun möchte ich darüber Ihre Meinung wissen, ist dieses Verfahren nicht
mit gewissen Gefahren, ähnlich dem Elektroschock verbunden? Gerly [?]
behauptet z.B., dass ein solcher ‘Genickschuss’ unter Umständen, bei
irgend einer zufälligen Ungeschicklichkeit eine Lähmung bewirken
könnte.
Nun will ich hoffen, lieber Herr Doktor, dass es Ihnen letzten Endes doch
möglich sein wird noch im Juni nach Wien zu komen, ansonsten hoffe ich
auf baldige
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Nachrichten von Ihnen. Die Frage des psychoanalytischen Kongresses u.
meiner Reise nach Paris, sowie Ihre Ansicht über den ‘Genickschuss’
interessieren mich sehr.
Indem ich Ihnen alles Gute wunsche, verbleibe ich mit herzlichsten
Grüssen
Ihr D. Pankejeff.

Noot van mijzelf: dikwijls, maar niet altijd, zet Dhr Pankejeff een streepje
boven een enkele medeklinker, wanneer er een dubbele medeklinker moet
staan. In de transcriptie is dit weergegeven door een streepje onder de
medeklinker.

4.2.

De (gedeeltelijke) vertaling van deze brief in de ‘Quarterly’.
June 11, 1957

’... Concerning my letter to Professor Freud, which you sent me ...
First of all, let me affirm that I had forgotten completely all about this
letter. I remember now, indeed, that at the time Professor Freud had
some question as to the correct account of the Wolf-dream, or perhaps
something was not clear and he wished some confirmation of my remem-
brance of this dream. As my letter to him shows, the chief question was
whether I had seen the opera Pique Dame before the Wolf-dream. I am at
present still of the opinion that I saw Pique Dame after the dream.
Furthermore: The estate on which I was born was sold by my father when
I was five years of age. However, we had moved from there some months
previously to the city of N and I have not seen the place J since then. J,
now a city of some sixty or seventy thousand inhabitants, lies on the E
river, and the journey by ship to N lasted several days, so that we broke it
and spent one night in D.

I can vaguely remember that my sister and I made such a jour-
ney one summer before this with the English governess. I believe we
stayed in N a couple of weeks only. I was perhaps three or four years old
and I cannot imagine any one’s taking a child of that age to the opera.
Indeed, I do not think the opera was open in summer then. Now it would
suit the interpretation of the Wolf-dream much better if the contrary were
the case and if I had been to the opera before I had my dream.
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Unfortunately all of my memories speak against this. And I am convinced
that I recounted the Wolf-dream to Professor Freud accurately right
away. The dream was brief, clear, unequivocal, and always remained so in
my memory, so that I cannot imagine that it could have been different.

It is interesting that my letter to Professor Freud is dated June
6, 1926. In June 1926 the symptoms relating to my nose appeared, osten-
sibly ‘paranoia’, for which I was treated by Dr. Mack. This must have been
some days after the composition of my letter to Professor Freud; for on
July first, 1926, my wife and I went on a vacation, and I was already in an
indescribably confused condition. If I had waited a few more days to
answer Professor Freud, I should have been in a mental state in which I
should probably not have been able to tell him anything which he would
find useful. Or, could the outbreak of the ‘paranoia’ have had any connec-
tion with Professor Freud’s questions?

It is striking to me that my letter to Professor Freud abounds in
orthographic errors. Evidently I was then ‘orally’ a master of the German
language but not in writing. Moreover this has psychoanalytic meaning.
As you know, my sister and I had any number of tutors and governesses;
for example, our teacher of mathematics, head of the N Observatory, was
a nice, quiet man, wo praised me to my father because of my mathema-
tical gift; so that my father thought I took after his elder brother, who had
studied mathematics. The same teacher complained to my father about
my sister, who enchanted all the other teachers, because she persistently
said, ‘I don’t know’. Later, after I had completed my Matura examina-
tions, by chance I met this teacher on the street and told him I wished to
study law; he was annoyed that I had not chosen mathematics or at least
the natural sciences.

A contrast to this was L., wo thaught us Russian, a great patriot
and admirer of the Tsar. He constantly praised my sister, while I was his
bête noire. I did well in my lessons with him, except that each dictation
ended in an attack of rage on L’s part because of the numerous orthog(ra)-
phischen (1) mistakes (interesting lapse in writing, here!), which I always
made.
Later, when L came to visit us and learned that I was a good student at
the Gymnasium, he was astonished and moved. In any case, a result of L’s
method of teaching is the unhappy fact that I have to use a dictionary
even today to find how one spells this or that word.

The editor who received Tolstoy’s first manuscript tells us that
he had never before seen a manuscript with so many mistakes in spelling,
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and also that he had never seen one so well and interestingly written.
This statement consoled me. Finally, what strikes me about my letter to
Professor Freud is the extent to which I speak of castration. No wonder, if
this letter was written on the “eve of a paranoia”...’
Translations by B.D.L.

(1) N.B. This reproduces a corrected misspelling in the letter. [Ed.]
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APPENDIX III: De opvattingen van N. Abraham
en M. Torok (en N. Rand) omtrent de Wolfman-
casus.

Temidden van de uitgebreide en nog steeds groeiende literatuur rond de
Wolfmancasus [1] heeft het werk van N. Abraham (en na diens dood in
1975, N. Rand) en M. Torok onze bijzondere aandacht getrokken. In de
eerste plaats omdat we ons verwant voelen met uitgangspunten van hen,
zoals: de (zelf)analytische betrokkenheid van hun benadering, de benade-
ring van de casus vanuit het analytisch koppel (de Wolfman en Freud),
het belang dat ze hechten aan het lezen en herlezen van die teksten die
funderend zijn voor het analytisch denken en de analytische praktijk, het
onderscheid dat ze aanbrengen tussen het analytisch onderzoek van docu-
menten en de feitelijke gezamelijke analyse (‘travail analytique à deux -
dialogue créateur de réalités nouvelles’ Le Verbier, p. 81). Zij wezen ons op
het belang van de twee brieven van de Wolfman en die van Freud aan
Ferenczi. Hun vondsten en observaties hebben ons herhaaldelijk de weg
gewezen in ons onderzoek.
Ons onderzoek heeft daarnaast ook andere raakvlakken met hun onder-
zoek maar er zijn ook verschillen. Als bijdrage tot een toekomstige discus-
sie willen wij zowel deze raakvlakken en verschilpunten op zijn minst
benoemen en kort bespreken. Hun werk verdient een aparte en meer uit-
gebreide bestudering en lezing dan mogelijk is binnen het korte bestek
van een appendix, temeer omdat hun werk over de Wolfmancasus voor
hen in feite de basis vormde voor later historisch en psychoanalytisch
onderzoek naar de relatie tussen Freuds levensgeschiedenis, de mogelijk-
heden en beperkingen van zijn zelfanalyse, en zijn theoretische en klini-
sche concepten. Bij het afsluiten van onze studie verscheen Questions à
Freud (1995, M. Torok en N. Rand). Dit werk grijpt expliciet terug naar
het 20 jaar eerder verschenen Le Verbier, dat diende als basis voor een
onderzoek dat in Questions à Freud zijn voorlopig eindpunt vond [2].
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bevat daarvan slechts een klein gedeelte. Een meer recente en uitgebreide bibliographie
(echter evenmin volledig) vindt men in  Les hurlements de l’homme aux loups, P. Mahony,
PUF, 1995. Deze Franse vertaling is een uitgebreid herwerkte versie van Cries of the
Wolfman van dezelfde auteur (N.Y, Intern. University press Inc, 1984).
[2] Naast Le verbier (1976) is van belang L‘écorce et le Noyau (N. Abraham et M. Torok,
Flammarion, 1978). Dit boek bevat een belangrijke verzameling artikelen waarin onder



1.

De bovengenoemde auteurs verschillen het meest van mij in hun stand-
puntbepaling wanneer ze Wolfmans problemen herleiden tot de herinne-
ring aan een traumatische scène, die tegelijkertijd buiten spel is gezet,
opgesloten en bewaard als in een crypte: ‘Le souvenir d’une scène trauma-
tique précoce, mise hors circuit, encryptée’ (Le Verbier, p. 79).
De (re)konstruktie van deze hypothese berust op de condensatie van een
viertal momenten: de verleiding van de Wolfman door zijn oudere zuster,
de veronderstelde verleiding van de oudere zuster door hun vader, het
toetsen door de Wolfman van de beweringen van zijn zuster bij de volwas-
senen (vader, moeder, Nanja, de kinderverzorgster en de Engelse gouver-
nante komen hiervoor in aanmerking) en het uitbreken van een twist-
gesprek tussen moeder en de Engelse gouvernante in aanwezigheid van
de kleine Sergeï, waarbij de vader beschuldigd werd door de Engelse
gouvernante op basis van Sergeï‘s getuigenis. Tegenover deze beschul-
diging bracht moeder dan in dat Sergeï nog maar een klein kind is, en
ofwel liegt of slechts gedroomd heeft. De gouvernante zou daarna wegge-
zonden zijn, niet zonder geld, omdat ze het schandaal openbaar dreigde te
maken: een geval van chantage dus.
Het is deze gecondenseerde traumatische scène die de auteurs in de vorm
van een niet-eindigend twistgeprek menen terug te vinden in de symp-
tomen en dromen van de Wolfman. Het gaat hier dus om een geheim in de
familie dat doodgezwegen moest worden; de woorden die ernaar verwezen
waren ‘taboe’ en ‘fetisch’ tegelijk. Het ‘geheim houden’ van de woorden
behoedde immers alle leden van de familie voor een catastrofe, op voor-
waarde natuurlijk dat de betekenis van de woorden nooit onderzocht en
onthuld zouden worden, met andere woorden op voorwaarde dat de
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andere de door auteurs gebruikte concepten in Le Verbier nader worden uitgewerkt. De
artikelen geven duidelijk blijk van hun Ferencziaanse inspiratie (beide auteurs zijn Hon-
gaar). Zoals eerder aangestipt, is in de Engelse (Amerikaanse) vertaling van Le Verbier
(The magic Word, 1986, tesamen met N. Rand) een artikel van M. Torok toegevoegd dat nog
niet aanwezig was in de Franse uitgave. Dit artikel (’Afterword: What is occult in Occul-
tism? Between Sigmund Freud and Sergeï Pankeiev Wolfman‘) getuigt van een uitbreiding
van het onderzoek dat begon bij de Wolfmancasus waarbij nu vooral Freuds metapsycho-
logische concepten nader worden bekeken vanuit de mogelijkheden en beperkingen van
Freuds zelfanalyse. The magic Word  bevat reeds verwijzingen naar eerdere artikelen van
M. Toroks hand die dat onderzoek illustreren. Een meer volledige literatuuropgave is te
vinden in Questions à Freud (N. Rand et M. Torok, Les belles lettres, Archimbaud, 1995).



woorden ‘niet zouden spreken’. Onttrokken aan het symbolisch verkeer,
de communicatie, bewaarden de woorden het geheim doordat ze tegelij-
kertijd het bestaan van welk geheim dan ook, retro-actief als het ware,
annuleerden. Een wezenlijke consequentie van dit ‘buiten spel zetten’ en
‘cryptiseren’ (tot geheim maken) van deze traumatische scène is dat het
(waar) zijn of niet (waar) zijn daarvan niet meer vastgesteld kan worden.

2.

Een van de belangrijkste raakvlakken daarentegen met onze rekonstruk-
tie is het feit dat het rekonstruktieve verhaal van N. Abraham en M.
Torok een vader (en moeder als medeplichtige) ten tonele voert, die het
incestverbod overtreden en daarmee ook castratie en separatie annuleren.
Dit raakvlak laat echter ook meteen het verschil tussen beide rekonstruk-
ties zien. In onze hypothese omtrent de Wolfman (en Freud, op een gelijk-
aardige en toch andere wijze) funktioneert deze anti-oedipale vader bin-
nen de rekonstruktie van een bepaald psychisch en communicatief (dys)-
functioneren, waardoor waarheid en werkelijkheid geweld worden aange-
daan. Ook al bleek Freud in ons onderzoek niet in staat te doordenken
wat de Wolfman deed met zijn interpretatie van de ouderlijke coïtus (de
Wolfman maakte er een waardeloos gebeuren van), voor ons blijft Freuds
interpretatie binnen zijn casustekst een belangijk element van vruchtbare
intuïtie bevatten: de Wolfman die iets (destructief) doet met het fantasma
van de ouderlijke coïtus, en de verregaande consequenties die dit heeft
voor zijn psychisch functioneren.
Onze etiologie gaat uit van een historisch niet nader bepaalde gang van
zaken, waarin een proces van separatie en individuatie niet tot stand
kwam of kon komen. Hoewel wij beslist een interactie veronderstellen
tussen de Wolfman en zijn familiale omgeving, is op basis van de beschik-
bare gegevens in de teksten, deze ‘historische gang van zaken’ in onze
rekonstruktie slechts zeer approximatief aangegeven.

3.

Nu kan men het zo zien dat de traumatische scène van beide auteurs
slechts een meer specifieke invulling geeft waar wij niet verder kwamen
dan een opeenstapeling van op zichzelf niet specifieke, maar wel trauma-
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tische factoren in het verhaal van Wolfmans vroege jeugd. Beide auteurs
zouden dan een specifiek traumatisch gebeuren inbrengen dat ons onder-
zoek niet ontdekte maar dat niet uitgesloten kan en hoeft te worden van-
uit ons onderzoek.
Dat is goed mogelijk, temeer daar opvallend veel elementen uit ons onder-
zoek in verband te brengen zijn met gegevens uit het onderzoek van beide
auteurs. Zo wijzen de (meer Ferencziaanse getinte) concepten ‘incorpo-
ratie, interne hysterie en cryptonomie’ van de auteurs volgens ons op
fenomenen in het psychisch (dys)functioneren van de Wolfman die wij
behandelden vanuit de (meer Freudiaanse) concepten: loochening, Ik-
splijting, het psychotisch taalgebruik, het fetischisme (de bijdragen in dit
spoor van M. Klein, W. Bion, D. Winnicott en J. Lacan even terzijde
latend).
In onze opvatting is bovendien het bijzondere in Freuds analyse van de
Wolfman dat deze fenomenen, zij het niet op dezelfde wijze, ook een rol
spelen bij Freud. Hetgeen resulteert in een overdracht-(tegen)overdracht-
situatie die van beide kanten een belangrijke frauduleuze en dus blokke-
rende dimensie bevat. Het is op het punt van een loochening met fraudu-
leuze consequenties dat beide analytische partners overeenstemmen: ze
delen hetzelfde symptoom, zonder het met elkaar eens te zijn en zonder
een manier te hebben om het karakter van deze overdracht aan de orde te
stellen of te doorbreken.
Een gelijksoortige konstatering is te vinden bij beide auteurs, maar ook
hier verschilt hun uitwerking op typische wijze van de onze. In onze
opvatting is Freud immers alsmaar blijven worstelen met zijn casus en
dus met zichzelf, en ondernam hij in de Ik-splijtingstekst en zijn Mozes-
werk alsnog een meer vruchtbare poging tot zelfanalyse.
In Questions à Freud daarentegen brengen beide auteurs naar voren (M.
Torok nu niet meer met N. Abraham maar met N. Rand) dat evenals bij
de Wolfman, ook bij Freud sprake was van een onbespreekbaar, en dus
voor hemzelf onanalyseerbaar (want doodgezwegen) familiegeheim. Het
gaat daarbij om de rol die Freuds beide halfbroers, Philip en Emmanuel
uit Manchester, beide zonen uit Jacob Freuds eerdere huwelijk, speelden
als bron van de valse roebels, waarvoor Jozef Freud, de broer van vader
Jacob Freud in 1865/66 werd aangehouden, gezien zijn rol in de versprei-
ding van deze valse roebels. Freud was toen 9 à 10 jaar oud. Hij was zich
bewust van de feiten omtrent zijn oom Jozef, want hij spreekt erover naar
aanleiding van eigen dromen in zijn Traumdeutung, maar hij spreekt niet
over de rol van zijn beide halfbroers. Waarschijnlijk heeft hij wel tekenen
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van verontrusting waargenomen (Freud zegt dat zijn vaders haren in één
jaar tijd wit werden), maar er zou nooit openlijk over gesproken zijn en
vader Freud nam waarschijnlijk het geheim mee in zijn graf.
Naast een in Wenen opgedoken politierapport dat spreekt over voor beide
halfbroers ernstig belastende brieven (die echter nooit tot vervolging heb-
ben geleid), wijzen beide auteurs in een nadere analyse van enkele dro-
men uit de ‘Traumdeutung’ op de sporen van dat doodgezwegen familie-
geheim dat Freuds zelfanalyse verstoorde en leidde tot bepaalde onover-
winnelijke contradicties in zijn theorie en klinisch werk.
Ook hier kan men zeggen dat onze benadering (via Freuds zelfanalyse in
het Mozeswerk en de Ik-splijtingstekst) een dergelijk kindertrauma niet
uitsluit, maar onze benadering is ook hier weer anders. Onze hypothesen
omtrent Ik-splijtingstekst en Mozeswerk concentreren zich rond de analy-
se (en de bekentenis) van een psychisch en communicatief (dys)functio-
neren dat zich voltrekt in deze teksten.

4.

Het is de vraag of beide auteurs dezelfde opvatting over ‘overdracht’ heb-
ben als wij. We citeren daarvoor iets uitvoeriger. Wanneer beide auteurs
de vraag stellen naar de analyseerbaarheid van de Wolfman wijzen ze met
name op Wolfmans onbewuste, semi-delirante identificatie binnen de ver-
houding vader - zuster: 

Pour franchir cet obstacle de l’analyse et parvenir à l’assomption sans
agressivité et sans catastrophe de la qualité de témoin, il eût fallu, non
s’attendre à un transfert, mais mettre en question le code juridique lui-
même ayant permis le chantage de la gouvernante. Autrement dit,
opposer la compréhension analytique du père à un juridisme répressif. Il eût
fallu pousser l’analyse jusqu‘à celle des grands-parents, voire des arrière-
grands-parents paternels et replacer ainsi Wolfman dans la lignée
libidinale dont il descend. On imagine ainsi que le scandale traumatique
avec sa charge émotionelle extrême se serait peu à peu dilué dans
l’introjection de la vie pulsionelle mouvementée de ses ascendants. Mais
cela eût été une analyse d’un autre style (Le Verbier, p. 225).

De tegenstelling die beide auteurs lijken te maken tussen het belang van
de overdracht en het aan de orde stellen van de ‘juridische code’ is vanuit
ons onderzoek niet goed te begrijpen. Onze lezing brengt immers naar
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voren dat er wel degelijk sprake is van overdracht (en tegenoverdracht)
tussen de Wolfman en Freud, hoe archaïsch deze ook moge zijn. Het is
deze (tegen)overdracht die een frauduleus karakter krijgt of behoudt
vanwege de werking van niet onderkende loocheningsmechanismen. Het
zijn deze loocheningsmechanismen die de almachtsstandpunten van beide
kanten heimelijk handhaven (en aan het oog onttrekken). In ons onder-
zoek is in ieder geval de overdracht de plaats bij uitstek, zoniet de enige
plaats, waar de ‘juridische code’ (zie ‘la compréhension analytique du père’
ten opzichte van een ‘juridisme répressif’) van de wederzijdse communica-
tie aan de orde gesteld kan worden.
Is deze tegenstelling tussen het belang van de overdracht en het in vraag
stellen van de juridische code toevalligheid, een lapsus, of is het een teken
van een wezenlijker verschil?
Opmerkelijk in dit citaat is overigens dat het aan de orde stellen van de
juridische code toch nog weer zeer nauw verbonden wordt met ‘over-
dracht’. Want de overdracht in de analyse staat niet los van de transmis-
sie, de overdracht, van de ene generatie naar de andere. En het is niet
verwonderlijk dat in hun Questions à Freud de transmissie en de vernieu-
wing van de psychoanalyse in feite in het middelpunt staat van dit boek.
Ook al huldigen we omtrent deze vernieuwing niet geheel dezelfde opvat-
tingen, ik beschouw het als een niet geringe verdienste van hun werk dat
ze daar de aandacht op hebben gevestigd, want het valt niet te ontkennen
dat de transmissie van psychoanalyse - onvermijdelijk, meen ik - het
meest problematische, het meest kwetsbare en het belangrijkste gegeven
is in de psychoanalyse. Niet anders overigens dan de overdracht dat is in
elke analyse, niet anders ook dan het analoge risico van de geboorte van
een kind bij een vader en een moeder waarbij ook ‘overdrachten’ tot stand
komen.

5.

In ieder geval is er een verschil in accent tussen ons beider onderzoek. En
wij zien het als een voorlopige bijdrage tot discussie, om dit verschil aan
de orde te stellen.
In de allereerste (Franse) uitgave van Cryptonymie: Le verbier de
l’Homme aux loups (1976, en gehandhaafd in de meer uitgebreide Engelse
vertaling The magic Word 1986) zeggen de schrijvers: 
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Il est évident que l’ensemble des considérations ci-dessus ne vise
L’Homme aux loups que comme personnage mythique. Leur caractère
entièrement fictif - mais non pas gratuit - n’en illustre pas moins une
démarche qui, sur le plan clinique, peut rendre quelque service. Ce qui
nous est apparu comme conséquence de l’incorporation et que nous
avons dénommé hystérie interne, comporte souvent, en raison d’une
structure topique particulière, des procédés inconscients de déplacement

cryptonymique par rapport à un mot-tabou. (Le Verbier, p. 129/130).

Deze zin vat niet alleen de inspirerende waarde en kracht van hun rekon-
struktief onderzoek goed samen. Het ‘entièrement fictif - mais non pas
gratuit -’ doet ook denken aan datgene dat de latere Freud aan de orde
stelde in zijn Konstruktionen in der Analyse (1937) [1].
Freud schrijft daar 

die Wahnbildungen der Kranken erscheinen mir als Äquivalente der
Konstruktionen, die wir in den analytischen Behandlungen aufbauen,
Versuche zur Erklärung und Wiederherstellung, die unter den
Bedingungen der Psychose allerdings nur dazu führen können das
Stück Realität, das man in der Gegenwart verleugnet, durch ein anderes
Stück zu ersetzen, das man in früher Vorzeit gleichfalls verleugnet hatte
(G.W. XVI, p. 55).

Wat bedoelt Freud hier met ‘das Stück Realität’? Freud wijst in dit late
artikel wel op de onmisbaarheid en het belang van (re)konstrukties in de
analyse maar zijn opvatting daaromtrent is opvallend minder zeker, maar
ook soepeler en anders dan indertijd met zijn (re)konstruktie van de
ouderlijke coïtusscene in de Wolfmancasus.
Opmerkelijk is dat in dit artikel ‘waarheid’ een aparte plaats krijgt, en
dat ‘waarheid en werkelijkheid’, minder dan ooit eerder het geval was, als
synoniemen worden gehanteerd (Freud gebruikt ‘Wirklichkeit’ en ‘Reali-
tät’ wel door elkaar heen). De neiging beiden woorden als synoniem te
beschouwen is daarentegen uitzonderlijk sterk in de Wolfmancasus aan-
wezig waar Freud geen argument ongemoeid laat om ons te bewijzen en
ervan te overtuigen dat zijn (re)konstruktie van de ‘ouderlijke coïtusscene’
weergeeft wat ‘echt en waar gebeurd is’. Zelfs met het argument dat het
niet echt relevant is - zo blijkt uit zijn toevoeging uit 1918 bij de casus,
waar we eerder commentaar op gaven - of het nu werkelijk gebeurd was
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dan wel een fantasma was (sic!).
De neurose die dit ‘waargebeurde feit’ voor de Wolfman opleverde, en
vooral de verklaring daarvan, belette niet dat er weinig of niets verander-
de aan Wolfmans neurose. Men moet zelfs zeggen dat de nieuwe naam die
de analyse voor S. Pankejeff opleverde (‘de Wolfman’) inclusief Freuds
neurose-verklaring, hem voorzag van een nieuwe fetisch, een ‘verbeterde’
uitgave - een psychoanalytische deze keer -, die een weg naar mogelijke
verandering extra verzegelde.
Freuds Konstruktionen in der Analyse, geschreven aan de vooravond van
de Ik-splijtingstekst en de tweede Mozesversie, laat toch een andere toon
horen. Het gaat in zijn ‘Konstruktionen’ niet zozeer meer om het vaststel-
len van wat wel of niet gebeurd is. De (re)konstrukties hebben meer de
funktie gekregen om verhoudingen tussen werkelijkheid, waan en waar-
heid, tussen verleden, heden en toekomst aan de orde te stellen, om 

vielmehr in der Anerkennung des Wahrheitskerns einen gemeinsamen

Boden [zu] finden auf dem sich die therapeutische Arbeit entwickeln

kann (G.W. XVI, p. 55, mijn vette letters).

Hoe verschillend de (re)konstruktie van N. Abraham en M. Torok ook is
van die van de Freud in de Wolfmancasus, toch ligt ook in hun hypothese
een sterk accent op werkelijkheid, op de externe realiteit. Het gaat om iets
dat gebeurde en dat dan door het doodzwijgen door de ouders bij de Wolf-
man oorzaak werd van een dysfunctioneren van zijn psyche.
Maar wanneer we de ontwikkeling volgen van M. Toroks rekonstruktie
vanaf Le Verbier (1976) tot aan Questions à Freud (1995), vragen wij ons
af of het gelegde accent in haar rekonstruktie niet eenzelfde risico van
‘verzegeling’ in plaats van ‘ontsluiting’ met zich mee kan brengen, als
indertijd Freuds rekonstruktieve verklaring dat deed voor de Wolfman.

6.

In ‘Questions à Freud’ onderzoekt M. Torok een aantal fundamentele
theoretische antinomiën, contradicties, die telkens weer opduiken in
Freuds werk en die volgens haar een innerlijke verscheurdheid verraden
die nooit helemaal tot rust kwam; een innerlijke verscheurdheid die
Freud ook niet helemaal tot de zijne kon maken.
M. Torok verbindt deze konstatering, zoals gezegd, met de onbespreek-
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baarheid, het doodzwijgen van het trauma dat Freuds familie overviel in
1865/66. Dit doodgezwegen drama vormde een belangrijke stimulans voor
Freuds analytische ambitie, maar ook een blijvende blokkade omdat dit
drama niet te analyseren was binnen zijn zelfanalyse. Een analyse van
buitenaf, door een ander of anderen die deze beperking van Freuds zelf-
analyse doorbreekt, is volgens haar nodig opdat niet op navolgende gene-
raties analytici het zwijgen van Freuds vader via zijn zoon zijn censure-
rende werking blijft uitoefenen: 

L’utilité de notre étude sera d’arrêter la transmission quasi inconsciente
des déchirements méthodologiques, où à des voies d’ouverture se
mêlent insensiblement des voies de fermeture (Questions à Freud, p. 11).

Het gaat de auteurs daarbij zeker niet om een diskwalificatie van Freuds
psychoanalyse: 

notre critique ne nous empêchera pas,..., de défendre la psychanalyse
comme étant une voie d’accès unique pour la compréhension de l‘être
humain et de ses créations, entre autres littéraires (ibid. p. 16).

En wanneer M. Torok zegt een antwoord te willen proberen te vinden op
de vraag: ‘Pourquoi dans la théorie freudienne l’inspiration d’extraordi-
naire ouverture se heurte-t-elle fatalement à des pratiques de fermeture?’
(ibid. p. 14) dan kunnen wij ons vanuit onze studie volledig aansluiten bij
deze vraag, als deze vraag tenminste ook centraal mag staan in de nood-
zakelijke opdracht tot zelfanalyse, zonder welke de bestudering van
Freuds werk geen vrucht kan dragen.
Toch heeft M. Toroks oproep in haar boek tot een ‘renouveau en psycho-
analyse’, waarbij ze haar werk ziet als ‘une critique fondamentale [inter-
ne] de la doctrine freudienne’ (ibid. p. 15), voor ons een idealistisch en
misschien daarom ook dogmatisch accent dat wij niet met haar kunnen
delen. Zo schrijft ze : 

Du moment que nous situons l’origine des clivages méthodologiques en
Freud, nous n’aurons plus à les acceuillir pour notre compte, encore
moins à les transmettre, et nous pourrons nous libérer de l’héritage -
ancré dans la communauté analytique depuis des générations - des
aspects confondants du trauma familial de Sigmund Freud (ibid. p. 12).

Wij zijn er eveneens van overtuigd dat er veel te verbeteren en te veran-
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deren valt aan de psychoanalytische praktijk, maar we zijn er niet van
overtuigd dat een psychoanalyse, gezuiverd van Freuds onvermogen en
zijn fouten, zo dermate bevrijdend zal kunnen zijn voor de praktijk van
psychoanalyse. Het is zeer te betwijfelen of een perspectief dat mikt op
een dergelijke psychoanalyse - een psychoanalyse zonder onvermogen en
fouten -, ook al is dit alleen maar idealiter, ons nog wel iets te leren heeft
dat onze ervaring met mensen en mens zijn kan verrijken. M. Toroks
accent verschilt daarom niet echt van het accent wat we bij Grubrich-
Simitis vonden, hoe verschillend, misschien zelfs tegengesteld, hun beider
opvattingen verder ook moge zijn. Freuds uitspraak in het Mozeswerk
lijkt mij zijn geldigheid niet verloren te hebben: ‘Auf die Anregung zur
Erinnerung, die ihnen die Lehre Moses’ brachte, reagierten sie aber mit
der Verleugnung ihrer Aktion, 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).
Maar keren we terug naar de Wolfmancasus. Een etiologie, zoals beide
auteurs die naar voren brengen, die het borderline (casu quo psychotisch)
functioneren van de Wolfman verbindt met een ‘doodgezwegen werkelijk-
heid’ in de familiale interactie, lijkt ons aannemelijk en een ‘eyeopener’
voor de klinische praktijk. Hetzelfde kan gezegd worden in meer theore-
tische zin wanneer beide auteurs Freuds concepten, zowel de vergaande
inzichten als de contradicties die ze bevatten, eveneens in verband bren-
gen met een doodgezwegen werkelijkheid. Maar om welke werkelijkheid
gaat het? Die vraag willen wij openhouden. Wij hebben het familiaal
trauma in de betekenis die beide auteurs zeer specifiek naar voren bren-
gen, niet ontdekt; onze hypothese omtrent de Wolfman en Freud betreft
de rekonstruktie van een bepaald psychisch (dys)functioneren waardoor
waarheid en werkelijkheid geweld worden aangedaan.
De moeilijkheid met traumatische gebeurtenissen, - ook diegene die geen
‘historisch dateerbare, objectieve sporen’ nalaten in de externe werkelijk-
heid - is niet dat ze niet zouden bestaan of geen - soms zelfs verpletteren-
de - invloed zouden uitoefenen op het karakter en de levensgeschiedenis
van de menselijke persoon. Daarom moet hun invloed ook steeds weer
opgespoord worden in de overdrachtsituatie. De moeilijkheid is wel dat ze
als zodanig weinig inzicht geven in de (psychische) reactie van deze, altijd
particuliere, menselijke persoon op traumatische gebeurtenissen; weinig
inzicht dus ook in het karakter van particuliere personen. En dit is toch
waar het in laatste instantie om gaat in de psychoanalyse.

202



Zoals eerder gezegd pretendeert onze appendix geen uitvoerige studie te
zijn van M. Toroks werk (e.a.). We wilden, zoals gezegd, vanuit onze stu-
die een voorlopige reactie formuleren, als bijdrage aan een toekomstige
discussie.
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