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'à la différence du travail analytique à deux - dialogue créateur
de réalités nouvelles -, la théorisation psychanalytique sur
documents n'est que traduction. Traduction d'un texte établi en
un texte inventé (aux deux sens à la fois de mise à jour et de
création). Le traducteur ici est doublement traître: il trahit deux
à la fois, l'autre et soi-même. Ce qui donnerait un effet nul. Il
n'en reste pas moins que son oeuvre se rapporte à un original,
fût-il teinté de fiction et qui, asymptotiquement, demeure le lieu
de convergence de toutes les traductions et trahisons possibles.
 Puissions-nous avoir 'trahi' au plus près de notre texte!
 Et puisse le lecteur se doter de patience pour suivre les
linéaments de notre chemin afin de partager avec nous nos
peines et nos récompenses'
(N. Abraham & M. Torok, Cryptonymie: le Verbier de l'homme
aux loups. Aubier, Flammarion, 1976, p. 81).

‘Ihnen aber wird es hoffentlich bedeutsam scheinen’
(S. Freud, G.W. XVI, p. 106)

INLEIDING

Een symptomatische lezing van symptomatische teksten.
                                                                     

De titel van deze studie verwijst naar een interpretatie, een bepaalde le-
zing van Freuds Mozeswerk, die echter pas gaandeweg contouren zal
krijgen in onze studie (Der Mann Moses und die monotheistische Religion,
G.W. XVI, p. 103 - 246).
Het oorspronkelijke idee voor de studie ontstond tijdens het lezen van en-
kele van de werken van G. Rosolato, een Franse analyticus. Naar aanlei-
ding van zijn teksten kwam de veronderstelling op dat er een verband be-
staat tussen het afweerproces zoals dat beschreven wordt in Die Ichspal-
tung im Abwehrvorgang en de genese van het Mozeswerk (G.W. XVII, p.
57 - 62. In onze studie verwijzen we naar dit artikel als ‘de Ik-splijtings-
tekst’). De uitwerking van deze hypothese kwam tot stand via een uitvoe-
rige tekstanalyse van beide teksten.
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Hoewel me duidelijk was geworden dat Freud in zijn Ik-splijtingstekst
gebruik maakte van overbekend en oud materiaal, was ik niet op de hoog-
te van literatuur waarin met name de Wolfmancasus kandidaat gesteld
werd voor het gebruikte materiaal. Dr H. Stroeken maakte me daarop
attent.  Een verdere bestudering van de Wolfmancasus bleek - mede door
het beschikbaar komen van tot dan toe onbekende of weinig bekende
documenten van de casus - een vruchtbare, voor ons zelfs onontbeerlijke
omweg om beide reeds genoemde teksten verder uit te diepen.

Het materiaal van de zo tot stand gekomen tekstanalyse heb ik verdeeld
over vier delen.
Deel een: ‘het Mozeswerk’, met een appendix voor Grubrich-Simitis’ op-
vattingen. Deel twee: ‘tussen de Wolfmancasus en de Ik-splijtingstekst’,
met een appendix voor de documenten en voor de opvattingen van N.
Abraham en M. Torok. Deel drie: hierin treft men een analyse van de Ik-
splijtingstekst aan. Deel vier: over de bijdrage van Freuds Mozeswerk tot
het verstaan van religie en geloof.
Het is mogelijk dat de lezer het tweede deel over de Wolfmancasus eerder
als een moeizaam intermezzo dan een vruchtbare omweg ervaart en zich
er eerder door af- dan door voortgeleid voelt. Niets belet de lezer echter
om dit tweede deel voorlopig over te slaan en verder te gaan met het derde
en het vierde deel. 
In feite zijn de vier delen betrekkelijk zelfstandige wegen die eenzelfde
gebied trachten te doorkruisen. De lezer kan de vier delen dan ook in de
door hem gekozen volgorde lezen. Het is het gebied en haar onbekendheid
dat de vier delen hun samenhang geeft. Een zekere herhaling was daarbij
overigens onvermijdelijk om aan te tonen dat bepaalde gegevens een rol
spelen in verschillende konteksten.
De selectie van de bovengenoemde teksten die onderwerp zijn van onze
studie, vloeide dus voort uit de gang van ons onderzoeksproces. We probe-
ren aan te tonen dat deze selectie vruchtbaar is en niet willekeurig, maar
dat wil niet zeggen dat andere  tekstkeuzes daarom minder vruchtbaar
zouden zijn.

Dat zo'n ogenschijnlijk willekeurige keuze mogelijk is, hangt samen met
wat volgens ons een wezenlijk kenmerk is van Freuds teksten. Het lijkt
ons duidelijk dat Freuds theoretiseren voor ieder die zich  in zijn teksten
verdiept niet een ‘geheel’ vormt: elke poging om zijn opvattingen onder
‘een hoofd’ te vatten doet het levendige en soms moeizame proces van zijn
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denken geweld aan. Steeds weer duiken lijnen op die een tijd gevolgd wor-
den en dan weer verlaten worden voor andere die niet altijd duidelijk met
de voorafgaande lijnen verbonden zijn; de eerdere lijnen komen dan toch
weer tevoorschijn, soms ook in een andere vorm. Er zijn echter ook breu-
ken in Freuds denkproces die niet zomaar verdwijnen ook al worden ze
gelijmd. Wat wij in onze studie doen, is het volgen van een aantal van die
lijnen en het nader onderzoeken van enkele breuken.
Een tweede nog belangrijker karakteristiek van Freuds teksten is hun
symptomatisch karakter. Dit vraagt enige uitleg omdat deze karakteris-
tiek een stellingname inhoudt die we met onze studie willen illusteren en
aantonen, en waarvan we in deze studie zelfs volop ‘profiteren’. Wanneer
Freud spreekt over zijn Mozeswerk als een ‘Beitrag’ tot het verstaan van
de man Mozes en het monotheïsme, impliceert dit dat andere bijdragen,
ook van andere disciplines dan de psychoanalyse, niet alleen mogelijk
maar ook nodig zijn. Voor zover sommige van deze bijdragen tevens een
reactie zijn op Freuds tekst, zullen ze echter naar onze mening rekening
moeten houden met dat wat wij het symptomatisch karakter van Freuds
teksten noemen. Dit symptomatisch karakter ontbreekt nooit echt in wel-
ke tekst van Freud dan ook. Freuds theoretische en praktische verken-
ning van het onbewuste is immers niet minder de geschiedenis van de
lotgevallen van het ‘Unbewußt’, het ‘Verneint’ (het ontkende) en het ‘Ge-
leugnet’ (het geloochende): dat van zijn patiënten, zeker, maar niet min-
der dat van hemzelf. In feite is er geen tekst van Freud die niet ook ‘symp-
toom’ is van de levensproblemen waar hij op dat moment mee leefde of
worstelde, altijd resulterend in een meer of minder gelukkig compromis.
Het is niet noodzakelijk een teken van pathologie wanneer iemand proble-
men heeft waar hij niet (helemaal) uitkomt.

Bovenstaande brengt niet zozeer zijn theoretische en praktische verken-
ningen in discrediet, maar vestigt de aandacht op het feit dat - in tegen-
stelling tot wat meestal gedacht wordt - deze verkenningen niet dicht-
groeiden maar kiemen bleven bevatten voor ieder die, niet zonder een po-
ging tot analyse of zelfverkenning, hun vruchtbaarheid wil beproeven.
Het is juist deze karakteristiek die zich keert tegen wat een wezenlijke
bedreiging te noemen is voor de psychoanalyse - zoniet voor iedere poging
tot wetenschap. Deze bedreiging wordt gevormd door een diep onbewust
ideaal van een ‘corpus’ van weten, letterlijk een soort ‘ideaal en onster-
felijk lichaam’ van weten zonder smet of breuk, dat het leven tracht tegen
te houden in zijn verval maar daarmee in zijn idealiteit steeds weer steri-
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liteit riskeert en geen geboorte of groei.
Het is ook niets anders dan dit symptomatisch karakter van Freuds teks-
ten waardoor (ons) interpreteren mogelijk wordt. Dit symptomatisch ka-
rakter is de voorwaarde om te kunnen interpreteren en het is nogmaals
dit symptomatisch karakter dat de gevonden interpretaties ‘aan banden’
legt. Hiermee bedoelen we het volgende.
Mede dank zij Freud kunnen we weten dat iedere lezing of interpretatie
iets verhult maar ook onthult van de interpreterende persoon.
Dit geldt ook voor Freud, bij uitstek voor zijn Mozeswerk waar hij een le-
zing geeft van de Mozaïsche traditie in het licht van zijn eigen levens-
werk, zijn psychoanalyse. Interpreteren kan dus niet anders zijn dan het
deelnemen aan het probleem en zijn symptomen als voorwaarde voor in-
terpretatie, waardoor het interpreteren in feite zelf een symptoom wordt,
in de hoop hiermee het aanwezige probleem beter ‘aan banden’ te leggen:
beter uit diepen en te verhelderen. Vandaar de titel van deze inleiding:
‘Een symptomatische lezing van symptomatische teksten‘.
Interpretatie en lezing zijn hier inwisselbaar, maar ons woord lezing wil
toch de nadruk leggen op het grote belang van het herhaaldelijk lezen van
de feitelijke teksten die we interpreteren. Onze interpretatie gaat uit van
teksten en keert er steeds weer naar terug. Voor zover er sprake is van
een methode zou men onze interpretatie een lezing volgens de
psychoanalytische methode kunnen noemen. Toch kan men niet spreken
van een toepassing van de analytische methode. In tegenstelling tot wat
men meestal denkt - en dit geldt eigenlijk voor alle methodes en tradities
van vooral interpreterende aard - is het nooit zo dat men een
interpreterende methode ‘toepast’. Dit veronderstelt dat men de weg al
kent waarlangs men interpretatie  zal vinden. In zekere zin dient een me-
thode altijd weer gevonden te worden terwijl men werkt, waarbij ook het
object van onderzoek soms tot onverwachte methodes dwingt. Een me-
thode die alleen maar toegepast wordt, is virtueel dood nog voor ze het
doel bereikt.
Men beseft misschien ook te weinig dat, hoewel Freuds interpretatieve
methode zeker een breuk betekende met voorafgaande tradities van inter-
preterende aard, zijn nieuwe methode zich toch ook warmde aan de oude
gloed van voorafgaande interpretatieve tradities en er ook nieuwe banden
mee trachtte te smeden.
Freud was een bijzonder schrijver maar niet minder een goede lezer. Hij
was zich er zeker bewust van dit laatste niet van een vreemde te hebben
wanneer hij van de joden,  het volk waartoe hij behoorde, schreef:
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..., das politische Unglück der Nation lehrte  sie, den einzigen Besitz, der
ihnen geblieben war, ihr Schrifttum, seinem Werte nach einzuschätzen.
Unmittelbar nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch Titus
erbat sich Rabbi Jochanan ben Sakkai die Erlaubnis, die erste Thoraschule
in Jabne zu eröffnen. Fortan war es die heilige Schrift und die geistige
Bemühung um sie, die das versprengte Volk zusammenhielt (Mozes-
werk, p. 222/223).

Deze wisselwerking tussen lezen en schrijven, die bovendien bijna ieder-
een van kindsbeen af aan leert kennen, ieder op zijn eigen wijze en tege-
lijkertijd als iets gezamelijks dat mensen verbindt in communicatie, was
voor Freud geen specifiek kenmerk voor de analytische methode. Het is
eerder een bredere achtergrond waartegen ook de analytische methode
zich aftekent.
Onze keuze om de studie voornamelijk te verrichten aan de hand van
Freuds teksten zelf, houdt in dat wij de omvangrijke literatuur rond voor-
al het Mozeswerk en de Wolfmancasus grotendeels achterwege hebben
moeten laten, al is een bestudering van deze literatuur in vele gevallen de
moeite waard. Daartegenover staat dat ik in de literatuur geen onderzoek
ben tegengekomen dat uitdrukkelijk uitgaat van een analyse van de fei-
telijke tekst (met name wat betreft het Mozeswerk en de Ik-splijtings-
tekst).
Een algemene situering van de behandelde teksten, ook binnen de litera-
tuur, lijkt echter op zijn plaats. Het Mozeswerk (1939) is het laatste grote
werk van Freud en algemeen wordt in de literatuur aangenomen dat het
ook een zelfanalytisch karakter heeft waarover dan uiteenlopende menin-
gen bestaan. In sommige literatuur (meestal niet analytisch) wordt dit
zelfanalytisch karakter geheel of gedeeltelijk terzijde gelaten en kiest men
een andere invalshoek om het Mozeswerk te onderzoeken (zoals het meest
recent verschenen boek van R. Paul, antropoloog en analyticus: Moses and
civilization. The meaning behind Freud's myth, Yale University, New Ha-
ven & London, 1996).
Deze zelfanalytische dimensie wordt daarentegen in de mij bekende lite-
ratuur niet onderkend wat betreft de posthuum verschenen Ik-splijtings-
tekst (gepubliceerd 1940, geschreven begin 1938). Het verband van de Ik-
splijtingstekst met de Wolfmancasus wordt daarentegen door enkele au-
teurs wel gelegd. Tot het moment van de publicaties van Grubrich-Simitis
(zie deel drie) werd de Ik-splijtingstekst dikwijls gezien als een artikel
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over een primitief afweermechanisme (soms Ik-splijting, soms loochening
genoemd) dat Freud niet kon afmaken en dat dus onvolledig bleef.
Over de Wolfmancasus tenslotte (Aus der Geschichte einer infantilen Neu-
rose, 1914 geschreven, 1918 gepubliceerd. G.W. XII, p. 27 -157) bestaat
veel literatuur van analytici. De casus neemt een voorname plaats in tus-
sen de ziektegeschiedenissen vanwege zijn uitvoerigheid maar ook door
zijn betekenis in de ontwikkeling van Freuds psychoanalytische theorie.
M. Gardiner noemt hem ‘Sigmund Freuds berühmtester Fall‘ (M. Gardi-
ner (hrsg.), Der Wolfsmann vom Wolfsmann, Frankfurt am Main, Fischer
Verlag, 1989).
Hopelijk brengt deze studie van de genoemde teksten iets over van ons
leesproces zoals M. Yourcenar dat beschrijft:
 

Lire, bien lire, c’est si l’on veut traduire, ou si l’on veut recomposer la
pensée de l’auteur qu’on lit, et qui, à travers l’oeil, passe de la page
imprimée à la matière grise du cerveau, absorbée, adaptée, devient pour
chacun de nous à la fois la même chose et autre chose...[1]
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[1] Het is bij twee grote romanschrijvers (-ster) dat ik beschrijvingen vond van  het  lees-
(en  schrijf)proces,  die ik  niet  kan verbeteren. Het genoemde citaat komt uit een passage
van Marguerite Yourcenars commentaar op Borges' verhaal 'Pierre Ménard, auteur de Don
Quichotte' en verdient in zijn geheel geciteerd te worden:

« Pierre Ménard » présente méticuleusement la stupéfiante histoire d'un
Français contemporain, qui use à peu près toute sa vie à récrire le Don
Quichotte de Cervantes, avec le sentiment, partagé par nombre de ses
admirateurs, d'avoir produit un chef-d'oeuvre inégalable, mais sans changer
au texte original un paragraphe, une ligne,  un mot, une virgule. Le lecteur
suspecte un piège. Il ne retrouve ses coordonnées que lorsque au mot auteur
il substitue le mot lecteur, et découvre dans ce récit, grâce à une mutation de
termes somme toute plus rationelle qu'on ne croirait, le processus classique
qui ne manque pas de se produire pour tous les grands livres. Lire, bien lire,
c'est si l'on veut traduire, ou si l'on veut recomposer la pensée de l'auteur
qu'on lit, et qui, à travers l'oeil, passe de la page imprimée à la matière grise
du cerveau, absorbée, adaptée, devient pour chacun de nous à la fois la même
chose et autre chose...
« Dormir, r¾êver peut-être », cette succession de deux verbes et un adverbe,
il est impossible, au sens le plus fort du terme, que vous la lisiez telle que l'a
écrite Shakespeare: vos émotions devant le rêve et à l'idée du sommeil et de
la mort, les émotions de milliers de lecteurs et de spectateurs avant vous ont
chargé ces trois mots de tous les chocs en retour de la gloire. Les entendre
tels qu'ils sortirent pour la première fois des lèvres de l'acteur-auteur-
directeur du Globe, lisant sa prochaine pièce à un ami, à Londres, vers 1599,
serait rebrousser le cours du temps. Chaque lecteur enthousiaste est l'auteur
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d'un nouvel ouvrage, aussi bon ou aussi nul qu'il l'est lui-même.' (M.
Yourcenar, Essais et Memoires, 'Borges ou le voyant', Bibliothèque de la
Pléiade, Éd. Gallimard, 1991, p. 586 - 587).

En dit is wat Marcel Proust schrijft over het lezen en het schrijven:

L'écrivain ne dit que par une habitude prise dans le langage insincère des
préfaces et des dédicaces, mon lecteur. En réalité, chaque lecteur est quand il
lit le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce
d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner
ce que sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance
en soi-même, par le lecteur, de ce que dit le livre, est la preuve de la vérité de
celui-ci et vice versa, au moins dans une certaine mesure, la différence entre
les deux textes pouvant être souvent imputée non à l'auteur mais au lecteur.
De plus, le livre peut être trop savant, trop obscur pour le lecteur naïf et ne
lui présenter ainsi qu'un verre trouble avec lequel il ne pourra pas lire. Mais
d'autres particularités (comme l'inversion) peuvent faire que le lecteur a
besoin de lire d'une certaine façon pour bien lire; l'auteur n'a pas à s'en
offenser mais au contraire à laisser la plus grande liberté au lecteur en lui
disant: 'Regardez vous-même si vous voyez mieux avec ce verre-ci, avec celui-
là, avec cet autre (M. Proust, A la recherche du temps perdu  'Le temps
retrouvé', Éd. Gallimard, Flammarion, 1986, p. 307-308).



DER MANN MOSES UND DIE
MONOTHEISTISCHE RELIGION.
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I. Moses ein Ägypter.

II. Wenn Moses ein Ägypter war ....
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DEEL I: FREUDS MOZESWERK

1 Freuds Mozeswerk en onze hypothesen.

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

1.1 Een eerste verkenning van de tekst.

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

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

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

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

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

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

1.2 Freuds voorwoorden.

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

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

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

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

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



(V1). De boodschap is dus; wat nu volgt in het derde hoofdstuk is ‘das
zurückgehaltene Endstück’. Hij vervolgt dan in V1 met een sarcastische
schets van de moeilijke tijdsomstandigheden, die bij publicatie van zijn
Mozeswerk ‘wahrscheinlich dazu führen, daß uns die Betätigung in der
Psychoanalyse verboten wird’ (V1). Het ‘uns’ heeft hier het karakter van
een pluralis majestatis, dit wil zeggen de identificatie van Freud met zijn
psychoanalyse is zodanig, dat de psychoanalyse niet nog iets anders zou
kunnen zijn dan die van Freud. Freud is hier ‘de’ psychoanalyse. Dit
wordt bevestigd door de volgende zin: ‘[die Psychoanalyse] hat noch im-
mer kein Heim, das wertvoller für sie wäre als eben die Stadt, wo sie ge-
boren und herangewachsen ist’ (V1). Een dergelijke (moederlijke) narcis-
tische identificatie vindt men niet meer in de volgende voorwoorden. En
als we het hele Mozeswerk zullen bestudeerd hebben, zal men zelfs moe-
ten konstateren dat voor de Freud die zijn Mozeswerk besluit, ‘de’ psycho-
analyse niet bestaat maar wel particuliere analyses, in dit geval die van
Freud.
Maar laten we verder gaan met het idee dat gesuggereerd wordt bij het
begin van V1: het ‘zurückgehaltene Endstück’ zal nagestuurd worden in
het derde hoofdstuk. Niets is echter minder waar, want Freud schrijft ver-
derop (tamelijk plotseling voor de lezer die dit alles leest in de kontekst
van het huidige Mozeswerk): ‘Ich werde diese Arbeit also nicht bekannt
machen, aber das braucht mich nicht abzuhalten, sie zu schreiben’ (V1).
Ik heb het toch al twee jaar eerder geschreven, ik hoef het slechts ‘bloß
umzuarbeiten’, zegt hij. Ik wil opmerken dat datgene ‘bloß umarbeiten’,
dat je al eerder hebt geschreven, iets anders moet zijn dan ‘de Umarbei-
tung’ die een ‘Umordnung’ met zich brengt en heel wat ‘Erklärungen und
Enstschuldigungen’ noodzakelijk maakt, waarvan sprake is in V3, het
voorwoord dat men halverwege het derde hoofdstuk vindt (‘Zusammenfas-
sung und Wiederholung’, hfdst III, tweede deel).
Hier in V1, gaat het zeker over ‘den Rest, der das eigentlich Anstößige
und Gefährliche enthielt’ (V3), overgebleven uit een eerste Mozesversie
(1934). In V3 zegt Freud namelijk over dit restant ‘hielt ich zurück, wie
ich meinte, für immer’, en in V1 gaat het over een ‘zurückgehaltenes
Endstück’, waarvan Freud op het einde van V1 nog stellig dacht dat het
voor eeuwig en altijd ‘in der Verborgenheit aufbewahrt’ zou blijven, en
in V3 wordt daarnaar verwezen met: ‘wie ich meinte, für immer’ (vette
letter in Freuds tekst is van mij). Om Freuds (verborgen) gedachtengang
in V1 te begrijpen, is het zeker van belang zich te realiseren dat ‘für im-
mer’, zowel de gedachte aan onsterfelijkheid in zich draagt als die van
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dood zijn zonder meer (‘Für immer’ betekent zowel ‘voor altijd’ als ‘nooit
meer’). Het voorliggende derde hoofdstuk is echter niet gelijk te stellen
aan dit ‘Zurückgehaltenes’ want in V3 vervolgt Freud zijn ‘hielt ich zu-
rück’ met ‘Kaum in England eingetroffen...begann [ich], das dritte Stück
der Studie im Anschluß an die beiden bereits erschienenen [de huidige
hoofdstukken I en II] umzuarbeiten. Damit war natürlich eine teilweise
Umordnung des Materials verbunden’ (V3). Freud spreekt hier duidelijk
over wat hij deed in en ná juni 1938 in Londen (en V1 is geschreven ‘Vor
dem März 1938’), dit wil zeggen het betreft het eerste deel van het huidige
hoofdstuk III, dat voorafgaat aan V3. Dit huidige eerste deel kan dus ze-
ker niet bedoeld zijn in V1.
Maar Freud bekent ook pas in V3 dat de Mozes ‘in Wirklichkeit zweimal
geschrieben worden ist’ (V3). Het is pas in het vervolg van V3 dat Freud
terugkomt op zijn eerste Mozesversie. In feite is dat ook de funktie van
V3; het introduceren (in het tweede deel van Hoofdstuk III) van zijn eer-
ste Mozesversie. Dit is dus nadat hij reeds in het eerste deel, zijn voor de
tweede keer geschreven Mozesversie heeft geintroduceerd. We komen
daar nog op terug.
Voorlopig konstateren we dat niet alleen Mozes een ander blijkt te zijn,
namelijk een Egyptenaar en geen Jood, maar dat er ook sprake blijkt te
zijn van twee Mozeswerken, twee ‘Mozessen’ als het ware, elk met een ei-
gen voorwoord, die elkaar tegenspreken en tegelijkertijd opheffen [1].
Geen wonder dat hun auteur schrijft: ‘.. vermisse ich das Bewußtsein der
Einheit und Zusammengehörigkeit, das zwischen dem Autor und seinem
Werk bestehen soll’ (V2). Als we aannemen dat Freud tijdens het schrij-
ven van dit tweede voorwoord, reeds bezig was met zijn voor de tweede
maal geschreven Mozes, moet zijn onzekerheid te maken hebben met de
vraag: Wat betekent het voor de ‘eenheid en de samenhorigheid’ van de
persoon van de auteur als hij twee Mozesversies schrijft die elkaar tegen-
spreken en opheffen, maar die toch het werk zijn van één en dezelfde au-
teur?
Dit alles houdt tevens een belangrijke aanwijzing in voor een verband met
de Ik-splijtingstekst die juist gaat over een ‘Ichspaltung im Abwehrvor-
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[1] Een dergelijke bevinding herinnert de lezer zich natuurlijk ook uit het tweede hoofd-
stuk. Namelijk twee Mozessen: de Mozes van de uittocht en de Mozes die Jahweh de vul-
kaangod introduceert ('zwei Religionstifter, die beide mit dem gleichen Namen Moses
benannt werden und deren Persönlichkeiten wir von einander zu sondern haben' p. 154).
Toen waren echter de lotgevallen van Mozes en zijn God in de joodse traditie aan de orde.
Nu gaat het om Freud, de auteur en zijn werk(en) waarmee iets dergelijks aan de hand lijkt
te zijn.



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



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



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

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

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

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



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

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



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



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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

Wiederholungen, greifbare Widersprüche zustandegekommen, Anzei-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Hypothesen: eerste uitwerking en toetsing.

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



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



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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ook:

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

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

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

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

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

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

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



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

3 Uitgebreide en gedetailleerde behandeling van de eerste
Mozesversie.

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



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

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

Het proces dat Freud doormaakt vanaf het schrijven van de eerste Mozes-
versie, naar het voor de tweede keer schrijven en het dan alsnog invoegen
van de eerste Mozesversie als iets wezenlijks, is, zoals we nog in detail
zullen kunnen vaststellen, een uitstekend voorbeeld van een doorwerken

35

[1] Zo begint de Ik-splijtingstekst: 'Ich befinde mich einen Moment lang in der interessan-
ten Lage nicht zu wissen, ob das, was ich mitteilen will, als längst bekannt und selbstver-
ständlich oder als völlig neu und befremdend gewertet werden soll. Ich glaube aber eher
das letztere.' (G.W. XVII, p. 59)
Reeds eerder gaven we een ander voorbeeld daarvan: het citaat over de tekst van de bijbel
(hoofdstuk II, p. 143-144. Zie onze studie p. 22,23).



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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

aggressiven Triebanspruches scheint etwas davon ganz Verschiedenes zu

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

3.1 ‘Der Wahrheitsgehalt der Religion’ (e).

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

3.2 ‘Die Wiederkehr des Verdrängten’ (f).

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

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

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

A.1
pagina 235 (eerste Mozesversie):
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...In schematischer Darstellung kann man sagen: Als Folge des
Erlebnisses erhebt sich ein Triebanspruch, der nach Befriedigung ver-
langt. Das Ich verweigert diese Befriedigung, entweder weil es durch die
Größe des Anspruchs gelähmt wird oder weil es in ihm eine Gefahr
erkennt. Die erstere dieser Begründungen ist die ursprünglichere, beide
laufen auf die Vermeidung einer Gefahrsituation hinaus. Das Ich
erwehrt sich der Gefahr durch den Prozeß der Verdrängung.

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

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

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

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

A.3
pagina 202-204 tweede Mozesversie :

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

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

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

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

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

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

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

B.1
Eerste Mozesversie p. 233-234 :

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

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

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

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

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

dessen Bild in seiner Erinnerung gestaltet hatte, also ein Wiederaufleben

der Vateridentifizierung, in die sich seinerzeit der kleine Knabe aus

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

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

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

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

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



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

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

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

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

4 Uitgebreide en gedetailleerde behandeling van de tweede
Mozesversie.

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

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

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



ke plek in zijn konstruktie en de geciteerde reflektie is zeker ook dáárop
te betrekken. De verkorting (dat is een ‘inperking’ die bovendien niet
strikt en duidelijk gegeven is met de beschikbare data) van het interval
tussen uittocht en stichting van de religie in Kades is in het belang van de
joodse traditie die iets te verbergen heeft. Deze verkorting, inperking (niet
genoeg tijd en kracht meer vanwege ouderdom) was dus ook een argu-
ment in het belang van zijn eerste Mozesversie die ook iets te verbergen
had en waarin Freud gevangen zat. Hier is immers zijn projectieve identi-
ficatie werkzaam met de joden en de joodse traditie zoals hij die zag en
beschreef in zijn eerste Mozesversie. Het zich bevrijden van die inperking
daarentegen ‘liegt im Interesse unserer Darstellung’ (ibidem, p. 164), dit
wil zeggen in het belang van de tweede Mozesversie die, blijkens V2, iets
verborgens in de openbaarheid wil brengen.
Zoals eerder opgemerkt is het met name de traditie die voor Freud de in-
valshoek bij uitstek vormt om zijn ‘berekeningen’ in de eerste Mozesversie
en de oplossing die hij daar gevonden meende te hebben kritisch te herne-
men en te onderzoeken. Zo onderzoekt hij het probleem hoe een schijn-
baar spoorloos verdwenen religie (de Mozaïsche, na de dood van Mozes en
het kompromis in Kades) het zieleleven van een volk op den duur zo
machtig kan beïnvloeden. Hij exploreert met name de mogelijke analogie,
de gelijkaardigheid van processen in de ontwikkeling van een volksmassa,
en die in een neurotisch individu, betreffende de manier waarop vroege en
vroeg-kinderlijke ervaringen doorwerken in de latere ontwikkelingen van
individu en volk. De opsomming in drie punten van wat vroege trauma's
gemeen hebben (p. 179), vormt een van die belangrijke nieuwe gegevens
die geleidelijk een herberekening mogelijk zullen maken. Deze drie pun-
ten zijn: ‘frühzeitiges Vorkommen innerhalb der ersten 5 Jahre, Verges-
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de noot in feite de verontschuldiging (de verzwakking door ouderdom) uit de lopende tekst
ontkracht, in plaats van deze nader adstrueert. Met een langere levensduur, worden we
niet persé beter of slechter ('etwas Rechtes leisten' V1) lijkt Freud in zijn noot te zeggen:
'mit der Verlängerung der Lebensdauer wäre nichts erreicht, es mußte denn vieles andere
an den Lebensbedingungen vom Grunde aus geändert werden' (V1). De kritische reactie in
deze noot (op de lopende tekst) die juist ingaat tegen het zoeken naar oorzaken die
onvoldoende het wezen van de mens zelf erbij betrekken en dus ook de persoon van Freud,
hoort eerder thuis in Freuds denken na V3, dus aan het einde van de tweede Mozesversie.
De noot ontkracht eigenlijk het naar voren halen van de ouderdom als excuus; het beter of
slechter, zit hem niet in meer of minder tijd krijgen, maar eerder in het gebruik van de
beschikbare tijd, lijkt zijn gedachtengang. Het anders gebruiken door Freud van de
'beschikbare' periode tussen 1350 en 1215 in zijn hoofdstuk II (dichter bij zijn eerste
Mozesversie) en in zijn samenvatting bij het begin van de tweede Mozesversie, is daarom
een teken dat zich een verandering aan het voltrekken is.



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

En het gaat daarbij om:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Freud brengt de ‘Denkdispositionen’ en de ‘Inhalte, Erinnerungsspuren
an das von Voreltern Erlebte’ onder bij de ‘Sprachsymbolik’ (ibidem,
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[1] De Nederlandse vertaling heeft hier: 'aangeboren' symboliek. Een vertaling die te verde-
digen is maar die de lijn volgt van het vertrouwde idee van erfelijkheid, en niet het para-
doxale van de notie 'archaische erfenis' bij Freud weergeeft.
Freud heeft toch niet voor niets 'mitgeborenen' tussen aanhalingstekens gezet waarmee een
schrijver toch meestal aangeeft dat hij een woord in een specifieke betekenis gebruikt, een



p. 205, 206) waarin deze zich manifesteren:

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

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

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

die aus der Zeit der Sprachentwicklung stammt, allen Kindern vertraut

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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



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

4.3 Klinische bijdragen in de tweede Mozesversie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4 Karakteristieken van de loochening.

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

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

Verderop:

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

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



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

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

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

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

4.5 Tussen waan en historische waarheid: de dode vader.

De ‘Konstruktive Darstellung’, Freuds Mozeswerk, is gebaseerd op één
duiding (de vondeling mythe) en één vermoeden (dat van Sellin over de
moord op Mozes, die Freud overneemt). Dat is weinig om op voort te bou-
wen. Het is overigens niet méér dan waar de analyticus het dikwijls in de
analyse mee moet doen. Bovendien hebben beide argumenten in het beste
geval slechts het voordeel van de (onbesliste) twijfel, maar dat ‘beste ge-
val’ geldt waarschijnlijk zelfs niet voor het vermoeden omtrent de moord.
Sellin baseert de moord op Mozes op een, bij de huidige stand der exegese,
onwaarschijnlijke interpretatie van passages bij de profeet Hosea [1].
Het is echter te betwijfelen of Freud de waarde van zijn éne ‘Deutung’ en
‘Vermutung’ (V2) als basis voor zijn Mozeswerk overschatte. Freuds

78

[1] Zie Johan Lust 'Freud, Hosea and the murder of Moses', Ephemerides theologicae Lova-
nienses, 65, 1989, p. 81 e.v; J. Van Ruiten/P. Vandermeersch 'psychoanalyse en historisch-
kritische exegese: de actualiteit van Freuds boek over Mozes en het monotheïsme' Tijd-
schrift voor Theologie, 34ste jrgang, 3, p. 282 e.v. Zie ook het 'exposé de M.Caquot' in
L'envers de la psychanalyse, J. Lacan, Le séminaire XVII, édit du Seuil, 1991. Prof. M.
Caquot gaf ten behoeve van Lacans seminaries van 1969-1970 een lezing over Sellins inter-
pretaties, die bij de uitgave van de seminaries als annex B is toegevoegd (ibidem. p. 241-
246). De hoofdstukken VII en IX van het seminarie bevatten het verslag van een interes-
sante discussie tussen M. Caquot en J. Lacan en zijn ook zeer instruktief voor de manier
waarop Lacan gebruik maakt van Sellins 'vermoeden', een gebruik wat niet helemaal zon-
der parallel is met dat van Freud. 



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

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

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

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

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

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

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

Wahrscheinliche nicht notwendig das Wahre sei und die Wahrheit nicht

immer wahrscheinlich.

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



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

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



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

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

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



menten van onze interpretatie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6 ‘Bis auf den heutigen Tag’.

Freud eindigt zijn Mozeswerk met:

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

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

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

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

Beiden zinnen beëindigen zowel de ene als de andere tekst.
Volgens ons geeft het opduiken van de onderstreepte zinsnede uit de Ik-
splijtingstekst op het einde van het Mozeswerk het persisteren aan in de
schrijvende Freud van zijn eigen Ik-splijting uit de eerste Mozesversie, die
we toen benoemd hebben als Freuds (Ich fremd) symptoom. Nu niet meer
ik-vreemd, insisteert ze nu echter wel vanuit zijn onbewuste. Freud is er
zich immers niet meer van bewust dat hij amper een jaar geleden gelijk-
soortige woorden schreef in zijn Ik-splijtingstekst, zoals hij het zich ook
niet meer herinnerde dat hij in zijn derde voorwoord (V3) bijna exact
dezelfde zin schreef en, in vergelijkbare omstandigheden (zelfanalyse), als
in zijn Traumdeutung [1]. Het verband dat we hier leggen tussen dit
symptoom en de eerste Mozesversie als Freuds ik-vreemd symptoom,
kunnen we slechts tenvolle adstrueren, als we ook de Ik-splijtingstekst
diepgaander onderzocht hebben, een belofte die pas ingelost zal worden in
een derde deel. Hopelijk heeft echter onze lezing van Freuds Mozes tot nu
toe enige ontvankelijkheid bij de lezer gewekt voor deze nog nader te be-
argumenteren hypothese. In deze laatste zin uit de tweede Mozesversie is
deze Ik-splijting van Freud niet meer een ik-vreemd symptoom, zoals in
de eerste Mozesversie: Freud heeft immers in de tweede versie, door het
aan de orde stellen van zijn loochening een ‘deutlicherer Ausdruck’, na-
melijk een symbolische uitdrukking gegeven van ‘den sonstigen Hin und
Her von Verleugnung und Anerkennung der Kastration’ (Ik-splijtings-
tekst, G.W. XVII, p. 62). De ‘weitläufige Erklärungen und Entschuldigun-
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pos de "L'éveil du printemps" de Wedekind - Festival d'automne à Paris, 1974, Christian
Bourgois éditeur, p. 9).  
[1] Zie onze noot op p. 22.



gen’ (V3) waarmee Freud in zijn derde voorwoord zijn eerste Mozesversie
introduceert, kan men met enige humor zien als Freuds ‘nachträgliche’
vertaling van zijn symptoom ‘eine ängstliche Empfindlichkeit seiner bei-
den kleinen Zehen gegen Berührung  [1]’ : ‘trap a.u.b. niet te hard op
mijn teentjes’. Freud is zich daar immers bewust geworden van zijn
loochening en dus zijn Ik-splijting, en zijn ik heeft daardoor een ‘inscheu-
ring’ [2] geleden. In plaats van een omnipotente, alwetende Freud is een
‘onbekend’ gekomen (de dode vader van de symbolische wetgeving). Dit
komt tot uiting in de kleine maar wezenlijke verschuiving die het citaat
uit de Ik-splijtingstekst (verwijzend naar de eerste Mozesversie) heeft
ondergaan in deze slotzin uit de tweede Mozesversie. Tegenover het symp-
toom ‘das er bis auf den heutigen Tag festgehalten hat’ uit de Ik-splij-
tingstekst staat de vragende zin ‘wieso sie sich bis auf den heutigen Tag
als Individualität erhalten konnten’ op het einde van het Mozeswerk.
Freud lijkt zich af te vragen: ‘Hoe is het mogelijk dat mensen zoals ik,
Freud, die tot op de dag van vandaag zo sterk aan dat symptoom van
omnipotentie vasthielden zonder het te zijn, zich tot op de dag van van-
daag konden blijven handhaven?’ Het is zijn Mozeswerk die hem in staat
stelde deze vraag te stellen, en het ‘Rätsel’ van de menselijke individuali-
teit op een nieuwe wijze aan de orde te stellen.
De ‘inscheuring in het ik’ die Freud leed toen hij zijn omnipotent symp-
toom (en de Ik-splijting die ze meende te kunnen uitvoeren) verloor omdat
hij het moest erkennen voor wat het was, is niet alleen de indicatie van
een pijnlijk rouwproces ‘auf Kosten eines Einrisses im Ich, der nie wieder
verheilen...wird’. Het is ook ‘auf Kosten eines Einrisses im Ich, der [nie
wieder verheilen, aber] sich mit der Zeit vergrössern wird’ (Ik-splijtings-
tekst) dat het ‘Rätsel’ van de ‘Individualität’ van iedere mens zich hand-
haaft: ‘Aber erschöpfende Beantwortungen solcher Rätsel wird man
billigerweise weder verlangen noch erwarten dürfen’ (Mozeswerk p. 246).
Ik heb reeds eerder getracht aan de hand van Freuds tekst (in de tweede
Mozesversie) te illustreren hoe het verlies van de omnipotentie in de
figuur van de dode vader een ‘onbekend’ introduceert. Het symbolische

92

[1] Mijn vette letter. Men krijgt een idee waar het om gaat als men denkt aan de zin uit de
eerste Mozesversie: 'Das Heilige ist offenbar etwas, was nicht berührt werden darf' (G.W.
XVI, p. 228) (mijn vette letter).
[2] De 'Einriss im Ich', hoewel een hapax in Freuds technisch spraakgebruik, verdient de-
zelfde aandacht als de 'Ichspaltung'. We zullen er nader op ingaan in het derde deel. We
vertalen hier met het dynamische 'inscheuring', in plaats van het meer statische 'scheur' in
de Nederlandse vertaling; dit is te rechtvaardigen vanuit de zinscontext ( '...Einriss im Ich,
der ... sich mit der Zeit vergrössern wird'. G.W. XVII, p. 60). 



brengt daardoor een zelfs wezenlijk bepaald zijn met zich mee door ‘een
nog onbekend’, en ‘een onkenbaar’, dat toch een ontastbaar, maar niet
onaantastbaar draagvlak vormt voor de symbolische wetgeving waaraan
we niet zozeer ‘festhalten’ (Ik-splijtingstekst), maar dat ons eerder ‘erhalt’
(Mozeswerk). Het ‘festhalten’ aan het symptoom in de eerste Mozesversie
is immers niet zozeer een ‘vasthouden aan’, het is een zich meester willen
maken van de symbolische wetgeving terwijl eerder het zich ‘erhalten’ uit
de tweede versie verwijst naar een zich vasthouden aan de symbolische
wetgeving (van de dode vader), maar dan omdat we ervan afhangen, om-
dat ze ons ‘erhalt’. De Nederlandse vertaling van de slotzin geeft aan dat
de ‘eingangs erwähnten Einschränkungen’ die Freuds ‘Beitrag’ beperken,
verwijzen naar het derde voorwoord. Dat lijkt me juist: dit derde voor-
woord dat de eerste Mozesversie introduceerde binnen de tweede versie,
bepaalt wezenlijk Freuds bijdrage.
Dat ‘de’ psychoanalyse, zoals Freud die met name introduceert in de
eerste Mozesversie niet ‘echt’ bestaat (maar het is belangrijk in het analy-
tische werk om zich te buigen over zaken die niet echt bestaan), lijkt me
conform Freuds eigen visie op het einde van zijn Mozeswerk. Wat bestaat
is een altijd particuliere of persoonlijke analyse, die heen en weer gaat
tussen een ‘[Symptom]...bis auf den heutigen Tag festgehalten’ en een ‘bis
auf den heutigen Tag erhalten’...’ als ob in dem sonstigen Hin und Her
von Verleugnung und Anerkennung der Kastration doch noch ein deut-
licherer Ausdruck zukäme...’. We kunnen dus om dit eerste deel te ein-
digen, het beste gebruik maken van Freuds slotzin: ‘Ein Beitrag, nach den
eingangs erwähnten Einschränkungen zu beurteilen, ist alles, was ich
bieten kann’.
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APPENDIX I:

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

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

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

Unvergänglichkeit zu vergewissern und gleichzeitig ein regressives

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

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

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

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

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

111

[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
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[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

122



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-
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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.
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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).
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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

165

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

170

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
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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.]

192



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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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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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.
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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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DEEL III: ‘DIE ICHSPALTUNG IM
ABWEHRVORGANG’: TEKSTANALYSE.

Het kader waarbinnen we de Ik-splijtingstekst zullen interpreteren is de
hypothese dat deze tekst staat tegenover de Wolfmancasus zoals de twee-
de Mozesversie staat tegenover de eerste Mozesversie. Een dergelijke in-
terpretatie pleit er tevens voor dat de Ik-splijtingstekst mede de functie
heeft van een scharnier waarop Freuds zelfanalyse van de eerste naar de
tweede Mozesversie draait.
De tekst zoals die nu voor ons ligt, volgt nauwkeurig het manuscript zoals
Grubrich-Simitis (Zurück zu Freuds’ Texten, p. 275) dat onderzocht op één
overgeslagen woord na (regel 4: ‘Ich glaube aber [doch] eher das letztere’).
Ook lijkt het ons niet ondubbelzinnig duidelijk dat het inderdaad gaat om
een ‘Fragment geblieben’, dus onaf gebleven manuscript, zoals de uitge-
vers dat stellen bij het begin van de tekst. De puntjes op het einde van de
tekst zijn in ieder geval toegevoegd door de uitgevers en ontbreken in het
manuscript. Het vierde blad van het manuscript is zelfs tot op de millime-
ter volgeschreven, zodanig dat Freud de punt achter de laatste zin onder
de laatste letter moest schrijven. Anderzijds ontbreekt de ‘fermate’ ( f ),
waarmee Freud zijn manuscripten in de schoonschrift-versie pleegt te ein-
digen. Maar die kon er misschien niet meer bij. In de loop van onze lezing
zullen we redenen aangeven waarom het geschrift toch als een afgesloten
geheel moet worden beschouwd en dat het desondanks toch niet onbegrij-
pelijk is dat de uitgevers puntjes hebben gezet achter de laatste zin van-
wege de gedachtengang. De kritische uitgave van Freuds manuscripten
lijkt overigens een zinvol projekt met het oog op de studie van Freuds
werk, zoals blijkt uit datgene wat dank zij Grubrich-Simitis bekend is
geworden over de manuscripten van het Mozeswerk. Zo merkt Grubrich-
Simitis in een andere kontekst op dat Freud zijn oorspronkelijke titel van
de Ik-splijtingstekst ‘Die Ichspaltung als Abwehrmechanismus’ verbeterd
heeft in Die Ichspaltung im Abwehrvorgang (ibid. p. 213). Misschien reve-
leert het manuscript van de Ik-splijtingstekst (om nog niet te spreken van
dat van het Mozeswerk) nog meer zaken die niet onbelangrijk zijn voor
het begrijpen van de teksten en het denken dat eraan ten grondslag ligt.

De Ik-splijtingstekst is een erg korte gecondenseerde tekst, zeker veel-
eisend voor de aandacht van de lezer, maar dat is geen uitzondering in
Freuds geschriften. De stijl, het karakter en de rijkdom ervan valt te
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vergelijken met die van het artikel Fetischismus (1927e) en vooral Die
Verneinung (1925h). Met de Ik-splijtingstekst als laatste in de rij (1938),
vertonen deze 3 kleine geschriften onderling ook een inhoudelijke samen-
hang. In feite is Die Verneinung de bekroning van Freuds ideeën omtrent
het functioneren van het onbewuste in de verdringing. In de laatste 15
jaar van zijn leven hield Freud zich echter gaandeweg meer bezig met de
primitievere lagen in de menselijke persoonlijkheid, waarbij onder andere
ook de vrouwelijke seksualiteit hem steeds meer voor vragen stelde. Het
probleem waarmee Freud zich in de twee laatstgenoemde kleine (en ande-
re tussenliggende) geschriften bezig hield, zijn in die kontekst te verstaan.
Maar ze betreffen ook een oud probleem waarmee hij reeds volop te ma-
ken had in de Wolfmancasus.
Dat het Freud tijd en moeite kostte om zich vertrouwd te maken met de
meer primitieve vormen van psychisch functioneren, blijkt onder andere
uit het feit dat de titel van zijn manuscript Die Verneinung oorspronkelijk
‘Die Verneinung und Verleugnung’ heette (Zurück zu Freuds Texten, p.
213). Daar het schrappen van ‘und Verleugnung’ nog gebeurde in de
schoonschrift-versie en er verder in de tekst nergens sprake is van looche-
ning, lijkt het aannemelijk dat Freud een tijdlang beide woorden als syno-
niemen beschouwd moet hebben. Iets dat hij dan bij het publiceren toch
corrigeerde door ‘Verleugnung’ te schrappen uit de titel. Twee jaar later
kan hij tekst en uitleg geven voor zijn correctie, wanneer hij in het feti-
schisme-artikel een eerste onderscheid aanbrengt tussen verdringing en
loochening. Alsof hij zich zijn ‘synoniem’ gebruik van ‘Verneinung’ (‘Ver-
drängung’) en ‘Verleugnung’ herinnert, schrijft hij daar:

Will man in ihm [‘das Wort Verdrängung’] das Schicksal der
Vorstellung von dem des Affekts schärfer trennen, den Ausdruck ‘Ver-
drängung’ für den Affekt reservieren, so wäre für das Schicksal der

Vorstellung, ‘Verleugnung’ die richtige deutsche Bezeichnung. (G.W.
XIV, p. 313, mijn vette letters).

Via zijn kritiek op de term ‘Skotomisation’ voor ‘Verleugnung’ roert Freud
een belangrijk onderscheid aan dat we opnieuw tegen zullen komen in de
Ik-splijtingstekst:

‘Skotomisation’ scheint mir besonders ungeeignet, denn es weckt die
Idee, als wäre die Wahrnehmung glatt weggewischt worden, so daß das
Ergebnis dasselbe wäre, wie wenn ein Gesichtseindruck auf den blinden
Fleck der Netzhaut fiele. Aber unsere Situation zeigt im Gegenteil, daß
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die Wahrnehmung geblieben ist und daß eine sehr energische Aktion

unternommen wurde, ihre Verleugnung aufrecht zu halten. (ibidem,
mijn vette letters).

Bij de navolgende analyse wil ik Freuds tekst op de voet volgen. Daarvoor
geven we eerst een overzicht van de Ik-splijtingstekst in de compositie
zoals die uit de tekst zelf naarvoor komt. Onze analyse volgt deze compo-
sitie. De tekst, die we in ‘regels’ genummerd hebben, valt uiteen in twee
parallelle, maar niet identieke bewegingen. De naar elkaar verwijzende
parallellen zijn bij elk onderdeel van beide bewegingen tussen haakjes
aangegeven.

1 Inleiding: ‘Ich befinde mich...’, 1-4 (inclusie met 113-115).

2 Eerste beweging: ‘Das Ich des Kindes’, 5-40 (41-115).

2A Inleiding casus, 5-12 (41-42).

2B Casus: ‘Das Ich des Kindes’, 12-31 (42-104)
2B1 ‘im Dienste eines mächtigen Triebanspruchs...plötzlich...ge-

schreckt’, 12-16 (41-61).
2B2 ‘Es soll sich nun entscheiden’, 16-21 (61-73).
2B3 ‘Das Kind tut aber...eine sehr geschickte Lösung’, 21-31 (73-104).

2C ‘Aber umsonst ist bekanntlich nur der Tod’, 31 (104-109).

2D ‘Einrisses im Ich... Kern einer Ichspaltung’, 31-40 (109-115).

3 Tweede beweging: ‘Daten einer besonderen Krankengeschichte’, 41-115
(5-40).

3A Inleiding casus, (5-12) 41-42.

3B Casus: ‘Ein Knabe’, (12-31) 42-104.
3B1 ‘das weibliche Genitale kennen gelernt...und mit der Kastration

bedroht’, (12-16) 42-61.
3B2 ‘Anders..., wenn beide Momente zusammengetroffen sind’ (‘Die

gewöhnliche Folge’), (16-21) 61-73.
3B3 ‘Wir sind...darauf vorbereitet, dass unser Patient sich anders zu
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helfen wusste’, (21-31) 73-104.
‘kniffige Behandlung der Realität...Auch diese Angst vor dem
Vater schweigt von der Kastration.’

3C ‘Es ist unmöglich, hier nicht eines urtümlichen Stücks der
griechischen Mythologie zu gedenken’, (31) 104-109.

3D ‘Um aber zu unserem Fall zurückzukehren,...geringfügiges
Symptom’, (31-40) 109-113.
‘als ob in dem sonstigen Hin und Her von Verleugnung und
Anerkennung der Kastration doch noch ein deutlicherer Aus-
druck zukäme’ (inclusie met 1-4)

1 Inleiding: ‘Ich befinde mich...’. 1-4 (inclusie met 113-115).

Deze ‘inleidende zin’ draagt in feite beide bewegingen in zich die in de
verdere tekst voltrokken worden en is daarom als zijn voortdurende
achtergrond te verstaan. De zin geeft ook de persoonlijke betrokkenheid
aan van Freud als schrijver, bij de twee parallelle maar niet identieke
bewegingen die in de tekst voltrokken worden. Het karakter van deze
persoonlijke betrokkenheid zullen we moeten vaststellen aan de hand van
wat de tekst ons brengt.

‘Ik verkeer een ogenblik lang in de interessante situatie dat ik niet
weet...’. Deze toestand van ‘niet-weten’ ‘een ogenblik lang’, staat in feite
voor ‘de hele tekst lang’, want op het einde van elke beweging duikt deze
toestand telkens weer op. In de eerste beweging (36-38):

...die Synthese der Ichvorgänge für etwas Selbstverständliches halten.
Aber wir haben offenbar darin Unrecht.

In de tweede beweging (113-115):

...als ob in dem sonstigen Hin und Her von Verleugnung und
Anerkennung der Kastration doch noch ein deutlicherer Ausdruck
zukäme... .

Op het einde van elke beweging is er dus telkens iets wat niet geweten
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wordt. Deze toestand van niet-weten vormt de verbinding, zelfs de hef-
boom tussen twee toestanden van ‘weten’: het ‘längst bekannt und selbst-
verständlich’ en het ‘völlig neu und befremdend’. Het is door het ‘niet-we-
ten’ dat een vorig weten (allang bekend en vanzelfsprekend) zijn macht
verliest en er ruimte komt voor een ‘volkomen nieuw en bevreemdend’
weten. Het is deze overgang die beide bewegingen telkens teweegbrengen:
in de eerste  van 2A, 2B1, 2B2 naar 2B3, 2C en 2D en eveneens in de
tweede beweging van 3A, 3B1, 3B2 naar 3B3, 3C en 3D.
Het weten van iets ‘volkomen nieuw en bevreemdend’ wordt daarbij als
‘weten’ gerelativeerd. Niet alleen door de karakterisering (een ‘weten dat
bevreemdt’ is toch wat anders dan een ‘vanzelfsprekend weten’) maar ook
door de toon van ‘we wisten en weten het blijkbaar niet’ die men telkens
op het einde van elke beweging terugvindt.
Het feit dat de laatste bij- of nevenzin (‘als ob’ 113-115) weer aansluit op
de eerste inleidende zin (1-4) en daardoor een inclusie vormt, is één van
die aanwijzigingen dat de tekst een geheel vormt, een volledige gedach-
tengang bevat. Andere aanwijzigingen plus de verdere inhoud van de
tekst zullen dat bevestigen. Dat is ook de reden waarom we menen dat er
niets ontbreekt of onaf is aan dit geschrift, want dit ‘fragment’ gaat juist
over het ‘fragmentarische van ons weten’. Dit fragment gaat over een
fundamenteel ontbreken, nog beter gezegd, een ontbreken dat funderend
is, niet alleen voor de kennis die we kunnen opdoen, maar voor het men-
selijk singuliere bestaan zelf.
Deze inleidende zin - die ook op exemplarische wijze de interessante
‘Lage’ van niet-te-weten van zowel analyticus als analysand aan de orde
stelt - kan nog met meer vrucht gelezen worden na de lezing van de Ik-
splijtingstekst en het Mozeswerk. Immers ook daar, en zonder iets van
zijn inleidend karakter te verliezen, is deze zin in deze twee teksten het
receptakel van het ‘volkomen nieuw en bevreemdend’ van Freuds zelfana-
lyse zoals de ‘interessanten Lage nicht zu wissen’ (1-2) van analyticus en
analysand dat is voor de vruchtbaarheid van de zich voltrekkende ana-
lyse.

2 Eerste beweging : ‘Das Ich des Kindes’ 5-10 (41-115)

2A Inleiding casus 5-12 (41-115)

Hoewel Freud zegt er de voorkeur aan te geven één scherp omlijnd geval
(‘scharf umschriebenen Einzelfall’ 11) naar voren te halen, dat zeker niet
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alle mogelijke oorzaken weergeeft, is de presentatie van de casus ‘Das Ich
des Kindes’ (12) in al zijn onderdelen anoniem en in algemene termen
beschreven. Pas in de tweede beweging krijgt het geval een scherpere
omschrijving door de invoeging van gegevens uit een specifieke ziekte-
geschiedenis (‘Daten einer besonderen Krankengeschichte’ 41-42). Voor
zover in deze eerste beweging van omschrijving sprake is, gaat het om het
jeugdige Ik van de persoon, die men tientallen jaren later als analytische
patiënt leert kennen en die zich in ‘bepaalde’ benarde situaties merkwaar-
dig heeft gedragen. Dit merkwaardig gedrag vloeit voort uit wat men glo-
baal en vaag kan noemen: ‘de inwerking van een psychisch trauma.’ Er is
geen sprake van sexeverschil, laat staan van oedipus of castratie. Men
kan zelfs zeggen dat Freud bij ‘bepaalde benarde situaties’ en zelfs bij de
inwerking van een ‘psychisch trauma’ in het midden laat wat ‘binnen’ of
wat ‘buiten’ is. Wat nog het meest specifiek en het minst anoniem is in de
omschrijving, is de terminologie: die is van Freud.

2B Casus ‘Das Ich des Kindes’ 12-31 (41-104)

2B1 ‘Im Dienste eines mächtigen Triebanspruchs ... plötzlich ...
geschreckt’ 12-16 (41-61)
2B2 ‘Es soll sich nun entscheiden ...’ 16-21 (61-73).

Freud schetst meteen in de eerste zin de ‘Situationen der Bedrängnis’ (7)
onder ‘Einwirkung eines psychischen Traumas’ (9-10). De stijl van zijn
schets is karakteristiek en vergelijkbaar met die in de ‘Verneinung’ (G.W.
XIV, p. 11-15). Er is in het begin, zo lijkt Freud te zeggen - maar in het
begin wil niets anders zeggen dan het ‘er was eens’ van de mythe [1] - een
Ik van het kind, dat in dienst stond van een machtige drifteis, welke het
gewend was te bevredigen. Men zou kunnen zeggen: het kind en de
drifteis hadden genoeg aan elkaar. En het is tegen deze achtergrond dat
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[1] Zo gaat Freud ook te werk in Die Verneinung als hij het attributieve aspect van de oor-
deelsfunctie (het toeschrijven van een bepaalde eigenschap) wil verklaren. De primordiale
operatie van expulsie én introjectie (de één heeft geen zin zonder de ander) - het onder-
scheid tussen het ik-vreemde en het eigene - die daarachter schuilgaat, voltrekt zich tegen
de achtergrond van de zin: ‘Das Schlechte, das dem Ich Fremde, das Außenbefindliche, ist
ihm zunächts identisch’ (G.W. XIV, p. 13). Hiermee wil Freud zeggen: in deze geschiedenis
van een primordiale operatie was er ooit eens een ik voor wie niets vreemd was, niets was
er buiten dit ik en niets was slecht. De stijl is in feite die van een verklarende mythe. Een
dergelijke stijl om iets aan de orde te stellen vindt men onder andere ook bij Winnicott en
Bion (W. R. Bion, Learning from experience, Basic Books, NY 1962).



het kind plotseling schrikt van een ervaring (‘Erlebnis’ 14) die het leert
dat voortzetting van deze bevrediging een moeilijke te verdragen, reëel
gevaar tot gevolg zal hebben. Het is niet onbelangrijk op te merken dat
van het Ik van het kind gezegd wordt dat het in dienst staat van de
machtige drifteis en niet omgekeerd, maar dat dit Ik van het kind tegelijk
zo machtig lijkt dat het deze drifteis kan bevredigen.
Nadat deze zin is afgelopen, zitten we reeds midden in de benarde situa-
tie, onder invloed van een psychisch trauma, en is het accent verschoven
naar een ‘Erlebnis’, een oorspronkelijk gebeuren dat een onverwacht licht
werpt op een vertrouwde bevrediging die ineens tot een ‘schwer erträg-
liche reale Gefahr’ (15-16) wordt. Dat dit alles in één zin plaatsvindt,
suggereert, binnen het kader van een mythologisch vertellen dat beide
elementen (‘Das Ich des Kindes...im Dienste eines mächtigen Triebans-
pruchs’ en het ‘durch ein Erlebnis geschreckt’) elkaar veronderstellen.
Het is pas in de volgende zinnen dat de protagonisten uit deze ‘Erlebnis’
worden ingevoerd in de tekst. Het door de machtige drifteis ‘machtige Ik’
van het kind (want hoewel in dienst van, blijkbaar toch volledig in staat
deze drifteis te bevredigen) is dan reeds niet meer alleen, is niet meer het
‘enige’ dat telt. Er is een konflikt tussen de eis van de drift en de tegen-
spraak van de realiteit (Nederlandse vertaling: ‘protest van de realiteit’)
en het is het Ik van het kind dat nu moet beslissen: ofwel het reële gevaar
erkennen, zich ervoor buigen en afzien van de machtige drifteis of de rea-
liteit loochenen: zichzelf wijsmaken dat er geen reden tot vrees bestaat.
Het is van belang op te merken dat als Freud spreekt van ‘Realität’, dit
een verzelfstandiging is van: ‘...durch ein Erlebnis geschreckt, das ihn
lehrt, die Fortsetzung dieser Befriedigung werde eine schwer erträgliche
reale Gefahr zur Folge haben’ (14-16, mijn vette letters). Met andere
woorden: de realiteit verwijst naar iets dat ‘onmogelijk’ voortgezet kan
worden, zonder een moeilijk te verdragen reëel gevaar als gevolg. We
zullen nog nader moeten onderzoeken waar deze ‘realiteit’ voor staat,
maar het is nu al duidelijk dat deze omschrijving niet vanzelfsprekend
verwijst naar datgene dat we gewend zijn te verstaan onder realiteit
namelijk de externe realiteit.
Vanaf hier - het kind dat zich voor deze vraag gesteld ziet die een keuze
impliceert voor het een of voor het ander - zou men voor het vervolg terug
kunnen grijpen op Die Verneinung (1925h) of Hemmung, Symptom und
Angst (1926d) maar Freud wil hier duidelijk een ander vervolg aan de
orde stellen, dat hem ‘ten lange leste’ is opgevallen.
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2B3 ‘Das Kind tut aber ... eine sehr geschickte Lösung der
Schwierigkeit’ 21-31 (73-104).

Als Freud in zijn parallelle tweede beweging zegt: ‘Wir sind aber darauf
vorbereitet, dass unser Patient sich anders zu helfen wusste’ (73-75),
verwijst hij naar datgene dat hij hier schrijft tijdens de eerste beweging:

Das Kind tut aber keines von beiden, oder vielmehr, es tut gleichzeitig
beides, was auf dasselbe hinauskommt. Es antwortet auf den Konflikt mit
zwei entgegengesetzten Reaktionen, beide giltig und wirksam (21-24).

Deze gekke formule verdient de nodige aandacht omdat hij als een rode
draad door de tekst loopt: het is in feite de formule van ‘Die Verleugnung’.
Letterlijk staat er het volgende: het kind doet echter geen van beide. Het
erkent immers niet het reële gevaar, buigt zich er niet voor, ziet niet af
van de bevrediging van deze machtige drifteis én loochent niet de reali-
teit, maakt zichzelf niet wijs dat er geen reden tot vrees bestaat ten einde
de bevrediging te kunnen volhouden. Of eerder nog, staat er dan: het doet
beide tegelijk. Het erkent het reële gevaar, ziet af van de bevrediging van
deze machtige drifteis en loochent de realiteit, maakt zichzelf wijs dat er
geen reden tot vrees bestaat teneinde de bevrediging vol te kunnen hou-
den. Beide reacties komen op hetzelfde neer.
De navolgende zin benadrukt nog eens waar het om gaat: het kind ant-
woordt op het konflikt met twee tegengestelde reacties, beide geldig en
effectief werkzaam.
Vereenvoudigd luidt de formule dus als volgt: geen van beide (= geen van
twee = 0), of liever gezegd, beide tegelijk (alle twee = 2) wat op hetzelfde
neerkomt (0 en 2 zijn hetzelfde en identiek). We zullen deze gekke formu-
le in een andere vorm ook terugvinden bij onze analyse van de tweede
beweging (73-104): penis en vagina zijn verschillend (a = b), of liever ge-
zegd de vagina heeft penisbetekenis (‘Penisbedeutung’ - penis en vagina
zijn dus identiek: a = b), wat op hetzelfde neerkomt (a = b is hetzelfde als
a = b).
Op deze ingewikkelde passage in de tweede beweging komen we nog
terug, maar laten we voorlopig twee zaken opmerken over deze gekke
formule. Ten eerste was bovenstaande formule bepalend voor de ‘(Er)zäh-
lung’, het ‘(Er)zählen’ van de Wolfman zoals we dat eerder naar voren
brachten. Ten tweede is de formule geen onbekende voor Freud zelf. Hij
hanteert de formule reeds in zijn hoofdinterpretatie van ‘Irmas Injektions-
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traum’, de droom waarvan men kan zeggen dat hij aan de wieg stond van
Freuds psychoanalyse:

Das ganze Plaidoyer - nichts anderes ist dieser Traum - erinnert lebhaft
an die Verteidigung des Mannes, der von seinem Nachbarn angeklagt
war, ihm einen Kessel in schadhaftem Zustande zurückgegeben zu
haben. Erstens habe er ihn unversehrt zurückgebracht, zweitens war der
Kessel schon durchlöchert, als er ihn entlehnte, drittens hat er nie einen
Kessel vom Nachbarn entlehnt. Aber um so besser; wenn nur eine dieser
drei Verteidigungsarten als stichhältig erkannt wird, muß der Mann

freigesprochen werden. (G.W. II/III, p. 125).[1]

Freud interpreteert zijn droom dus aan de hand van het verhaal van een
man, die aangeklaagd door zijn buurman, zich verdedigt met elkaar uit-
sluitende, tegensprekende verdedigingen die gepresenteerd worden als
een sluitende, zich niet tegensprekende verdediging.
Dit laatste is ook het feitelijke effect van de formule. Op de plaats waar
eerst een konflikt bestond (16-21) en een keuze moest worden gemaakt
tussen het een of het ander, komt nu een gekke formule die het konflikt
elimineert, voor onbestaand verklaart waardoor elke keuze voor het een of
het ander overbodig wordt. Het antwoord van het kind op het probleem
waarvoor het gesteld wordt, is de letterlijke ‘oplossing’ van het probleem:
er is geen probleem. Freud merkt dan ook op:

Man muss zugeben, das ist eine sehr geschickte Lösung der
Schwierigkeit. Beide streitende Parteien haben ihr Teil bekommen; der
Trieb darf seine Befriedigung behalten, der Realität ist der gebührende
Respekt gezollt worden (28-31).

Wat de formule bewerkstelligt is in feite het teruggrijpen op het mytho-
logisch gestelde begin waarmee Freud zijn casus aanving: ‘Das Ich des
Kindes befinde sich also im Dienste eines mächtigen Triebanspruchs, den
zu befriedigen es gewohnt ist’, alsof er niets gebeurd is dus (namelijk
‘plötzlich durch ein Erlebnis geschreckt’).
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[1] De grap of het sofisme van de koperen ketel was, evenals de Kronosmythe in de tweede
beweging, materiaal waarmee Freud reeds lang vertrouwd was. Het is ook geliefd illustra-
tiemateriaal. Het sofisme van de koperen ketel komt ook voor in: Der Witz und seine
Beziehung zum Unbewußten, (G.W. VI, p. 65). De Kronosmythe vindt men in ieder geval
vanaf Die Traumdeutung, en wordt herhaaldelijk geciteerd in zijn werken, ook in de Wolf-
mancasus (G.W. XII, p. 58, noot).



Indien het niet te voortvarend mag worden geacht dit mythologisch begin
op te vatten als een ‘vóór-de-geboorte’, een nog ongeboren zijn [1], kan
men stellen dat de gekke formule (de loochening) die merkwaardige zin
van Freud uit Hemmung, Symptom und Angst waar lijkt te maken:

Intrauterinleben und erste Kindheit sind weit mehr ein Kontinuum, als
uns die auffällige Caesur des Geburtsaktes glauben läßt (G.W. XIV, p.
169, mijn vette letters).

Deze zin uit Hemmung, Symptom und Angst is daarom zo merkwaardig,
omdat Freud er in dit boek juist alles aan doet om ons te doen geloven
dat het tegenovergestelde waar is. Namelijk, dat er geen sprake is van
een continuüm, maar dat juist de ‘auffällige Caesur’ van de geboorte be-
paalt dat er daarvoor geen object was; dat er bij de geboorte wel sprake is
van een objectief gevaar, maar dat het ons psychologisch niets zegt; het
gevaar van de geboorte heeft voor het kind (foetus) nog geen psychische
inhoud (‘Sicherlich dürfen wir beim Fötus nichts voraussetzen, was sich
irgendwie einer Art von Wissen um die Möglichkeit eines Ausgangs in
Lebensvernichtung annähert.’ G.W. XIV, p. 165).
Freud konkludeert dat de foetus wel een enorme verstoring van zijn nar-
cistische libidohuishouding zal ervaren, misschien ook wel afgedwongen,
verhoogde bezettingen van bepaalde organen als voorspel op de begin-
nende objectbezetting. Maar, zegt hij, wat van dit alles zal als kenteken
van een gevaarsituatie toepassing vinden waardoor het pasgeboren kind
herinnerd wordt en waaraan het wordt herinnerd in die gevaarsituatie?
Want dat laatste is toch beslissend, zegt hij (zie G.W. XIV, p. 165-169).
Waarna hij in feite het onderwerp laat rusten en zich met de zuigeling en
het kleine kind bezighoudt.
Het merkwaardige van bovenstaande zin verdwijnt wanneer men, zoals
Bion, beseft dat in Freuds gedachtengang (Hemmung, Symptom und
Angst) de discontinuïteit die hij stelt gelijk is aan een continuïteit, dat wil
zeggen: het leven begint dáár waar Freud er iets van begrijpt, er iets over
weet - dit geeft de continuïteit - maar wel vanaf de discontinuïteit van de
geboorte. Daarvoor is er alleen een foetus, maar ‘psychologisch sagt es uns
gar nichts’.
Het is nuttig hier Bions ‘reactie’ uitvoerig te citeren:
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[1] Freud spreekt in de Ik-splijtingstekst van ‘Situationen der Bedrängnis’ (7). In Hem-
mung, Symptom und Angst is de geboorte de eerste van deze situaties.



To clarify “too strong”, I take the term ‘caesura’ from Freuds
‘Inhibitions, Symptoms and Anxiety’ (1926): “There is much more
continuity between intra-uterine life and earliest infancy than the
impressive caesura of the act of birth would have us believe.” Freuds
summary can itself be described as one in which the ‘impressive caesura’
is too impressive to allow us to suppose that the foetus might have a
proto-mind and personality, or could develop its proto-mind into a mind
after birth.
Repression, said Freud, is not an event that takes place once; the caesura
of birth, like the caesura of death, is impressive because it apparently
takes place only once. It is hard to observe that repression is a kind of
death. Breakdown, neurosis, psychosis may, in their turbulence, be
difficult to discern, but they may be a birth inseparable from repression
and death. In analysis we often have reason to think that we cannot

penetrate the impressive caesura of resistance or its varieties [1].

Wanneer we terugkeren naar de Ik-splijtingstekst is duidelijk dat Freud
deze keer met zijn gekke formule, die ‘auffällige Caesur’ wel nader onder-
zoekt: die is noch discontinu, noch continu, of liever gezegd zowel continu
als discontinu, wat op hetzelfde neerkomt.
Dat er met ‘geen probleem, geen konflikt, geen tegenspraak’ toch wat aan
de hand is, dat het iets ‘censureert’, wordt aangegeven door: ‘nimmt die
Angst vor ihr als Leidenssymptom auf sich und sucht sich später ihrer zu
erwehren’ (27-28).
Freud zal dit gegeven herhalen in de tweede beweging waar deze angst
aanleiding wordt tot de ontwikkeling van een symptoom.
Maar we dienen ons, alvorens onze analyse te vervolgen, ook af te vragen
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[1] W. R. Bion, Clinical seminars and Four papers, Fleetwood press, Abingdon, 1987, p.
224. Het stamt uit het essay: ‘Emotional turbulence’. De titel is misschien niet zonder
verband met datgene dat Freud bij de geboorte aan de foetus toeschrijft: ‘...eine großartige
Störung in der Ökonomie seiner narzißtischen Libido. Große Erregungssummen dringen zu
ihm, erzeugen neuartige Unlustempfindungen, manche Organe erzwingen sich erhöhte
Besetzungen, was wie ein Vorspiel der bald beginnenden Objektbesetzung ist; was davon
wird als Merkzeichen einer ’Gefahrsituation‘ Verwertung finden ?’ (G.W. XIV, p. 165, Hem-
mung, Symptom und Angst). Wat verderop in het essay maakt Bion op zijn typische manier
de volgende kritische opmerking: ‘It is curious that this term, ’caesura‘, was misprinted in
the original paper by Freud as ’censure‘, so that it was even then - accidentally of course -
unconsciously described as a censor, an inhibition’ (ibidem, p. 231). De Nederlandse verta-
ling vermeldt deze ‘misprint’ in een noot als volgt: ‘Alleen in de eerste druk van 1926 stond
hier per abuis ’censuur‘ (Psychoanalytische theorie 3, p. 192). Merkwaardig is het toch hoe
een noot die iets aan de vergetelheid ontrukt, toch tegelijkertijd de oorspronkelijke (onbe-
wuste) intentie voortzet: vergeet het, denk er niet over na, het is een vergissing (censuur).



waarom Freud bijna 40 jaar na zijn Traumdeutung de verdediging van de
man die door zijn buurman was aangeklaagd, impliciet herneemt. Laten
we ons voorlopig vasthouden aan de zin waarmee hij zijn tekst begon: een
ogenblik lang wist hij niet of hetgeen hij mede te delen had als allang be-
kend en vanzelfsprekend moest worden beschouwd, dan wel als volkomen
nieuw en bevreemdend. En inderdaad: Freuds duidend verhaal in Die
Traumdeutung moest Freuds ‘weten’ aantonen. Maar als Freud in onze
tekst vervolgt met: ‘Ik geloof toch dat het nieuw en bevreemdend is’, zegt
hij toch eigenlijk: ik dacht dat ik het allang wist, maar dat is niet zo - het
is volkomen nieuw en bevreemdend voor me.
Een aantal elementen uit Freuds interpreterend verhaal bij Irmas injek-
tiedroom (G.W. II/III, p. 125) zijn in de Ik-splijtingstekst opnieuw aan de
orde. Ten eerste; ‘Einen Kessel in schadhaftem Zustande’, hetgeen in de
eerste verdediging ontkend wordt (de ketel is ‘unversehrt’ teruggebracht).
In de Ik-splijtingstekst is er sprake van iets of iemand die kapot of dood is
(eerste beweging: 31; tweede beweging: 108 - 109). Ten tweede is er het
‘durchlöchert’ (samenhangend met het ‘in schadhaftem Zustande’). Dit
wordt in de verdediging door een wel ‘sehr geschickte Lösung der Schwie-
rigkeit’ omzeild: de ketel ‘war schon durchlöchert als er ihn entlehnte’. Er
is niets ‘schadhaft’ of ‘durchlöchert’ geworden. Het is altijd al zo geweest,
er is niets nieuws of bevreemdend, wat niet allang bekend en vanzelfspre-
kend was (in feite wist men ‘alles’ al). Men kan deze verdediging zien als
een moord op de communicatieve betekenis van woorden; het onschadelijk
maken van het ‘schadhaft’ en het dichtstoppen van het ‘durchlöchert’.
Deze verdedigingsvorm, waarbij de communicatieve betekenis van woor-
den verdraaid en teniet gedaan wordt, vindt men vooral in de tweede
beweging. In de Ik-splijtingstekst is dit ‘durchlöchert’ opnieuw aan de
orde in de ‘Einriss im Ich’. Ter volledigheid zou men de derde verdediging
(‘hat er nie einen Kessel vom Nachbarn entlehnt’) kunnen bestempelen
als een regelrechte terugkeer naar het zelfgenoegzame mythologische
begin: ‘Das Ich des Kindes befinde sich also im Dienste eines mächtigen
Triebanspruchs, den zu befriedigen es gewohnt ist’ (G.W. XVII, p. 59.
Regel 12-14)

Laten we, alvorens verder te gaan met onze analyse van het volgend
onderdeel (C), samenvatten wat we tot nu toe gevonden hebben.

1.
De loochening wordt gepresenteerd in een gekke formule die een primor-
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diale toestand van ongeboren zijn tracht te herstellen of te handhaven. In
het ‘achtereenvolgens’ van de gedachtengang is er sprake van een ‘Erleb-
nis’ (‘plötzlich geschreckt’ 14) en dus van een of ander soort waarneming.
Maar uit wat het kind doet volgt wel dat ‘die Wahrnehmung geblieben
ist’, maar ‘daß eine sehr energische Aktion unternommen wurde, ihre
[namelijk van ‘die Wahrnehmung’] Verleugnung aufrecht zu halten’
(Fetischismus, G.W. XIV, p. 313).
De ‘sehr geschickte Lösung der Schwierigkeit’ (29) bestaat er dus in ener-
zijds de moeilijkheid, het konflikt, als onbestaand te behandelen door te
doen alsof er niets gebeurd is (‘plötzlich geschreckt’) en dus te doen alsof
het Ik van het kind nog steeds in dienst staat van een machtige drifteis
die het gewend is te bevredigen. Anderzijds ‘im gleichen Atem’ (26) te
erkennen dat er wel sprake is van een konflikt, van een ‘Gefahr der Reali-
tät’.’Im gleichen Atem’ wil hier echter zeggen ‘was auf dasselbe hinaus-
kommt’. Deze twee zijn één. Want dat is het opvallende van de loochening
zoals Freud die hier presenteert: er bestaat voor haar geen konflikt, geen
probleem en geen tegenspraak tussen beide ‘stromen’. Dat is ook het moei-
lijke, soms ‘gek makende’ voor de analyticus wanneer hij dit fenomeen
tegenkomt in de analyse. Het probleem wordt erkend, maar het is al op-
gelost, dus bestaat het niet (meer).
De ‘oplossing’ die de loochening dus voorstelt is die van een almachtig ik,
alomtegenwoordig en alwetend, waar niets aan ontbreekt, laat staan dat
er sprake zou zijn van een Ik-splijting. Het is belangrijk op te merken dat
niet hier, waar Freud de werkzaamheid en de effectiviteit van de looche-
ning aan de orde stelt, maar pas in het volgende onderdeel (2C en 2D)
sprake zal zijn van ‘Ichspaltung’ (35). De werkzaamheid van de looche-
ning (er)kent immers juist geen Ik-splijting.
Bion heeft dus de Ik-splijtingstekst goed gelezen wanneer hij schrijft:

I shall also hope to show that the splitting mechanism is brought into
action to minister to the patient’s greed and is therefore not simply an
unfortunate catastrophe of the kind that occurs when the patient’s ego
is split in pieces as an accompaniment of his determination to split his
objects; it is the outcome of a determination which can be expressed

verbally as an intention to be as many people as possible, so as to be in

as many places as possible, so as to get as much as possible, for as long

as possible - in fact timelessly (New directions in psychoanalysis, Maresfield
Library, London 1955/1985, p. 223, mijn vette letters).

De formule ‘keines von beiden, oder vielmehr, gleichzeitig beides, was auf
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dasselbe hinauskommt’ (22,23) demonstreert messcherp de logica van de
loochening, die het handelen en zijn is van een Ik dat ‘alles’ in zich sluit,
en ‘niets’ overlaat van ‘alles’. Het is zelfs ‘alles’ en ‘niets’ tegelijk; wat op
hetzelfde neerkomt.

2.
Niet alleen komen we nu pas de formule tegen die Wolfmans ‘(Er)zählung,
(er)zählen’ bepaalde, maar we komen ook een Freud tegen die dacht te
weten (allang bekend en vanzelfsprekend), maar die ten langen leste
besefte dat hij het niet wist. En wanneer hij dan messcherp de werking
van de loochening demonstreert, stelt hij zeker ook iets van een eigen
loochening aan de kaak, een loochening die wat hem betreft noodzakelijk
betrekking heeft op zijn theorie (‘das Wissen’).
De herziening van de Wolfmancasus is niet alleen het heropenen van het
gesprek met de Wolfman (zij het ‘in absentia’), maar meer nog een herope-
nen van het gesprek van Freud met zichzelf en zijn theorie(ën).
Zoals we nog zullen zien, stelt de hele Ik-splijtingstekst de betekenis van
de castratie opnieuw, en op een nieuwe wijze, aan de orde. De vraag naar
castratie, de betekenis van de vader (en niet minder van de moeder) voor
de menswording wordt opnieuw gesteld.
Maar dit is pas mogelijk doordat impliciet ook voor Freud geldt dat hem
eindelijk is opgevallen dat dit ‘Ik’ van het kind (hijzelf) een theorie heeft
ontworpen (‘sich glauben machen’ 18,19) over de castratie zoals verderop
zal blijken, waarmee dit kind de castratie tegelijk buiten de deur kan
houden. Men moet toegeven dat dit een zeer handige oplossing van de
moeilijkheid is. Beide strijdende partijen hebben hun deel gekregen: de
machtige drifteis mag haar bevrediging behouden en de realiteit is het
haar toekomend respekt getoond, maar...
Is dit niet ook de Freud uit de eerste Mozesversie, die van de joodse religie
zal zeggen dat het werkelijk waardevolle van deze religie in zijn psycho-
analytische theorie opgeslagen ligt? Omvatte zijn theorie niet ‘alles’: cas-
tratie, incestverbod, etc?
Het is pas in de tweede Mozesversie dat Freuds incorporatie in de eerste
versie van een almachtige ander (Mozes, oervader) onderkend wordt en
tevens de daarmee samenhangende loochening expliciet aan de kaak
wordt gesteld waardoor deze incorporatie wordt erkend voor wat ze was,
namelijk een moord op de symbolische vader van incestverbod en cas-
tratie.
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2C. ‘Aber umsonst ist bekanntlich nur der Tod’ 31 (104 - 109).

Het is op deze zin dat Freuds gedachtengang scharniert van de ‘sehr ge-
schickte Lösung’ (29) uit 2B3 naar de andere oplossing van 2D (‘Einriss
im Ich’ - ‘Kern einer Ichspaltung’ 33, 35)
Deze zin doet de zeer handige oplossing volkomen teniet. Het ‘Umsonst’ in
de zin heeft immers twee tegengestelde betekenissen: enerzijds ‘tever-
geefs, moeite om niets’, anderzijds ‘gratis, voor niets’. ‘Umsonst’ vat dus
het ‘geen van beide, allebei tegelijk, wat op hetzelfde neerkomt’ samen,
maar verwijst dit ‘alles en niets tegelijk’ ook meteen radicaal naar de
plaats waar het thuishoort: alleen in de dood vallen beide samen.
De zin heeft zijn parallel in de tweede beweging (3C. 104 - 109) bij het
aanhalen van de moord van Zeus op Kronos.
Een parallel is echter ook te vinden in het derde voorwoord van het
Mozeswerk (V3, p. 210 -211). Hierin spreekt Freud over zijn eerste
Mozesversie (1934) als volgt:

Den Rest, der das eigentlich Anstößige und Gefährliche enthielt, die
Anwendung auf die Genese des Monotheismus und die Auffassung der
Religion überhaupt, hielt ich zurück, wie ich meinte, für immer.

Ook dit ‘für immer’ bevat een zelfde dubbele tegenstrijdige betekenis, net
als het ‘umsonst’: zowel ‘voor eeuwig en altijd’ (onsterfelijk) als ‘nooit
meer’ (sterfelijk).
Ook deze zin bevindt zich op een scharnierpunt in Freuds Mozeswerk.
Zoals eerder aangetoond, was Freud reeds vóór het schrijven van dit
derde voorwoord volop bezig zijn allereerste berekening, die ‘alles’ voor
zijn rekening nam, namelijk de eerste Mozesversie, te herzien, omdat
daarin iets niet klopte, zoals hij in zijn tweede voorwoord vertelde. Maar
pas wanneer de loochening van de moord op de vader in zijn eerste Mozes-
versie hem duidelijk wordt, neemt hij zich in zijn derde voorwoord voor
zijn eerste Mozesversie te ‘bekennen’, dus alsnog in te voegen.
Hij bekent daarmee gedacht te hebben (‘wie ich meinte’ V3) deze heime-
lijke incorporatie van een almachtige vader/moeder ‘voor eeuwig en altijd’
te hebben kunnen behouden (‘hielt ich zurück’ V3). De bekentenis maakt
duidelijk dat deze almachtige Mozes - Freud dood is (Tothmose) bij het
schrijven van het derde voorwoord.
Het is van belang te beseffen dat wij pas door de late beslissing van Freud
in het derde voorwoord zijn kunnen gaan beschikken over 2 Mozesversies,
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zoals die aan het licht komen in het uiteindelijk gepubliceerde Mozes-
werk. Pas in het derde voorwoord maakt Freud zijn ‘Ichspaltung’ manifest
door niet alleen de tweede maar ook de eerste Mozesversie in zijn tekst te
presenteren. Pas nadat Freud zijn loochening heeft erkend en bekend,
kan hij zijn Ik-splijting naar voren brengen.
Hetzelfde is het geval in de Ik-splijtingstekst, iets dat men al te gemakke-
lijk over het hoofd ziet maar dat zeer ten koste gaat van de rijke inhoud
die Freud ons met deze tekst te overdenken geeft.

2D ‘Einriss im Ich.......Kern einer Ichspaltung’ 31 - 40 (109 - 115)

Men is geneigd de twee volgende zinnen (32 -35) te lezen als iets dat auto-
matisch volgt uit de eerder geschetste ‘sehr geschickte Lösung’ (29): de
loochening [1].
Echter: men gaat dan volstrekt voorbij aan het feit dat Freud in dat kleine
maar kapitale zinnetje ‘Aber umsonst ist bekanntlich nur der Tod’ (32)
ondubbelzinnig afrekent met de vorige berekening (‘Lösung’) die ‘alles’
voor zijn rekening nam, en ‘niets’ overliet, en die in feite zegt; ‘er is geen
Ik-splijting’. Freud zegt dat deze oplossing gelijk staat met de dood (of met
een eerste dood: het ongeboren zijn). Onze vertaling van die kleine zin
luidt daarom: ‘Maar zoals bekend, kost alleen de dood alles en niets
tegelijk’ of ‘maar zoals bekend, is alleen de dood alles en niets tegelijk ‘.
Men dient hier gevoelig te zijn voor de betekenissen die Freud oproept
met zijn woordgebruik, want ze dragen de dynamiek van zijn gedachten-
gang. Dat geldt met name voor die woorden die een gedachtengang van
(be)rekenen suggereren (Lösung, auf Kosten), en het woord ‘Einriss’.
Dat er voorheen sprake is van een gekke berekening, die blijkt ‘alles’ voor
zijn rekening te nemen, hebben we reeds aangetoond. Met zijn zin ‘Aber
umsonst ist bekanntlich nur der Tod’, vat Freud deze gekke oplossing
samen en trekt tegelijkertijd een streep (‘Einriss’) door deze berekening:
ze is alleen mogelijk in de dood, en ‘onmogelijk’ bij leven.
Deze streep door de (be)rekening, die ‘alles’ voor zijn rekening nam, is één
van de betekenissen van de ‘Einriss im Ich’. Daarmee wordt deze bereke-
ning als onmogelijk gekwalificeerd, tenzij in de dood, waar de dubbele
betekenis van ‘tevergeefs, moeite om niets’ en ‘gratis, voor niets’ inder-
daad samenvallen. Het is daarmee ook een ‘Einriss im Ich...des Kindes...
im Dienste eines mächtigen Triebanspruchs, den zu befriedigen es ge-
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een kritische herziening vanuit onze tekstanalyse.



wohnt ist’ (12).

‘Einriss’ heeft echter een aura van meerdere betekenissen, waarvan Freud
ook gebruik maakt in zijn gedachtengang. Wahrig geeft ‘Einriss’ = ‘kleiner
Riss’, maar Freud maakt duidelijk ook gebruik van het woord ‘Einreissen’
(het ‘vergrössern’ van de ‘kleinen Riss’). Dit is de reden waarom volgens
ons ‘Einriss im Ich’ beter vertaald kan worden door ‘inscheuring in het Ik’,
in plaats van het statische ‘scheur in het ik’ (Ned. vert). Dit sluit meer
aan bij Freuds dynamisch gebruik van het woord ‘Einriss’.
Wahrig (maar ook Van Dale groot woordenboek Duits-Nederlands is hier
instructief) geeft voor ‘Einreissen’:

1. Einen Riss bekommen, zu reissen beginnen; (fig) zur slechten
Gewohnheit werden, sich verbreiten, um sich greifen (Unsitte,
Übelstand); das papier, die Seite, die Tapete ist eingerissen; man darf
das nicht erst Einreissen lassen.
2. Einen Riss hineinbringen, verursachen in Stoff, Stück papier;
niederreissen, abbauen (Gebaüde).

Freud hanteert het woord ‘Einriss’ niet alleen in de betekenis van een
gekke berekening die omver wordt gehaald, letterlijk een streep die door
de rekening gaat, maar ook in de betekenis van een slechte gewoonte, een
misstand (Unsitte, Übelstand) die ingeworteld raakt, om zich heengrijpt.
Hij grijpt ook de suggestie aan die het werkwoord hem biedt: iets dat één
geheel was, krijgt nu een inscheuring (tapijt, stof, papier) waardoor een
gat ontstaat en er niet meer een geheel is: iets ontbreekt, iets is onbekend
geworden. Wat is per slot van rekening een scheur, een gat in iets; wat is
een ‘durchlöchert’, wat is daar(in)?
De betekenissen van de ‘Einriss im Ich’ waar Freud in zijn tekst mee
werkt zijn dus als volgt op te sommen:

1. Er komt een streep door de berekening die ‘alles’ voor zijn rekening
nam. Deze berekening is alleen mogelijk in de dood of in een ongeboren
zijn. De streep door deze rekening sluit deze ‘oplossing’ in feite uit voor
het leven.

2. Zonder ervan afhankelijk te zijn, maar wel gebaseerd op het onmoge-
lijke van die oplossing, voor zover die een streep door de rekening krijgt
(waardoor de oplossing uitgesloten wordt), opent deze ‘Einriss im Ich’ (33)
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tegelijkertijd een gat in het bekende (‘Das Ich des Kindes...im Dienste
eines mächtigen Triebanspruchs, den zu befriedigen es gewohnt ist’), een
gat in het onmogelijke dus. Daardoor wordt er iets mogelijk en kan er iets
onbekends aan de orde komen.

Freud stelt daarmee dat het leven slechts mogelijk is ‘op rekening, op
kosten van een inscheuring van het Ik’, want het leven is niet niets, niet
tevergeefs (‘umsonst’), maar het is ook niet gratis, of alles (‘umsonst’).
In tegenstelling tot de gekke, onmogelijke berekening, stelt hij: er is wel
een ‘Einriss’, en de kern van deze ‘Ichspaltung’ zijn beide eerder genoem-
de tegengestelde reacties op het konflikt, die nu echter niet meer iden-
tiek zijn (beide zijn dus niet meer vol-ledig ‘giltig und wirksam’ 24).
Het aan elkaar gelijk stellen van de dubbele betekenis van ‘umsonst’ is
‘onmogelijk’ gemaakt door de

Einriss im Ich, der nie wieder verheilen, aber sich mit der Zeit
vergrössern wird (33, 34).

Freuds verwoording doet hier onmiskenbaar denken aan een rouwproces,
niet alleen begrijpelijk vanuit zijn naderende dood, maar eveneens vanuit
zijn zelfanalyse aangaande zijn eigen theorieën die hier in het geding zijn.
De klank van pijn die de zin oproept, doet ook denken aan de onvermijde-
lijke psychische pijn die verbonden is aan het analytische proces. Dit
rouwproces is echter evenzeer verbonden met een andere toon die zijn
gehele tekst doortrekt: een toon van grote verwondering die alleen maar
toeneemt met de tijd (‘vergrössert’ 34) voor iets ‘völlig neu und befrem-
dend’, van een ‘ik dacht het te weten maar ik wist het niet’:

Der ganze Vorgang erscheint uns so sonderbar, weil wir die Synthese der
Ichvorgänge für etwas selbstverständliches halten. Aber wir haben
offenbar darin Unrecht. Die so ausserordentlich wichtige synthetische
Funktion des Ichs hat ihre besonderen Bedingungen [= ‘Einriss im Ich’
als ‘Kern einer Ichspaltung die bestehen bleibt’] und unterliegt einer
ganzen Reihe von Störungen (35-40).

Het is zinvol deze uitspraak in gedachten te houden wanneer men Freuds
Mozestekst leest. Hij gaat daar immers in op de ‘synthetische funktie’ van
het monotheïsme. Hij laat in zijn eigen tekst zien aan welke bijzondere
voorwaarden deze synthetische funktie onderworpen is en hoe ook een
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hele rij van storingen met deze ‘synthetische funktie’ verbonden is (‘Es ist,
als ob die Genese des Monotheismus diese Vorfälle nicht hätte entbehren
können’ Mozeswerk, p. 208).
Freuds tekst nauwkeurig volgend zou men zijn gedachten als volgt kun-
nen omschrijven: wat ik dacht te weten, maar wat me nu volledig nieuw
en vreemd voorkomt, is dat het succes slechts bereikt werd op rekening
(op kosten) van een inscheuring in het Ik - en niet via de loochening
waarvoor deze inscheuring niet bestaat -, die nooit meer zal helen, maar
zich mettertijd zal vergroten. Bovendien is het even nieuw en vreemd dat
beide tegengestelde reacties op het (door de loochening weggemoffelde)
konflikt blijven bestaan als kern van een (onvermijdelijke) splijting of
verdeling van het Ik.
Deze laatste zin pakt dan een derde betekenis op van de ‘Einriss im Ich’.

3. De ‘Einriss im Ich’ geeft het ontbreken aan van een geheel (‘das Ich des
Kindes...im Dienste eines mächtigen Triebanspruchs...’ 12-13), een gemis,
een ontbreken, dat zich verbreidt, maar evenzeer de ingewortelde slechte
gewoonte om terug te grijpen op de allereerste berekening. De verleiding
blijft bestaan te denken en te doen alsof het konflikt ‘voor eens en voor
altijd’ opgelost is (Een ‘Endlösung’ zou men kunnen zeggen).
Deze gang van zaken (‘Vorgang’) of oplossing die aangedragen wordt door
de ‘Einriss im Ich’, als ‘Kern einer Ichspaltung die bleibt bestehen’, is dus
niet zonder meer te beschouwen als het rampzalig gevolg van die eerste
oplossing die ‘alles’ voor zijn rekening nam. Het is eerder een nieuwe
berekening, oplossing die de plaats inneemt van een vorige, die onmoge-
lijk bleek (‘Aber umsonst ist bekanntlich nur der Tod’).
Wanneer men Freuds tekst nauwkeurig volgt, dringt deze lezing zich op,
maar dan moet men wel de gewoonte laten varen om deze tekst te lezen
vanuit wat men allang wist van Freud. Zoals Freud zelf zegt: ‘Längst
bekannt und selbstverständlich’. Zeker kan men de Ik-splijtingstekst met
vrucht lezen tegen de achtergrond van Die Verneinung en Fetischismus,
maar de neiging is sterk om de Ik-splijtingstekst slechts te lezen in het
licht van het voorafgaande en bekende teksten, waardoor men het ‘völlig
neu und befremdend’ dat Freud op het oog heeft, dreigt mis te lopen.

Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat, als Freud spreekt over
‘Kern einer Ichspaltung’ (35) die verwijst naar een ‘Einriss im Ich’ (33),
ook de gedachte meespeelt aan een ‘kern van waarheid’ (waarbij men dus
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aanvullend moet denken - niet de vol-ledige waarheid) [1].
Ook al valt het woord waarheid niet: de hele tekst, met de inleiding voor-
op, drukt een voortdurende bekommernis uit over wat waar is en wat niet.
Wat me zo typerend lijkt voor de ‘operaties’ die zowel in de eerste als in de
tweede beweging beschreven worden, is dat ze de waarheid vervalsen
waardoor waarheid onbruikbaar wordt voor diegene die ze nodig heeft.
Maar die denkt juist deze niet nodig te hebben, want die is betoverd door
zijn eigen ‘loocheningsformule’, waarmee hij alles is en heeft, de hele
waarheid dus - niets blijft over. De vraag die zich dan aandient doet den-
ken aan: ‘maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan
zouten?’ (Mt 5, 13). Hier is duidelijk sprake van andere operaties dan
verdringing of zelfs ontkenning, waarvan Freud zo goed wist aan te tonen
dat ze in hun symptomatisch insisteren telkens weer de waarheid dreigen
te verraden, waartegen ze zich teweerstellen (die de analyticus dan samen
met de analysand, niet zonder de nodige tijd en aandachtig luisteren, kan
‘raden’).
Indien Freud, zoals wij menen, in deze kleine tekst opnieuw en op een
nieuwe wijze de vraag naar de castratie (her)opent, dan mag hier zeker
ook gedacht worden aan die tekst die hij amper een jaar tevoren schreef:
Die endliche und unendliche Analyse. De grootste weerstand tegen het
analytisch onderzoek - voor de vrouw de penisnijd, voor de man het niet
accepteren van een passieve instelling tegenover de andere man -, her-
leidt hij daar tot hun gemeenschappelijke noemer: hun verhouding tot de
castratie. De afwijzing van de castratie stelt hij daarbij gelijk aan die
‘Ablehnung der Weiblichkeit’ (G.W. XVI, p. 97) en dit voor beide
geslachten, ook al is hun verhouding tot de castratie niet dezelfde.

Als Freud de titel van zijn Ik-splijtingstekst wijzigde van ‘Die Ichspaltung
als Abwehrmechanismus’ in Die Ichspaltung im Abwehrvorgang, is dit net
zo belangrijk als toen hij ‘Die Verleugnung’ schrapte uit zijn artikel Die
Verneinung (zie onze studie p. 205-206). De Ik-splijting is in de tekst
immers geen afweermechanisme, integendeel: het is de loochening die in
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[1] Deze ‘Kern einer Ichspaltung’, verwijzend naar een ‘Einriss im Ich’ kan volgens ons in
verband gebracht worden met ‘Die Anerkennung des Wahrheitskerns...auf dem sich die
therapeutische Arbeit entwickeln kann’ (Konstruktionen in der Analyse, G.W. XVI, p. 55).
Ook datgene dat we, in woorden gevat, aanduiden met ‘almacht, omnipotentie’ is slechts
een zeer approximatieve benadering van een bepaald primitief mentaal/fysiek funktione-
ren. Maar om welk funktioneren van de menselijke persoon het ook gaat, de bekommernis
om wat waar is, is fundamenteel en onvermijdelijk voor de analytische onderneming ‘even
if we have no idea what is true and what is not’, zegt Bion.



haar afweer (Abwehrvorgang) doet alsof er geen sprake is van een ‘Einriss
im Ich’ en dus ook niet van ‘entgegengesetzte Reaktionen auf den Kon-
flikt’ die als kern van een Ik-splijting blijven bestaan.
Een goede vertaling van Freuds titel zou dus zijn ‘de rol die de Ik-splijting
of de verdeeldheid [1] van het Ik speelt in het afweerproces’.
En het is inderdaad mogelijk aan de hand van de dynamiek, de vorm en
de inhoud van Freuds tekst enige opheldering te verkrijgen over die rol.
Wat Freud beschrijft in zijn inleidende zin en wat ook het steeds terug-
kerende leitmotiv is in de bewegingen, is een wisseling van vertex (stand-
punt, Bion): van niet te weten of het allang bekend en vanzelfsprekend is,
dan wel helemaal nieuw en bevreemdend. Toch gaat het om het laatste
standpunt zegt hij: wat bij Freud de positie aan de orde stelt van ‘ik wist
het echt niet’. Dezelfde toon vindt men terug op het einde van de eerste
beweging, na de introduktie van de inscheuring van het Ik en de Ik-splij-
ting: ‘Der ganze Vorgang erscheint uns so sonderbar’ (Vgl het ‘befrem-
dend’ uit de inleiding)
Deze toon van verwondering, bevreemding, heeft een vorige positie als
achtergrond die, zoals we aantoonden, ‘alles’ voor zijn rekening nam en
voor wie er niets nieuws was onder zon. De gelijkenis van het ‘längst
bekannt und selbstverständlich’ met de formule van de loochening en ‘Das
Ich des Kindes...im Dienste eines mächtigen Triebanspruchs, den zu
befriedigen es gewohnt ist’ is onmiskenbaar. Deze wisseling van vertex
voltrekt zich tweemaal in de tekst, namelijk in de eerste en in de tweede
beweging. Dit ‘tweemaal’ illustreert de funktie van de ‘Einriss im Ich’.
Laten we dit in schema zetten om er meer zicht op te krijgen:

a. Eerste beweging (1 - 40)

De anonimiteit van ‘Das Ich des Kindes’ is niet alleen bedoeld om de
‘scharf umschriebenen Einzelfall’ van de Wolfman aan de orde te stellen
(waarvan dan in de tweede beweging meer preciese data gegeven worden),
maar ook de ‘scharf umschriebenen Einzelfall’ die Freud zelf is. In vorige
uiteenzettingen wezen we erop hoe Freud in zijn casus en ook daarna, aan
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[1] Men mag niet vergeten dat dit ook een van de betekenissen is van ‘Spaltung’. Wahrig
zegt: Spaltung; das Spalten, Teilung, Trennung: fig. Entzweiung; Spaltung der Atome;
Fortplanzung durch Spaltung. Freud zinspeelt ook op deze betekenis in zijn tekst. Hij
eindigt er zelfs zijn tekst mee: ‘...Als ob in dem sonstigen Hin und Her von Verleugnung
und Anerkennung der Kastration doch noch ein deutlicherer Ausdruck zukäme’ (G.W.
XVII, p. 62, regel 113-115).



ons verschijnt in een identificatie met de loochening van de Wolfman. Het
is onder die noemer (loochening) dat sprake is van een collusie tussen
beiden, een ongescheiden zijn [1].
De tekst van de eerste beweging tot 30, kan daarom gelezen worden als
gaande over de Wolfman, maar ook over Freud zelf. Dat is niet meer het
geval vanaf 31. Vanaf 31 is duidelijk een Freud aan het woord, die een
ongeborenheid, een ‘alles’ wat ‘niets’ overlaat, een loochening dus, door-
breekt. Hij maakt een gat in de loochening (‘Einriss’), waardoor iets
nieuws en onbekends aan de orde komt: er is wél sprake van een ‘Einriss
im Ich’ en een ‘Kern einer Ichspaltung die bestehen bleibt’.
Dit maken van de inscheuring in het Ik is hier progressief, van een bin-
nen dat geen buiten kende naar een daarbuiten dat geen binnen is,
hetgeen een nieuwe, bevreemdende stand van zaken aan de orde stelt. De
beweging is ook progressief in de betekenis: van verleden naar heden en
toekomst, van een meer primitief naar een meer gedifferentieerd soort
(psychisch) funktioneren van de menselijke persoon. Deze differentiatie
impliceert dan een ‘verdeling’ (Spaltung) van wat eerder ‘alles-in-een’ was
en vraagt dus om een struktuur die deze verdeling kan (ver)dragen.
Deze gang van zaken rond het woord ‘Einriss [im Ich]’ valt nog nader te
illustreren aan de hand van de Wolfmancasus.
Freud heeft zeker R. M. Brunswicks tekst gelezen die Wolfmans ziekte-
geschiedenis behandelt vanaf 1923 tot aan het begin van zijn analyse met
haar (W vom W, p. 302 - 314, ‘III. Krankengeschichte’). De ‘Nachtrag zu
Freuds Geschichte einer infantilen Neurose’ verscheen immers in 1929 in
het Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse (Bd 15, Heft 1, S 1 ff).
Deze ziektegeschiedenis is kort na afloop van de analyse (feb. 1927)
neergeschreven ‘mit seinen eigenen Worten’ zegt R. M. Brunswick, met de
woorden van de Wolfman dus (p. 302, W vom W). Bovendien hebben we
aangetoond dat Freud tijdens zijn eerste analyse reeds te maken had met
het aldaar door R. M. Brunswick beschreven probleem van de ‘Mitesser’
(‘wie kleine schwarze Punkte’ zegt R. M. Brunswick, de Wolfman aanha-
lend, W vom W, p. 303), die zulke ‘tiefe Löcher’ gaven (G.W. X, p. 298, zie
ook ons commentaar bij deze tekst uit Das Unbewußte).
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[1] De anonimiteit van ‘Das Ich des Kindes’ in de Ik-splijtingstekst heeft een parallel in de
Wolfmancasus. Freud schrijft daar: ‘...und alle Arbeit richtete sich darauf, sein ihm unbe-
wußtes Verhältnis zum Manne aufzudecken’ (G.W. XII, p. 153). ‘Zum Manne’, is hier de
vader van de Wolfman, maar zeker ook de man Freud zoals die in de overdracht fungeert.
En we hebben gezien hoe Freud in deze overdracht vanuit zijn theorie colludeert met
Wolfmans loochening.



Reeds toen was het ‘ein Loch ist ein Loch’ voor Freud een probleem (‘Dies
ist allerdings eine Schwierigkeit des Verständnisses’ G.W. X, p. 302). Dit
(sleutel)woord ‘Loch’ keert ook herhaaldelijk terug in R. M. Brunswicks
tekst (‘Wird das Loch zuheilen und wann?’ W vom W p. 305 ), vergezeld
van andere daarmee samenhangende woorden zoals ‘Narben verschwin-
den niemals’ (W vom W, p. 313), dit alles verbonden met ‘eine so boden-
lose Verzweiflung...Es gab...keinen Ausweg, kein Entrinnen’ (ibidem, p.
313). Ook de vergeefse troostwoorden van de arts die het ‘verdict’ uit-
sprak, bewaard gebleven in R. M. Brunswick verhaal, zijn hier niet
onbelangrijk: ‘Auf der Nase, auf die auch eine Primadonna stolz sein
könne, sei nur ein feiner weißer Strich sichtbar’ (p. 313, ibidem).
Gezien Freuds aanhoudende interesse voor de casus, die weer toenam
tegen het einde van zijn leven, is het niet ondenkbaar dat deze woorden
Freud zijn bijgebleven. Zo spreekt Freud in zijn eerste Mozesversie (1934)
nog over een ‘Verdrängungsnarbe’ die de terugkeer van het verdrongene
tegenhoudt en omzet in een symptoom (van niet genezen zijn, kan men
stellen. Zie G.W. XVI, p. 235 e.v.).
Misschien mag men het zo zien dat Freud deze woorden die ‘Eine Schwie-
rigkeit des Verständnisses’ voor hem inhielden, telkens weer bewerkte in
en met zijn onbewuste, en dat de ‘Einriss [im Ich]’ uiteindelijk fungeert
als een interpretatie, een ‘selected fact’ (Bion) van een aanvankelijk on-
begrijpelijk fenomeen dat door deze woorden gerepresenteerd werd. Een
‘selected fact’, wil zeggen: een interpretatie die een wisseling van vertex
realiseert. Voor diegenen die vertrouwd zijn met Bions notaties van het
analytisch proces gaat het dan om een wisseling van Sp lr D in mv: een
uit-wisseling (lr) van de schizoïd-paranoïde positie naar de depressieve
positie die in een container wordt verzameld en gerealiseerd (= mv, een
interpretatie dus). Dit wil zeggen dat de ‘Einriss im ich’ uit de Ik-splij-
tingstekst fungeert als een interpretatie (mv), een ‘selected fact’ waarmee
de schizoïd-paranoïde splijtingen (aangeduid in de woorden van de Wolf-
man) geïntegreerd en getransformeerd worden in en vanuit de depres-
sieve positie (Zie W. R. Bion, Transformations. Change from learning to
growth, W. Heinemann, London, 1965).
Een dergelijke interpretatie haalt haar kracht niet zozeer uit het feit dat
ze zo bewust gevonden is (het is niet waarschijnlijk dat Freud ‘bewust’
gedacht heeft aan de woorden van de Wolfman, toen hij schreef over de
‘Einriss [im Ich]’) of ons bewust maakt, maar uit het feit dat zoveel
onbewusts in een voorbewust contact wordt gezet met woorden waarmee
we communiceren. Daardoor ontstaat een verrijking van de communi-
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catie.

b. Omtrent de tweede beweging (40 - 115)

Het is natuurlijk terecht zich af te vragen wat er gebeurt met de mense-
lijke persoon die funktioneert in de modus van de loochening. De looche-
ning ‘im Dienste eines mächtigen Triebanspruchs’ (13) kan wel doen alsof
er geen sprake is van een inscheuring in het Ik of van een Ik-splijting
(verdeeldheid), maar wil dat ook zeggen dat dit doen alsof slaagt in zijn
opzet?
Dit is echter een vraag die pas na de inscheuring (‘Aber umsonst ist
bekanntlich nur der Tod’ 32) gesteld kan worden. De loochening zal hier
immers op antwoorden: je vertelt me niets nieuws, dat wist ik al. Het is
waar en niet waar, of liever gezegd beide tegelijk, wat op hetzelfde neer-
komt. Hier is dus een andere ( meer primitieve, is de implicatie) wijze van
‘psychisch’ funktioneren aan de orde. Is het mogelijk om daarin (commu-
nicatief) door te dringen? Met andere woorden: is het mogelijk een pene-
tratie te voltrekken, maar nu vanuit omgekeerde richting, van toekomst
en heden naar verleden; van buiten naar binnenste buiten en buitenste
binnen, van ná de geboorte naar vóór de geboorte?
Dit is wat Freud zal doen in zijn tweede beweging. Beide bewegingen
demonstreren echter eenzelfde poging om de loochening te doorbreken.
Men moet zelfs zeggen dat het ‘succes’ (Erfolg) van de ene beweging
afhangt van de andere; beide demonstreren ze de niet te overziene, nooit
geheel in een theorie onder te brengen, rijkdom van de ‘Einriss im Ich’
(33).
Maar we hoeven niet helemaal te wachten tot de tweede beweging. Freud
schreed niet voor niets de eerste beweging door. We wezen erop hoe de
eerste beweging het verhaal van ‘die Verteidigung des Mannnes, der von
seinen Nachbarn angeklagt war’ (G.W. II/III, p. 125) herneemt in de
loocheningsformule. Dit verhaal is het waard, in het licht van de formule,
om bemediteerd te worden als ware het een Koan, zeker wanneer het gaat
om patiënten bij wie latent of manifest sprake is van een (ook) psychotisch
funktioneren, maar ook bij andere patiënten, zoals Freud duidelijk zal
zeggen in zijn Abriss der Psychoanalyse (1939), wanneer hij terugkomt op
de rol van de Ik-splijting in het afweerproces zowel bij neurose als psy-
chose.
De verschillende verdedigingen van de man (G.W. II/III, p. 125) sluiten
aan op de reaktie van het kind ten aanzien van de drifteis en de tegen-
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spraak van de realiteit.

1.
 • Traumdeutung: De man erkent iets ontvangen te hebben (hetgeen toch

impliceert dat hem iets ontbrak, dat hij iets nodig had), maar wat ont-
vangen is, is intact (‘unversehrt’ G.W. II/III, p. 125) teruggebracht. De
transactie heeft niets veranderd aan zijn oorspronkelijke toestand, toen
er nog niets ontvangen was (want teruggegeven), en er is ook niets
kapot gegaan.

 • Ik-splijtingstekst: ‘Keines von beiden’ (22); het kind loochent niet iets
gekregen te hebben, dat gegeven werd, maar omdat in het ontbrekende
volledig (‘unversehrt’) is voorzien, en alles teruggegeven, is het niet aan
de orde afstand te moeten doen van het idee alles te kunnen zijn en
hebben.

 • In projektieve identificatietermen: het ontbreekt ons (mij, de ander) aan
niets.

2.
 • Traumdeutung: Voorzover er toch iets ontbreekt (‘durchlöchert’ G.W. II/

III, p. 125), is dat niet omdat er iets is gaan ontbreken. Vergeleken met
de oorspronkelijke staat is er niets dat ontbreekt. Het ‘durchlöchert’ was
altijd al ‘unversehrt’.

 • Ik-splijtingstekst: ‘oder vielmehr, gleichzeitig beides’ (22): het kind
erkent dat het bij hem aan iets ontbreekt, maar (in) dat ontbreken was
altijd al voorzien (alles = niets)

 • In projektieve identificatietermen: het ontbreken is hetzelfde als alles
hebben en zijn.

3.
 • Traumdeutung: Als logisch gevolg van de twee voorafgaande verdedi-

gingen: eigenlijk is er nooit sprake geweest van een ontbreken, want
een geven en ontvangen heeft nooit plaatsgevonden.

 • Ik-splijtingstekst: ‘Was auf dasselbe hinauskommt’ (22,23); er is geen
reden een andere situatie aan te nemen dan die van een Ik van het kind
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in dienst van een machtige drifteis, die het gewend is te bevredigen.

 • In projektieve identificatie termen: het ontbreekt me aan niets, waar-
voor zou ik de ander nodig hebben, die het aan alles ontbreekt.

Freud eindigt zijn ‘Playdoyer’ met de volgende zin:

Aber um so besser; wenn nur eine dieser drei Verteidigungsarten als
stichhältig erkannt wird, muß der Mann freigesprochen werden (G.W.
II/III, p. 125).

Dat wil dus zeggen dat elk van de drie verdedigingen gelijke waarde heeft
- dat ze identiek zijn.

Ook zonder de bijgevoegde vertaling in termen van projektieve identifi-
catie, zoals M. Klein (en later Bion e.a) die voor ons ontdekten, is het
duidelijk dat de Ik-splijting anders funktioneert ná de inscheuring van
het Ik, dan vóór de inscheuring van het Ik.
Vóór de inscheuring van het Ik behandelt het Ik elk stuk als één geheel en
zijn deze gehelen (stukken) bovendien identiek aan elkaar. Wat onder-
scheiden moet worden, wordt niet onderscheiden en wat met elkaar in
verband staat, wordt niet met elkaar in verband gebracht. Beide ingrepen
veronderstellen elkaar: het leggen van een verband, een over-eenkomst,
veronderstelt immers dat bepaalde gevoelens, tekens of betekenissen in
een toestand van gescheidenheid verkeren. Wanneer er echter geen schei-
ding, geen onderscheid is, is verband ook overbodig. Het ontbreken van
zowel onderscheid als verband is dan ook niet anders dan dat alles ver-
bonden is en niets gescheiden of onderscheiden is.
Dit is niet de beschrijving van wat men meestal een denkstoornis noemt,
maar een beschrijving ‘bij benadering’ van een ‘moeilijk voorstelbare’
emotionele toestand waarin iemand kan verkeren: het denken echter in
termen van ‘oorzaak en gevolg’ kan in deze emotionele toestand juist
uiterst scherp ontwikkeld zijn, omdat dit soort denken zich goed leent om
emotionele situaties en betekenissen als ‘dingen’ te behandelen.
Ná de inscheuring van het Ik is het geheel, het ‘uit één stuk’ zijn, verloren
gegaan en moet er gezocht worden naar verbanden en onderscheidingen
die de ware stand van zaken zo goed mogelijk benaderen, zonder dat men
in staat is de hele waarheid of het onbekende in gijzeling te kunnen ne-
men.
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Het lijkt me duidelijk dat het Ik vóór de inscheuring van het Ik, onder in-
vloed van ‘die machtige drifteis’, niet beschikt over de struktuur (of con-
tainer, Bion) om ‘diese schwer erträgliche reale Gefahr’ (15,16) te (ver)-
dragen. Dit Ik van het kind kan zelfs menen dat het zonder deze struk-
tuur (container), die de inscheuring van het Ik aandraagt, kan.
Dan is er ook het probleem van de overdracht. De vertaling in projektieve
identificatietermen geeft reeds aan dat er in het beschreven geval nauwe-
lijks sprake is van een ander die het kind aanspreekt. Een dergelijke
‘schepping’ (de ander) valt immers ofwel onder het goddelijk decreet van
het Ik (waarbij dan geldt: ‘Hoor Israel, onze God is een enige God), òf die
ander is zijn bestaan niet zeker. Het Ik is hier als een God die niet weet
wat hij doet, die zijn scheppingen en zijn vernietigingen telkens vergeet,
maar dat is des te beter (om in de termen van het ‘Plaidoyer’ in de Traum-
deutung te blijven): zijn goddelijk weten is daardoor juist elke dag volledig
nieuw, als vanouds dus, als op de eerste scheppingsdag.
Het zou echter een onvruchtbare beperking zijn van het begrip overdracht
te zeggen dat bij een psychotisch reageren geen sprake zou zijn van
overdracht. Waarom het ‘im Dienste eines mächtigen Triebanspruchs’ (13)
van het kind, niet zien als een overdracht, hoe vreemd en onbegrijpelijk
die ons ook mag voorkomen? Maar het is duidelijk dat in deze overdracht
de ‘vraag naar de ander’ of de ‘vraag naar het Ik’ nog niet gesteld kan
worden. Het zijn vragen die nog ‘geconcipieerd’ moeten worden (in de zin
van ‘ontvangen worden’, conceptie). Dat betekent dat de aard en de
kwaliteit van de (tegen)overdracht van de analyticus met de analysand, zo
gebrekkig en onvolledig als die noodzakelijk zal zijn, een bijzonder belang
krijgt als instrument voor analyse. Nergens meer (maar ook nergens
minder) dan bij psychotische problematiek wordt het duidelijk dat zelf-
kennis slechts mogelijk wordt door een ander mens. Het is de ander die de
mogelijkheid tot zelfkennis opent doordat die ander elke zelfkennis ook
altijd beperkt, limiteert. De ander als limiet, als grens van zelfkennis:
zowel in de zin van een streep (limiet, grens) door de rekening die ‘alles’
voor zijn rekening neemt, als in de zin van een ‘inscheuring in het Ik’, die
een nieuwe rekening opent, die niet niets, maar ook niet alles vermag te
zijn. Deze begrenzing geldt zowel voor de analyticus als voor de analy-
sand.
Het onderscheid tussen de splijting vóór de inscheuring in het Ik en die
van ná de inscheuring in het Ik laat zich beter begrijpen wanneer we hier
Bions doorwerking (Durcharbeitung) van Freuds denken in deze tekst
naar voren halen. Bion noemt de Ik-splijting vóór de inscheuring in het Ik
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een ‘pathological splitting’ en de Ik-splijting van ná de inscheuring in het
Ik een ‘non-pathological splitting’ [1].
Het gaat hier natuurlijk om een schema dat net als dat van de projektieve
identificatie (of elk willekeurig schema) een leeg schema is, dat slechts
zinvol gevuld kan worden vanuit de feitelijke interacties die plaatsvinden
in de analytische ruimte, waarbij telkens weer moet worden vastgesteld of
het om een pathologische, dan wel een niet-pathologische splijting gaat,
zowel bij analyticus als analysand. Vergeten we niet dat het hele verhaal
van het ‘jeugdige Ik’ in Freuds tekst binnen de kontekst staat van iemand
‘die man Jahrzehnte später als analytischen Patienten kennen lernt’ (6).
De gecondenseerde dynamiek van Freuds tekst ziet beide soorten splijtin-
gen ook niet los van elkaar want deze dynamiek bevat immers de wisse-
ling van vertex, zoals die aangekondigd was in de inleiding van zijn tekst.
Het verbreken of ontbreken van verbanden en het teniet doen of afwezig
zijn van onderscheidingen vóór de inscheuring in het Ik en binnen de zo
typische overdracht (‘im Dienste eines mächtigen Triebanspruchs’ 13) is
dan te zien als een pathologisch splijten en gespleten zijn van de even-
tuele analysand [2].
Het herstel (het leggen) van verbanden en het maken van onderscheiding-
en binnen een overdracht die ruimte laat voor de verschillende beteke-
nissen van de inscheuring in het Ik, is dan (‘laten we hopen’, zegt Bion)
het niet-pathologische splijten van de analyticus.
Zo spreekt Bion van een ‘pathological splitting’ [3] die het moeilijk maakt
om een ‘unwelcome idea’ (‘schwer erträgliche reale Gefahr’ 15, 16) of een
onwelkome stand van zaken te accepteren en deze een plaats te geven in
de communicatie met zichzelf (en de ander).
Daarentegen heeft de ‘non pathological splitting’ de mogelijkheid het ob-
stakel dat de wisseling van vertex tegenhoudt, op te heffen:

In the psycho-analytic experience we are concerned both with the
translation in the direction of what we do not know into something
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[1] W.R. Bion, Two papers: the Grid and the Caesura, Karnac Books, London, 1989, p. 53.
[2] Zie de ‘attacks on linking’ zoals we die aantoonden bij de Wolfman.
[3] W. R. Bion, Two papers:The Grid and Caesura, Karnac books, London, 1989, p. 45: ‘It is
not easy when the inhibition has a pathological quality which makes it more difficult to
entertain an unwelcome idea’. De navolgende citaten zijn allemaal uit zijn artikel ‘Caesura’
(p. 37 - 56). Ook de ‘Four papers’ in Clinical seminars and Four papers (W. R. Bion, Fleet-
wood press, Abingdon, 1987) met name ‘Emotional Turbulence’, maakt duidelijk dat Bion
de ‘Caesura’ van twee kanten beschouwt: als een ‘Einriss im Ich’ die gepenetreerd kan
worden, en als een ‘Ichspaltung’ die inhibeert, onderdrukt. 



which we do know or which we can communicate, and also from what
we do know and can communicate to what we do not know and are not
aware of because it is unconscious and which may even be pre-natal, or
pre-birth of a psyche or a mental life (‘Caesura’ p. 53-54).

Anders gezegd:

The ability of the analysand to take advantage of the possibility of success
which has opened out is a symptom of the penetration from the situ-
ation which Freud describes as intra-uterine, to the situation which is
conscious and post-caesural. I do not suggest that the event is related to
the dramatic episode of birth itself, but rather that that dramatic
situation, if borne in mind, is easier to use as a model to understand far
less dramatic occasions which occur over and over again when the
patient is challenged to move from one state of mind to another. In
other words, to penetrate an obstacle or layer between the states when
opportunity opens out, or there is some apparently disastrous state of
affairs to be turned to good account (ibidem, p. 47, 48).

Hier zijn nog enkele relevante citaten:

The analyst has to use what we hope is a non-pathological method of
splitting because the total situation that presents itself to us is beyond
our capacity, just as we suppose that it is beyond the capacity of the
infant to have a grasp of the world as we know it as adults. It is natural
for the infant to see a part of the world of reality; that particular view is
not wrong - it is inadequate. To limit ourselves to the observation only of
what we understand is denying ourselves the raw material on which
present and possibly future wisdom and knowledge might depend. The
fact that it is incomprehensible now, because our minds are unsuitable
or ill-fitted to grasp it, is not a reason for limiting the facts such as are
actually available (ibidem, p. 52).

The human personality exists as a whole; we have to split that personality
to formulate several possible ideas or interpretations. That I call non
pathological splitting (ibidem, p. 46).

How is one to penetrate this obstacle, this caesura of birth? Can any
method of communication be sufficiently ‘penetrating’ to pass that
caesura in the direction from post-natal conscious thought back to the
pre-mental in which thoughts and ideas have their counterpart in ‘times’
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or ‘levels’ of mind where they are not thoughts or ideas? That
penetration has to be effective in either direction. It is easy to put it in
pictorial terms by saying it is like penetrating into the woman’s inside
either from inside out, as at birth, or from outside in, as in sexual
intercourse. These pictorial formulations are primitive and general; they
may be so general that it is difficult to see what is to be said at any
precise moment - which is the analyst’s problem. One cannot go back -
although we talk about it in those words - to childhood or infancy. It is in
the present that we have to have a method of formulation which can
penetrate the barrier (ibidem, p. 45).

It is important to get used to this transitive method of thinking with a
view to arriving at an interpretation, which is also arriving at an
immediately changing situation; whether the interpretation is correct or
incorrect, fresh interpretations will have to be made in order to meet the
changed situation (ibidem, p. 50).

Wanneer we op deze wijze, Bion volgend, Freuds tekst overdenken, doen
we recht aan verschillende maar samenhangende problemen die de tekst
aan de orde stelt.
Freud stelt immers een primitief archaïsch funktioneren (casu quo een
primitieve afweer) van de menselijke persoon en zijn psyche aan de orde,
waarbij er duidelijk een verwijzing ligt naar zijn eigen psychisch funktio-
neren - een funktioneren waarmee zijn ‘Wissen’ eerder geen rekening
hield -, en eveneens naar het psychisch funktioneren van de Wolfman.
Dit primitieve funktioneren verwijst naar fundamentele vragen die het Ik
en de plaats van de ander voor het Ik konstitueren, dan wel, bij ontbreken
van deze vragen, deze konstitutie of de groei van die konstitutie blokke-
ren. In die laatste betekenis verwijst het naar het primitief functioneren
van het Ik van het kind, prae-caesuraal ten opzichte van post-caesuraal,
maar ook naar latere borderline en psychotische problematiek. Wat daar-
bij impliciet is in Freuds tekst, zegt Bion in duidelijke woorden:

The important thing is not that a patient is a borderline psychotic, or a
psychotic, or a neurotic but that he is a total character minus... and then
we have to form our own judgment of what that patient is minus
(ibidem, p. 52, 53).

We kunnen nu ook beter begrijpen waarom M. Klein enerzijds spreekt
van ‘excessieve’ projektieve identifikatie wanneer de verstandhouding
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tussen Ik en de ander, en het ‘andere’ van het Ik, verbroken is, zoals we
eerder beschreven, anderzijds over ‘normale’ projektieve identifikatie,
waarin het Ik en de ander (en de ‘ander’ van het Ik) samen werken om
‘eine schwer erträgliche reale Gefahr’ (15, 16) draaglijk te maken en een
plaats te geven, in welke geringe mate dan ook.
Zo is de opening van de transitionele (communicatieve) ruimte tussen
moeder en kind voorwaarde voor de wisseling van de vertex ‘illusie’ naar
die van ‘desillusie’: en het is het opheffen van een obstakel - een looche-
ning - die deze opening realiseert (Winnicott).
Het doorbreken van een loochening en het aan de orde stellen van een
primitief mentaal funktioneren kan niet zonder gevolgen blijven voor het
‘wissen’ en het ‘nicht wissen’ omtrent de menselijke persoon, waarmee de
psychoanalyse van doen heeft.
Het is opmerkelijk dat de analytische literatuur voor het overgrote deel
slechts de term ‘splijting’ heeft overgehouden uit Freuds artikel, en dan
nog meestal verengd en praktisch uitsluitend in verband gebracht met
borderline en psychotische problematiek (dit is echter niet het geval bij M.
Klein, Bion, Lacan e.a). De betekenis en de funktie van ‘de inscheuring in
het Ik’ in Freuds tekst lijkt een nog grotere verwaarlozing ten deel te zijn
gevallen. W. R. Bion en J. Lacan hebben hier echter in hun eigen ‘Durch-
arbeitung’ van Freuds denken, wel degelijk veel aandacht aan besteed.
Het zou een andere studie vergen om dit aspect nader te onderzoeken.
Bij J. Lacan is deze ‘Durcharbeitung’ te vinden waar hij het heeft over de
‘trait unaire’, hetgeen ik vertaal als het ‘(merk)teken van één’. Dit ‘merk-
teken van één’ vindt men terug als streep (‘Einriss’) door S (signifiant =
betekenaar), hetgeen s geeft (waarmee tevens het geblokkeerde, de ‘Ich-
spaltung’ - signifiant barré -, en verdeelde van de betekenaar wordt
aangegeven. Zie eerder de verschillende betekenissen van ‘Einriss’). Deze
s is tevens in zijn sexuatieformules (formules omtrent de sexeverschillen)
de formule voor de man. Maar men vindt de ‘inscheuring van het Ik’ ook
terug in zijn formule voor de vrouw, zij het op een andere wijze: S( a ). De
betekenaar (S) is hier de betekenaar die het ontbreken (/) van de Ander (A
= grand Autre) aangeeft [1].
Bij W. R. Bion vindt men een uitwerking daarvan in het eerder genoemde
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L’envers de la psychanalyse, Livre XVII, 1991 en Encore, Livre XX, 1975, édit du Seuil.



artikel ‘Caesura’ [1]. De uitwerking van Bion is niet van dezelfde aard als
die van Lacan, maar van beide uitwerkingen valt te leren. De analytische
lezer zal zich hier misschien verbazen om Bion en Lacan verzameld te vin-
den rond een grotendeels verwaarloosd probleem van Freud. Maar wat
nog meer verwondering wekt, is het feit dat bij mijn weten geen van bei-
den bij de introduktie van de ‘Caesura’ of van de ‘trait unaire’ de Ik-splij-
tingstekst van Freud citeert.
Lacan zegt in zijn seminaire L’envers de la psychanalyse:

Lá, j’emprunte au texte de Freud pour lui donner un sens qui n’y est pas
pointé, la fonction du trait unaire, c’est-à-dire de la forme la plus simple
de marque, qui est, à proprement parler, l’origine du signifiant. Et
j’avance ceci - qui n’est pas vu dans le texte de Freud, mais qui ne saurait
être d’aucune façon écarté, évité, rejeté, par le psychanalyste - que c’est
du trait unaire que prend son origine tout ce qui nous intéresse, nous
analystes, comme savoir (ibidem, p. 52).

‘J’emprunte au texte de Freud...un sens qui n’y est pas pointé...qui n’est
pas vu dans le texte de Freud’ is merkwaardig genoeg, maar hij geeft ook
niet aan op welke tekst hij doelt.
Ook bij de citaten, voorafgaand aan het artikel ‘Caesura’ van W. R. Bion
(citaten van Freud maar ook een aantal buiten het terrein van de psycho-
analyse) is er geen enkele die de Ik-splijtingstekst citeert, terwijl uit de
ontwikkeling van de ideeën tot in de zinswendingen en het woordgebruik
toe, blijkt hoezeer Bion - en Lacan - de gedachtengang uit de Ik-splijtings-
tekst voortzetten.
Uit de vele interpretaties die zeker mogelijk zijn voor een dergelijk feno-
meen en die zeer waarschijnlijk ook nog verschillend zullen uitvallen voor
Bion en Lacan, kies ik er één die nauw aansluit bij wat ik eerder schreef
bij de ‘Einriss im Ich’ als Freuds interpretatie achteraf van de woorden
van de Wolfman (zie onze studie p. 226). Op een of andere wijze hebben
Bions en Lacans onbewuste een moeilijkheid die ze niet begrepen, steeds
weer bewerkt tot geleidelijk een nieuw begrijpen ontstond (een nieuwe
vertex). Men is dieper doorgedrongen waardoor er iets getransformeerd is,
van gedaante veranderd is. Er ontstaat dan een nieuwe, veranderde
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[1] W. R. Bion Two papers: the Grid and Caesura, Karnac books, London, 1989. Evenals bij
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latere werken. Zie bijvoorbeeld ook W. R. Bion, Clinical seminars and Four papers, Fleet-
wood press, Abingdon, 1987.



situatie. Precaesuraal: het voorafgaande kon de transformatie niet beden-
ken, en postcaesuraal: de transformatie doet het voorafgaande vergeten.
Het gevolg is: ‘Fresh interpretations will have to be made in order to meet
that changed situation’ (W. R. Bion ‘Caesura’, p. 50).
De transmissie van psychoanalyse (van de psychoanalytische functie die
iedere persoonlijkheid kan hebben) is niet vooral een bewuste transmissie
maar iets van onbewuste naar onbewuste, iets tussen onbewusten, naar
het allereerste model tussen moeder en kind (het kind en de borst in de
eerste plaats). Met dien verstande dat in het onbewuste van iedere moe-
der op zijn minst een potentiele vader leeft ten opzichte van het kind,
zoals in het onbewuste van iedere vader een potentiele moeder leeft ten
opzichte van het kind. Het is met behulp van elkaar (vader en moeder)
dat ze zorgen voor transformatie indien ze in de psyche van het kind
transformabel kunnen worden.

3 Tweede beweging: ‘Daten einer besonderen Krankengeschich-
te’ (5-40) 41-115.

3A Inleiding tot de casus (5-12) 41-42.

De tweede beweging, die in al zijn onderdelen een parallel heeft in de
vorige beweging, leidt Freud in met een van zijn typische overgangs-
zinnen die de brug slaat tussen een vorige gedachte (‘schematische
Darstellung) en een nieuwe gedachtengang (‘Daten einer besonderen
Krankengeschichte’ 41,42). Het is echter duidelijk de bedoeling dat de
nieuwe gedachtengang ten voordele komt van de vorige.

3B Casus, ‘Ein Knabe’, (12-31) 42-104.

3B1 ‘Das weibliche Genitale kennen gelernt durch Verführung
...’ en ‘... mit der Kastration bedroht’ (12-16) 42-61.

Deze ‘Daten einer besonderen Krankengeschichte’ zijn, zoals reeds eerder
is aangegeven, uit de Wolfmancasus (G.W. XII, p. 157, Zusatz 1923). Het
probleem uit de eerste beweging wordt opnieuw aan de orde gesteld maar
deze keer wordt het ‘schwer erträgliche reale Gefahr’ uit de eerste bewe-
ging als castratiedreiging benoemd, binnen een historische kontekst,
binnen de oedipusconstellatie ook, waarbij het sexe-verschil de inzet is
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van het probleem. Nadat Freud, maar nu met de data uit de Wolfman-
casus, net zoals in de vorige beweging de scène voor ‘unter der Einwir-
kung eines psychischen Traumas’ (9, 10), ‘Die Bedingungen für eine
ungeheure Schreckwirkung’ (49) heeft klaargezet, gaat hij na hoe ‘Der
Knabe’ met het aldus opgeroepen konflikt omgaat. Terwijl Freud in de
eerste beweging, na het konflikt geschetst te hebben, bijna meteen over-
stapt op de pathologische oplossing die de focus is van zijn onderzoek,
blijft hij in de tweede beweging veel langer stil staan bij allerlei reacties
van ‘Der Knabe’, die leiden tot wat hij als ‘Die gewöhnliche, die als normal
geltende Folge des Kastrationsschrecks’ (41-73) noemt, om pas dan toe te
komen aan de pathologische oplossing die zijn parallel in de eerste bewe-
ging heeft (73-104). In de beschrijving van de reacties (‘die als normal
geltende Folge’) is niet alleen het materiaal uit de Wolfmancasus herken-
baar (41-50), maar ook de navolgende beschrijvingen vertellen een bekend
verhaal. De tekst 50-73 kan zelfs los van de feiten uit de Wolfmancasus
gelezen worden. Het is immers een korte samenvatting in bijna dezelfde
bewoordingen, van wat Freud reeds beschreef in Die infantile Genital-
organisation (G.W. XIII, voornamelijk p. 295-296, 1923e) en Der Unter-
gang des Ödipuskomplexes (G.W. XIII, voornamelijk p. 396-398, 1924d).
Freud citeert in deze tekst (50-73) dus uit eigen werk, zijn eigen reeds
bekende opvattingen omtrent de sexualiteit van de jongen. Hij geeft dan
ook duidelijk op het einde van deze passage aan dat hij hier ‘Die gewöhn-
liche, die als normal geltende Folge’ (69) beschrijft. Tot 73 is dus alles
‘allang bekend en vanzelfsprekend’ (zie inleiding). Maar het is zinvol stil
te staan bij deze teksten. In Die infantile Genitalorganisation voegt Freud
een belangrijk idee of analytische observatie toe aan zijn tot dan toe bij
elke heruitgave, zorgvuldig verbeterde Drei Abhandlungen der Sexual-
theorie (1905). Hij zegt daar enerzijds: ‘Die Annäherung des kindlichen
Sexuallebens an das der Erwachsenen geht viel weiter und bezieht sich
nicht nur auf das Zustandekommen einer Objektwahl’ (G.W. XIII, p. 294),
anderzijds zegt hij

Der Hauptcharakter dieser  i n f a n t i l en   G e n i t a l o r g a n i -
s a t i o n  ist zugleich ihr Unterschied von der endgültigen Genital-
organisation der Erwachsenen. Er liegt darin, daß für beide
Geschlechter nur e i n  G e n i t a l e, das männliche, eine Rolle spielt. Es
besteht also nicht ein Genitalprimat, sondern ein Primat des
P h a l l u s.  (ibidem, p. 295, de grotere letters staan in Freuds tekst).
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Dit ene mannelijke genitaal voor beide geslachten is duidelijk van zo bij-
zondere aard dat Freud het een speciale naam geeft: ‘nicht ein Genital-
primat, sondern ein Primat des P h a l l u s’ [1], daarmee een symbool-
waarde suggererend. Men vraagt zich echter af: symbool van wat? Het is
in ieder geval niet onbelangrijk dat Freud vlak daarna zegt (en dat staat
eveneens in grotere letters dan de rest van de tekst):

d a ß   m a n   d i e   B e d e u t u n g   d e s   K a s t r a t i o n s-
k o m p l e x e s  e r s t   r i c h t i g   w ü r d i g e n   k a n n,   w e n n 
m a n   s e i n e   E n t s t e h u n g   i n   d e r   P h a s e   d e s 
P h a l l u s p r i m a t s   m i t   b e r ü c k s i c h t i g t (ibidem, p. 296).

3B2 ‘Anders ... ,wenn beide Momente zusammengetroffen sind’ -
‘Die gewöhnliche ... Folge,’ (16-21) 61-73.

De beschrijving van het samenkomen van de waarneming van het vrou-
welijk genitaal, de vagina, en het castratiedreigement waardoor: ‘der
eigene Penisverlust vorstellbar geworden ist’ en ‘die Kastrationsdrohung
nachträglich zur Wirkung gelangt’ (G.W. XIII, p. 398, Der Untergang des
Ödipuskomplexes), was reeds voorbereid in het vorige onderdeel (42-61).
Beide werden daar echter niet met elkaar in verband gebracht, enerzijds
omdat ‘Das Kind ihr (die Kastrationsdrohung) den Glauben verweigert, es
kann sich nicht leicht vorstellen, dass eine Trennung von dem so hoch
eingeschätzten Körperteil möglich ist’ (51-53), anderzijds omdat

Beim Anblick des weiblichen Genitales hätte sich das Kind von einer
solchen Möglichkeit überzeugen können, aber das Kind hatte damals
den Schluss nicht gezogen, weil die Abneigung dagegen zu gross und
kein Motiv vorhanden war, das ihn erzwang. Im Gegenteile, was sich
etwa an Unbehagen regte, wurde durch die Auskunft beschwichtigt, was
da fehlt, wird noch kommen, es - das Glied - wird ihr später wachsen (53-
59).
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[1] De Nederlandse Van Dale laat de culturele achtergrond van de term achterwege die
essentieel is in Freuds benoeming. Webster geeft: ‘a representation or image of the penis as
the reproductive organ, worshipped as a symbol of generative power, as in the dionysial
festivals of ancient Greece’. Petit Robert: ‘membre viril en érection, emblème mythologique
de la fécondité et de la puissance reproductrice de la nature.’ De ‘fallus’ is dus niet hetzelfde
als de penis, ook al gebruikt Freud elders meerdere malen ‘penis’ wanneer het eigenlijk om
de ‘fallus’ gaat. Deze neiging tot gelijkstelling is waarschijnlijk typerend voor Freuds eigen
problematiek, zoals we nog zullen zien.



Freud gebruikt op deze plaats in de Ik-splijtingstekst niet de term ‘looche-
ning’, maar gebruikt die term wel in ‘Die infantile Genitalorganisation’,
wanneer daar bijna woordelijk hetzelfde beschreven wordt:

Sie leugnen diesen Mangel, glauben doch ein Glied zu sehen,
beschönigen den Widerspruch zwischen Beobachtung und Vorurteil
durch die Auskunft, es sei noch klein... (G.W. XIII, p. 296, mijn vette
letters).

De term loochening ontbreekt dan toch weer wanneer hij een jaar later in
Der Untergang des Ödipuskomplexes dezelfde beschrijving herneemt.
Daardoor worden nogmaals Freuds aarzelingen zichtbaar omtrent het te
beschrijven fenomeen. Pas vanaf 1927 in Fetischismus krijgt de looche-
ning een meer precieze betekenis. Het ‘weil...kein Motiv vorhanden war’
(56-57) lijkt me te verwijzen naar: ‘daß für beide Geschlechter nur e i n
G e n i t a l e, das männliche, eine Rolle spielt’ (Die infantile Genitalor-
ganisation, p. 294) en in zijn Der Untergang des Ödipuskomplexes waar
hij het over dezelfde fallische genitaalorganisatie heeft, voegt hij er zelfs
aan toe: ‘Das weibliche (Genitale) ist unentdeckt geblieben’ (G.W. XIII, p.
396). Wanneer hij dan in de laatstgenoemde tekst (aansluitend op het
gestelde in Die infantile Genitalorganisation, p. 296) zegt: ‘Die Behaup-
tung ist nun, daß die phallische Genitalorganisation des Kindes an dieser
Kastrationsdrohung zugrunde geht’ (G.W. XIII, p. 397, eerder: ‘sie ver-
sinkt und wird von der Latenzzeit abgelöst’ p. 396), wordt duidelijk een
relatie gelegd tussen de ontdekking van het vrouwelijk genitaal en de
castratie. Deze relatie ontvangt een precisering in de Ik-splijtingstekst die
men bij mijn weten, nergens bij Freud zo duidelijk aangeduid vindt, want
het gaat hier om een relatie die met ‘realiteit’ te maken heeft. Freud
spreekt van een ‘Realität des Kastrationsgefahr’. Het gaat dus om de
ontdekking van ‘realiteit, werkelijkheid’ bij de ontdekking van het vrou-
welijk genitaal en de castratie (zie ook eerder ons commentaar bij de tekst
uit Die endliche und unendliche Analyse, p. 159). Achteraf bezien moeten
dus ook het ‘schwer erträgliche reale Gefahr’ (15-16) en ‘die Realität’ (18)
uit de eerste beweging ook met castratie en de ontdekking van het
vrouwelijk genitaal in verband gebracht worden. Wanneer Freud in de Ik-
splijtingstekst spreekt over realiteit en werkelijkheid heeft hij het over
castratie en ‘Weiblichkeit’ (G.W. XVI, p. 97, Die endliche und unendliche
Analyse). En de ‘Einriß im Ich’ geeft dus toegang tot ‘werkelijkheid’,
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datgene dat mogelijk is ten opzichte van het ‘onmogelijke’ van een
berekening die ‘alles’ voor zijn rekening nam en ‘niets’ overliet.
Zoals gezegd staat Freud in de tweede beweging (3B1 en 3B2) langer stil
bij ‘die als normal geltende Folge des Kastrationsschrecks’ dan in de
eerste beweging (2B1 en 2B2) waar deze slechts impliciet aangeduid
wordt in de keuze waarvoor het kind staat (16 e.v.). In de eerste beweging
gaat Freud meteen over tot de ‘sehr geschickte Lösung der Schwierigkeit’
namelijk de loochening. In feite is Freuds vertrekpunt in de tweede bewe-
ging (41-73, 3B1 en 3B2) dus de situatie zoals geschetst in: ‘Der Erfolg
wurde erreicht auf Kosten eines Einrisses im Ich, der nie wieder verhei-
len, aber sich mit der Zeit vergrösseren wird’ (32-34) en het daarmee
verbonden ‘Die beiden entgegengesetzten Reaktionen auf den Konflikt
bleiben als Kern einer Ichspaltung bestehen.’ (34,35). Met name deze
laatste bewering is duidelijk aanwezig in de zin die 3B1 en 3B2 in de
tweede beweging beëindigt:

Dass der Knabe der Drohung nachgibt, im vollen oder wenigstens im

partiellen Gehorsam - indem er nicht mehr die Hand ans Genitale führt
- entweder sofort oder nach längerem Kampf, also auf die Befriedigung

des Triebes ganz oder teilweise verzichtet (70-73, mijn vette letters).

Dit sluit aan bij wat we reeds eerder naar voren brachten omtrent het
‘transitieve’ karakter van de ‘Einriss im Ich’. Beide bewegingen in de tekst
zijn parallel, maar hebben een verschillend vertrekpunt. De wisseling van
vertex in de eerste beweging is progressief van aard, van een ongeboren-
heid naar geboren worden (met deze termen houden we ons aan wat
Freuds tekst suggereert en aan het door Bion voorgestelde beeld). De
tweede beweging legt de weg af in omgekeerde richting: van geborenheid
naar ongeboren zijn. De vraag van de tweede beweging is dus eerder:

Can any method of communication be sufficiently ‘penetrating’ to pass
that caesura in the direction from post-natal conscious thought back to
the pre-mental in which thoughts and ideas have their counterpart in
‘times’ or ‘levels’ of mind where they are not thoughts or ideas? That
penetration has to be effective in either direction.’ (W.R. Bion, Two

papers: The Grid and the Caesura, p. 45).
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3B3 ‘Wir sind aber darauf vorbereitet, dass unser Patient sich
anders zu helfen wusste, (21-31) 73-104.

De steekwoorden van deze passage zijn: ‘kniffige Behandlung der Realität’
(92, zie ‘sehr geschickte Lösung der Schwierigkeit’ 29) en ‘Auch diese
Angst vor dem Vater schweigt von der Kastration’ (103, 104) en ze geven
aan dat we ons op hetzelfde terrein bevinden als van 2B3 in de eerste
beweging, de loochening dus. Freuds eerste zin zet hier de toon waarvan
hij de inhoud nader zal onderzoeken: ‘Er schuf sich einen Ersatz für den
vermissten Penis des Weibes, einen Fetisch’ (75). Dit substituut voor de
ontbrekende penis van de vrouw kwamen we reeds eerder tegen in zijn
artikel Fetischismus. Freud maakt daar duidelijk dat deze fetisch als:

Ersatz für den Phallus des Weibes (der Mutter)...nicht der Ersatz eines
beliebigen, sondern eines bestimmten, ganz besonderen Penis [ist], der
in frühen Kinderjahren eine große Bedeutung hat, aber später verloren
geht. Das heißt: er sollte normalerweise aufgegeben werden, aber gerade
der Fetisch ist dazu bestimmt, ihn vor dem Untergang zu behüten (G.W.
XIV, p. 312).

Deze ‘bestimmten, ganz besonderen Penis’ kwamen we op zijn beurt reeds
tegen in zijn Die infantile Genitalorganisation: ‘für beide Geschlechter nur
e i n  G e n i t a l e, das männliche’ (G.W. XIII, p. 294-295).
In het navolgende geeft Freud aan dat de fetisch de functie overneemt van
het: ‘keines von beiden, oder vielmehr, es tut gleichzeitig beides, was auf
dasselbe hinauskommt’ (22, 23) uit de eerste beweging. Dit wordt duide-
lijk uit de tekst:

Damit hatte er zwar die Realität verleugnet, aber seinen eigenen Penis
gerettet. Wenn er nicht anerkennen musste, dass das Weib ihren Penis
verloren hatte, so büsste die ihm erteilte Drohung ihre Glaubwürdigkeit
ein, dann brauchte er auch für seinen Penis nicht zu fürchten, konnte
ungestört seine Masturbation fortsetzen (75-79).

Freud zegt dan dat de beschreven daad (‘Akt’) van de patiënt weliswaar
imponeert als een afwending van de realiteit, als een proces dat we graag
aan de psychose zouden willen voorbehouden, ‘aber’, voegt hij toe, ‘wir
wollen doch unser Urteil suspendieren’. ‘Er [dieser Akt] ist auch nicht viel
anders’ (zie ‘das Kind tut aber...’ in de eerste beweging), namelijk een
afwending van de realiteit, maar Freud wil blijkbaar dat ook wij: ‘bei
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näherer Betrachtung... einen nicht unwichtigen Unterschied entdecken’
(84-85). Waarna een zeer gecondenseerde tekst volgt die ons terug zal
voeren naar het: ‘keines von beiden, oder vielmehr, es tut gleichzeitig
beides, was auf dasselbe hinauskommt’. Méér nog, deze tekst tracht het
obstakel ‘loochening’ te doorbreken in omgekeerde richting, zoals we reeds
eerder aankondigden.
We zullen onze interpretatie starten met een ‘vrije vertaling’ van deze
gecondenseerde passage (85-91). Met ‘vrij’ bedoelen we echter een
vertaling die zo nauwkeurig mogelijk recht probeert te doen aan datgene
dat Freud in dit compacte tekstgedeelte aan de orde stelt. Hiervoor is het
nodig om elders in de tekst vermelde elementen - die duidelijk dezelfde
kontekst, dezelfde ‘besondere Krankengeschichte’ betreffen - daarbij te
betrekken. Want Freud blijkt hier één van de procédés toegepast te heb-
ben die hij ook elders gebruikt om iets te verhullen. Meestal, maar niet
altijd heeft de verhulling te maken met zijn zelfanalyse. Zou dat ook hier
het geval zijn? Deze vraag bewaren we voor later. Het procédé is dat van
een mechanisme uit het obsessieve complex, namelijk isolatie (uit-elkaar-
plaatsen). Maar voor wie zich aan de tekst houdt, is de verbinding niet
verbroken. Het tussen vierkante haakjes geplaatste in onze vertaling
herstelt de verbroken verbindingen die bestaan binnen de passage, maar
ook de verbindingen met elementen buiten de passage.

De jongen heeft niet gewoon zijn waarneming tegengesproken en een
penis dáár gehallucineerd, waar er geen te zien was, maar hij heeft een
waardeverschuiving toegepast [de ‘Wertverschiebung’ is ‘Der Ersatz für
den vermissten Penis des Weibes’] namelijk [‘dáár waar geen penis te
zien was’, maar wel een vagina] heeft hij de penisbetekenis [‘Penis-
bedeutung’ van een vagina] op een ander lichaamsdeel overgedragen
[bij zichzelf: dat moeten ‘seine beiden kleinen Zehen’ zijn. Ik geef
verderop de verantwoording voor deze interpretatie] waarbij hem ‘in
hier nicht anzuführender Weise’ het mechanisme van de regressie ter
hulp kwam [elders - zie 104 - geeft Freud toch aan dat het om regressie
naar de orale fase gaat]. Deze waardeverschuiving [‘Ersatz für den
vermissten Penis des Weibes’ plus het mechanisme van regressie naar
het orale] betrof natuurlijk alleen het lichaam van de vrouw [dit wil
zeggen in zijn orale incorporatie van, en vereenzelviging dus met het
lichaam van een vrouw, wier vagina - geen penis te zien - penisbetekenis
heeft gekregen, heeft hij alleen de vagina geloochend]. Voor zijn eigen
penis veranderde er niets [kan de patiënt denken vanuit zijn ‘fetischis-
tische’ theorie] (85-91).
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Laten we meteen wijzen op datgene waar Freud het niet over heeft in
deze tekst, liever gezegd, waar hij het überhaupt niet over heeft in de hele
Ik-splijtingstekst, namelijk de externe realiteit. Immers, de waarneming
van deze externe realiteit, in dit geval de vagina, wordt door de knaap
niet tegengesproken (85-86). Waar het wel over gaat is de berekening uit
de eerste beweging die Freud hier herneemt, namelijk: ‘keines von beiden
[0], oder vielmehr, gleichzeitig beides [2], was auf dasselbe hinauskommt
[0 is identiek aan 2]’. De patiënt zegt hier immers dat de vagina en penis
verschillend zijn (a = b), maar hij heeft de vagina ‘penisbetekenis’ gegeven
(a = b) waardoor het verschillend zijn neerkomt op het identiek zijn (a = b)
= (a = b). De patiënt maakt dus van penis en vagina een ‘geen van beide,
of liever gezegd, allebei tegelijk, wat op hetzelfde neerkomt’, dit wil zeg-
gen er is geen ‘Spaltung’ in de zin van ‘geen spleet, geen scheur’ als aan-
duiding van de vagina (Spalt, Spalte). De dynamiek van Freuds gedach-
tengang waardoor zijn woordgebruik bepaald wordt, impliceert ook deze
betekenis van ‘Spaltung’ zoals onze analyse van bovenstaande passage
aantoont: hij heeft alleen de vagina geloochend. De patiënt loochent
echter niet alleen de vagina, door én een penis te hebben én een vrouw
zonder vagina te zijn; de tekst toont aan dat hij eveneens ‘deze gaping,
deze kloof’ (Spalte, Spaltung) in het psychische, namelijk het onbewuste,
loochent. Het wordt ‘doodgezwegen’ zoals Freud verderop suggereert
(‘Auch diese Angst vor dem Vater schweigt von der Kastration’ 102-103).
Want het opmerkelijke is dat deze passage niet anders dan onbegrijpelijk
kan blijven, tenzij men de werkzaamheid van een ‘onbewust’ fantasma
veronderstelt: de orale vereenzelviging (incorporatie is de term die we
prefereren) van een jongen (met penis) met een vrouw zonder vagina (wel
met borsten, zoals we nog zullen zien). Het is de vereenzelviging met een
vrouw die alles is en heeft (men kan dus net zo goed zeggen, een vader die
alles is en heeft. De vader en moeder zijn identiek, inwisselbaar). De ana-
lyse van de tekst loopt uit op deze konklusie, maar bij deze analyse is een
moeilijkheid, die men niet over het hoofd mag zien. Freuds tekst laat deze
moeilijkheid zien en het is ook een hoofdprobleem in de analyse met schi-
zoïde patiënten.
Een ‘onbewust fantasma’ zou voor ons de zin van de tekst weer herstellen
en begrijpelijk maken omdat het fantasma door zijn voorstelling (repre-
sentatie), hoe onmogelijk ook, vragen aan de orde stelt omtrent ontbre-
kende (onder)scheidingen en verbanden (overeenkomsten).
De functie van de fetisch is echter juist om het onbewuste en dus per defi-
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nitie ook de onbewuste fantasma’s als ontbrekend uit te sluiten, omdat de
fetisch ‘alles’ in zich sluit, en dus elke verwijzing, ‘referentie naar’, nog
iets of iemand anders of iets ‘ontbrekends’ uitsluit. In de ‘fetischistische
konstruktie’ is dus niet alleen geen plaats voor ‘Spaltung’, maar evenmin
voor een ‘Einriss im Ich’. Wat Freud demonstreert in de voorafgaande
passage is typisch voor de loochening, die zo te onderscheiden is van
datgene dat verdrongen is (en in principe nog onder de castratie valt, zie
Die Verneinung). Een stuk onbewuste is verdwenen, ‘dood’ gezwegen, als
het ware vernietigd of ongeboren, en gecondenseerd in een soort ‘ent-
stellte’ werkelijkheid die verschijnt in of over de externe werkelijkheid
heen. We zijn hier niet ver verwijderd van Bions ‘bizarre objects’ en
Melanie Kleins opvatting over het schizoïde. De manoeuvre die Freud van
zijn patiënt beschrijft, heeft zijn eigen messcherpe (loochenings)logica:
deze vernietigt als het ware (of verdraait, verandert) zowel psychische
werkelijkheid als het ‘werkelijke’ aan de externe werkelijkheid, en daar-
mee ook het verschil en het verband tussen binnen en buiten. En deze
‘logica’ doet dat ‘sehr geschickt’ (29), het gaat om een ‘kniffige Behandlung
der Realität’ (92, ‘sluw’). De wijze waarop is dezelfde als in de eerste bewe-
ging. Het gebeurt door zowel de onderscheidingen (de verschillen) als de
verbanden (de overeenkomsten) teniet te doen.
Freuds bovenstaande passage is daarmee eigenlijk een demonstratie van
‘attacks on linking’ (Bion) zoals we die ook vonden in Wolfmans brief van
6 juni 1926. Dergelijke zaken vindt men echter niet alleen in de Wolfman-
casus maar ook in het Mozeswerk, met name in de eerste Mozesversie: er
vond daar een ‘Entstellung’ [1] plaats en er was het feit dat in het eerste
voorwoord (vor März 1938) binnen en buiten verward, niet echt onder-
scheiden zijn. Pas in het tweede voorwoord (im Juni 1938) zijn ze dat wel:
‘Innere Bedenken sowie äußere Abhaltungen’ (Mozeswerk, V2) maar dan
zal Freud zich ook zorgen maken omtrent de kloof die hij konstateert
tussen zichzelf als auteur en zijn werk (de eerste Mozesversie).
Maar we hebben onze interpretatie van de tekst nog niet afgerond. We
beloofden een verklaring te geven voor het verband dat we legden tussen
‘die Penisbedeutung [van een vagina] einem anderen Körperteil über-
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[1] Men herleze de definitie die Freud daarvan gaf in het Mozeswerk (G.W. XVI, p. 144,
echter toegepast op de Heilige Schrift en niet op zijn eigen geschriften). Deze definitie is ook
toepasbaar op bovenstaande geanalyseerde passage (85-91) als zijnde een ‘in seiner Er-
scheinung verändern’. Het ‘an eine andere Stelle bringen, anderswohin verschieben’ slaat
dan op het symptoom: ‘eine ängstliche Empfindlichkeit seiner beiden kleinen Zehen gegen
Berührung’ (111-113), wat volgens onze analyse bij passage 85-91 hoort maar verschoven is
naar een andere plaats in de tekst.



tragen’ (88) en ‘eine ängstliche Empfindlichkeit seiner beiden kleinen
Zehen’ (109 -113). Het ligt voor de hand bij ‘einem anderen Körperteil
übertragen’ eerst te denken aan de mond, want het gaat toch om een
regressie naar het orale. Dat lijkt me juist [1]. Als het echter gaat om de
mond, wil dat tegelijkertijd zeggen dat het gaat om de relatie met de
borst(en) - de tepels.
Nu doet Freud bij het symptoom van ‘zijn beide kleine tenen’ wel alsof hij
nog iets nieuws toevoegt (‘fügen wir hinzu’). Maar het moet toch ook
verband houden met wat voorafgaat, want het gaat nog steeds om die
‘besondere Krankengeschichte’ van de jongen. Eerder in de tekst spreekt
Freud ook over een symptoom:

in vollem Widerspruch zu seiner anscheinenden Tapferkeit oder
Unbekümmertheit...welches beweist, dass er diese Gefahr doch anerkennt
(95-97).

De nadere bepaling van dit symptoom bestaat echter alleen daarin, dat
het in verband wordt gebracht met het castratiedreigement en (‘unmittel-
bar nachher’) ‘der Schöpfung des Fetisch’ (98, 99). Er treedt dan een
‘intensive Angst vor der Bestrafung durch den Vater auf’ (99, 100). Zijn
uiteenzetting van dit symptoom begint Freud met de konstatering dat het
om een ‘Anerkennung’ gaat van de castratie, maar ook om een ‘Verleug-
nung’: ‘Auch diese Angst vor dem Vater schweigt von der Kastration’ (102,
103). Het is dit laatste aspect (loochening) dat hij dan verder uitdiept,
waarbij hij komt te spreken over: ‘die Angst vom Vater gefressen zu
werden’ (104) en het mythologisch fragment Kronos/Zeus.
We zullen op Freuds gebruik van dit mythologische fragment in verband
met de loochening nog nader moeten ingaan. Het is echter voorlopig
voldoende dat we kunnen vaststellen dat ook al is het symptoom van ‘zijn
beide kleine tenen’ misschien niet hetzelfde als het eerder aangehaalde,
het toch uit dezelfde bron stamt. De ‘ängstliche Empfindlichkeit seiner
beiden kleinen Zehen gegen Berührung’ (111-113) verwijst duidelijk naar
de ‘intensive Angst’ (99, 100) uit de behandeling van het eerdere symp-
toom. Bovendien is dit symptoom duidelijk verbonden met het ‘Hin und
Her von Verleugnung und Anerkennung’ (113) van de castratie, wat men
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[1] Reeds eerder merkten wij op dat ook het anale, als andere lichaamsopening impliciet
aanwezig is in de Ik-splijtingstekst. Immers de regressie naar het orale maakt het mythisch
thema Kronos/Zeus tot een oraal fantasma (105-109, zie later). Er is daar sprake van ie-
mand die geëlimineerd, geëvacueerd wordt (in een bijzonder pars pro toto: ‘Ent-mannung’).



ook terugvindt in het eerder aangehaalde symptoom. Het lijkt me ook
redelijk dat het symptoom niet alleen zijn functie van verhulling vervult,
maar ook die van onthulling (van wat voorafgaat en niet los staat van dat
symptoom).
Gezien het orale karakter van de regressie, stel ik daarom voor om zijn
beide kleine tenen te doen verwijzen naar twee tepels. Deze twee tepels
condenseren in zich daarmee ook de vagina met ‘penisbetekenis’ (want
‘einem anderen Körperteil übertragen’). Als men dit verband niet legt, zal
men toch op een andere wijze de vraag moeten beantwoorden waar ‘einem
anderen Körperteil’ naar verwijst en men zal ook moeten aangeven waar
dat symptoom van de beide kleine tenen zo ineens vandaan komt [1]. Men
kan deze aporie ook oplossen door te stellen dat dit verband niet in de
tekst te vinden is, dat Freud zich daar niet over uitgelaten heeft omdat hij
de tekst op dit punt onaf zou gelaten hebben. Dat is blijkbaar de algemene
gedachte geweest van de latere uitgevers en tevens een van de redenen
waarom ze de puntjes hebben toegevoegd. Maar die zijn niet in het manu-
script te vinden.
De twee kleine tenen, die staan voor twee kleine tepels, staan dus ook
voor vagina/borsten met ‘penisbetekenis’ [2]. Het symptoom van de beide

247

[1] Toen mijn manuscript reeds op weg was naar de leescommissie wees Dr Stroeken mij op
P. Roazen’s boek How Freud worked, first−hand accounts of patients, Jason Aronson inc,
London, 1995. Daaruit blijkt dat Ruth M. Brunswick en haar tweede man Mark Brunswick
overtuigd waren dat onder andere het ‘geringfügiges Symptom,..., eine ängstliche Empfind-
lichkeit seiner beiden kleinen Zehen gegen Berührung’ uit Mark Brunswicks analyse bij
Freud stamde.
P. Roazen’s verdere relaas maakt dit aannemelijk en wie anders dan zij beiden konden het
beter weten?
Deze informatie verandert echter niets wezenlijks aan onze analyse van dit symptoom
binnen Freuds (Ik−splijtings)tekst, maar benadrukt nogmaals wat we (in het spoor van
Grubrich−Simitis) eerder naar voren brachten en dat P. Roazen als volgt uitdrukt: ‘If ever
one had doubts about Freud’s capacity to tailor his cases for his own special concerns,
this example should be telling; it would be hard to imagine a greater contrast between the
man I met [Mark Brunswick] and the problems that bothered him with what Freud chose
to write about’ (p. 77, vetgedrukt van mij). Met dien verstande − dat is mijn opvatting, die
zeer waarschijnlijk niet strookt met die van P. Roazen − dat Freud in zijn tekst wel dege-
lijk het ‘geringfügiges Symptom’ wist te verbinden met ‘the problems that bothered him’
(ibidem); niet alleen die van Mark Brunswick, maar ook die van hemzelf en de Wolfman. 
Freuds tekst illustreert volgens mij zelfs een verborgen bron van zijn creativiteit (ook
werkzaam in het Mozeswerk) die D. Winnicott duidelijker in het licht stelde met zijn artikel
‘The use of an object and relating through identifications’ (Psycho−analytic Explorations,
Karnac Books, London, 1989, p. 218−227).
[2] De uitdrukking ‘Vaginlike Breast’ staat bij W. R. Bion steeds in de kontekst van
psychotische problematiek en vindt in de Ik- splijtingstekst waarschijnlijk zijn ‘onbewuste’



kleine tenen is daarmee te karakteriseren als een hysterisch symptoom
van archaïsche aard [1], een soma-psychotisch symptoom zou Bion waar-
schijnlijk zeggen.
Het volledige symptoom: ‘ängstliche Empfindlichkeit seiner beiden klei-
nen Zehen gegen Berührung’ draagt dus een ‘Hin und Her von Anerken-
nung [ängstliche Empfindlichkeit gegen Berührung] und Verleugnung
[seiner beiden kleinen Zehen]’ van de castratie in zich. Het verdient aan-
dacht dat de loochening een voorstelling (beide kleine tenen) betreft, niet
de angst; deze is zelfs een ‘Anerkennung’ die juist door de voorstelling
‘onherkenbaar’ wordt gemaakt. We zullen hetzelfde fenomeen aantreffen
wanneer we Freuds gebruik van de Kronos/Zeus mythe zullen analyseren.
We kunnen nu ook de loocheningen die in beide bewegingen de rode draad
zijn van Freuds commentaar, in één formule met elkaar verbinden. Het
gaat bij de loochening om een orale incorporatie van het - juist niet ‘vrou-
welijke’ moet men zeggen, want de vagina ontbreekt - lichaam van de
almachtige moeder, die als het ware zegt:

ik heb/ben de fallus; dit wil zeggen mijn beide kleine tenen; dit wil
zeggen vagina/borsten met penisbetekenis; dit wil zeggen vagina en
penis, geen van beide en allebei tegelijk, wat op hetzelfde neerkomt; dit
wil zeggen er is geen splijting (in de zin van splijting, inscheuring in het
Ik, maar ook van spleet, vagina, en van onbewuste en castratie).

Men zal opmerken dat de vader ontbreekt in deze formule, omdat hij iden-
tiek is met de almachtige moeder, die alles heeft en is.
Dat Freuds feitelijke tekst hier zo moeilijk leesbaar is, hangt samen met
bovenstaande fetisjistische formule. Want enerzijds getuigt de formule
van de extreme verdichting die de tekst opvoert ter illustratie van de
loochening. Anderzijds is de fetisjistische (tover)formule die deze extreme
verdichting commandeert en regelt, uiterst eenvoudig: alles-in-één en één-
in-alles. Maar dit is dan wel een eenvoud die letterlijk ‘verpletterend’
eenvoudig is.
Dat is ook de psychose, die eerder bestaat uit een volstrekt teveel aan
betekenis, waardoor de betekenissen als het ware onder hun eigen ge-
wicht verpletterd raken, onherkenbaar (dreigen) te worden, omdat de
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oorsprong. Het geeft zeker ook zijn diepgaande vertrouwdheid aan met Freuds teksten en
de ‘Durcharbeitung’ daarvan in zijn eigen idioom (zie voor hetzelfde fenomeen ook D. W.
Winnicott).
[1] Omtrent ‘archaïsche hysterie’ zie onder andere J. Mc Dougall Théâtres du corps, 1989
en Théâtres du je, 1982, beide Gallimard, Paris.



struktuur ontbreekt die de betekenissen draagt, en ze refereert, ze doet
verwijzen naar... iets anders, iemand anders. Het beeld van zwarte gaten
in het heelal kan hier misschien iets illustreren: massa’s die onder hun
eigen gewicht imploderen.
De problemen van de Wolfman met zijn huid, zijn neus en tanden zijn
zeker in verband te brengen met deze fetisjistische formule casu quo met
de loochening. Niettemin is Freuds tekst ook duidelijk gericht op het
vinden van zin in die onzin. De tekst eindigt niet voor niets met de hoop
op ‘ein deutlicherer Ausdruck in dem sonstigen Hin und Her von Verleug-
nung und Anerkennung der Kastration’ (113-115). Daarvoor moeten we
echter teruggaan in de tekst naar datgene dat volgt ná de passage 85-91.
Zoals gezegd moesten we voor de interpretatie van deze passage een
beroep doen op allerlei elementen die eerder, of pas later in de tekst aan
de orde kwamen. We keren nu terug op onze schreden en vervolgen onze
analyse vanaf 92.
De passage 92-104 vat de resultaten samen van de manoeuvre van de
patiënt (85-91): ‘kniffige Behandlung der Realität...Er betreibt seine
Masturbation weiter, als ob sie seinem Penis keine Gefahr bringen könn-
te’ (92-94), maar wijst tegelijk op de ontwikkeling van een symptoom, de
angst (95-97), waarvan dan het symptoom van zijn beide kleine tenen
(109-115) nog een andere versie bleek te zijn zoals we eerder aantoonden.
Freud verbindt dit symptoom met een aantal zaken die eerder aan de orde
waren (castratiedreiging, schepping van de fetisch) maar zijn aandacht
gaat nu het meest uit naar de angst. Deze angst was reeds summier in de
eerste beweging aan de orde: ‘nimmt die Angst vor ihr [die Gefahr der
Realität] als Leidenssymptom auf sich und sucht sich später ihrer zu
erwehren’ (27). Deze angst wordt nu nader omschreven: ze is in volle
tegenspraak met zijn ogenschijnlijke dapperheid en zorgeloosheid. De
jongen kan deze angst dan ook alleen aan (‘bewältigen und überkompen-
sieren’ 102) met de volle inzet van zijn mannelijkheid. Dan volgen direkt
achter elkaar een aantal belangrijke definities van deze angst. Ten eerste
is het een intensieve angst die ten nauwste verbonden is met de schepping
van de fetisch (‘gleichzeitig mit der Schöpfung des Fetisch’ 99). Ten twee-
de is het de angst voor de bestraffing door de vader. Ten derde zwijgt deze
angst over de castratie. Ten vierde verschijnt ze in de orale regressie als
angst om door de vader opgegeten te worden.

249



3C ‘Es ist unmöglich, hier nicht eines urtümlichen Stücks der
griechischen Mythologie zu gedenken’ (31) 104-109.

In de voorgaande zinnen is wel sprake van straf en nog wel van een bij-
zondere aard, namelijk opgegeten te worden door de vader, maar zonder
dat er van de misdaad gerept wordt waarvoor gestraft wordt.
De verwachting hieromtrent enige verheldering te krijgen in de volgende
zinnen, wordt door Freuds tekst op een merkwaardige manier beantwoord
met de introductie van het Kronos/Zeus-thema. Om te beginnen is de in-
leiding tot het mythologisch fragment opvallend:

Es ist unmöglich, hier nicht eines urtümlichen Stücks der griechischen
Mythologie zu gedenken (104-105, mijn vette letters).

De formulering drukt een heftig gevoelde noodzaak uit - in ieder geval
voor Freud -, niet anders te kunnen doen dan, te moeten denken aan juist
dat mythologisch fragment. Waarom is dat zo? Bewaren we deze vraag
voor later want ook het mythologisch fragment zelf vormt bij nader inzien
een merkwaardige voortzetting van zijn betoog. Van angst is in dit mytho-
logische fragment plots geen sprake meer en de misdaden worden feitelijk
door de vader gepleegd. Het is ‘die List der Mutter’ (108) die Zeus redt. De
afstraffing, de letterlijke castratie (‘Entmannung’) van de vader-God door
Zeus bezegelt in feite Zeus’ victorie. We zouden deze passage nog kunnen
vervolledigen vanuit de Traumdeutung waar hetzelfde mythologisch frag-
ment aan de orde was: ‘und setzt sich als Herrscher an seine Stelle’ (G.W.
II/III, p. 263). In feite zwijgt het mythologisch fragment in alle talen van
een oedipaal verbod (en dat geldt voor alle drie de betrokkenen) en is de
letterlijke castratie in dit fragment het middel om de plaats in te nemen
van een ander, de vader: in feite van elke ander. Dit feit wordt nog eens
onderstreept als we Freuds versie van dit mythologisch fragment nader
bekijken. Freud was er zich terdege van bewust dat er verschillende
versies bestonden van dit mythologisch fragment en dat hij gekozen had
voor een enigzins afwijkende versie. Dit blijkt uit zijn Zur Psychopatho-
logie des Alltaglebens (G.W. IV, p. 243-245).
Freud heeft in zijn mythologische versie datgene gecondenseerd dat zich
in feite over drie godengeneraties afspeelde. In de Griekse mythologie [1]
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[1] Zie R. Graves Greek myths, Cassel en co LTD, London, 1958 (Penguin 1955). Er is ook
een ‘condensed and illustrated edition’ van het boek door J. Buchanan-Brown (Penguin
Books l984).



is het Kronos die zijn vader Uranus, geboren uit moeder aarde (Gaia),
ontmant en doodt en vervolgens trouwt hij met zijn zuster Rhea. Omdat
door moeder aarde en Uranus, zijn vader, voorspeld werd dat één van zijn
kinderen hem zou onttronen, at Kronos al zijn kinderen op. Dankzij Rhea,
die Zeus, haar zoon, verbergt en helpt, weet deze zijn vader te vernietigen
met een bliksemslag waarop hij dan trouwt met zijn zuster Hera. Het is
niet alleen de naam Rhea (de moeder van Zeus) die ‘inwisselbaar’ is met
Hera (de zuster van Zeus - de namen zijn uit dezelfde letters gevormd):
het maakt ook niet wezenlijk uit wie wat doet in deze mythe. Het is een
nauwelijks verhulde herhaling van hetzelfde door dezelfden. De verschil-
len tussen personen en generaties zijn slechts schijnbaar.
Het viel in de voorafgaande zinnen op dat er voortdurend sprake was van
een intensieve angst, die wel allerlei kwalificaties kreeg (relatie met
fetisch, bestraffing door de vader, angst door de vader opgegeten te wor-
den), maar een voorstelling van de misdaad, waarvoor men gestraft
wordt, ontbrak. Op het moment dat Freud ons deze ‘verwachte voorstel-
ling’ levert met de Kronos/Zeus-mythe, is deze voorstelling juist een
victorieuze mythe (of fantasma). Het helpt ons echter hier te denken aan
wat Freud schreef in zijn Fetischismus (1927):

Will man in ihm das Schicksal der Vorstellung von dem des Affekts
schärfer trennen, den Ausdruck ‘Verdrängung’ für den Affekt
reservieren, so wäre für das Schicksal der Vorstellung ‘Verleugnung’ die

richtige deutsche Bezeichnung. (G.W. XIV, p. 313, mijn vette letters) [1].
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[1] We hebben deze passage uit Fetischismus nu reeds meerdere keren aangehaald. Deze
passage dient volgens mij mede verstaan te worden tegen de achtergrond van wat Freud in
Die Verneinung naar voren bracht. Zie hiervoor de Écrits van J. Lacan (J. Lacan, Écrits,
édit du Seuil, Paris, 1966, p. 369 - 401 en p. 879 - 889, tezamen met Jean Hyppolite). J.
Lacan geeft daar vanuit zijn begrip van Freuds tekst Die Verneinung verhelderend com-
mentaar op de ‘negatieve hallucinatie’ van de Wolfman. Kort gezegd - want een langer
commentaar zou op zijn plaats zijn - dient men deze passage te verstaan als het in stand
houden door een ‘sehr energische Aktion’ van de loochening van een (innerlijke!) voorstel-
ling, waarnaar de externe waarneming verwijst. Men kan wat betreft de psychose zeggen
dat hetgeen innerlijk (en als onbewuste) verworpen is, als reëel in de externe realiteit
weerkeert. Dit feit dient naar onze mening aldus verstaan te worden: dit ‘reële’ heeft niet
de ‘verdeling’, het onderscheid ondergaan tussen wat binnen is (innerlijke voorstelling) en
wat buiten is (externe waarneming). De ‘sehr energische Aktion’ is gericht op het instand-
houden van die ‘onverdeeldheid’. In Lacans taal gezegd: het onderscheid tussen het symbo-
lische, het imaginaire en het reële ontbreekt. In zekere zin kan men dus niet zeggen dat een
‘voorstelling’ ontbreekt, hoe bizar die ook moge zijn. Enkel het onderscheid tussen binnen



En inderdaad is het deze victorieuze, in feite fetischistische voorstelling
die het oedipaal verbod en de castratie loochent en doodzwijgt: de castra-
tie is in deze voorstelling niets anders dan een ‘sich als Herrscher an seine
Stelle setzen’ (G.W. II/III, p. 263). Diegene die werkelijk opgevreten is,
diegene die vermoord en begraven is in deze victorieuze voorstelling, is
niemand anders dan de drager van incestverbod en de castratie, de vader:
diegene die het onderscheid tussen personen en generaties mogelijk
maakt en garandeert.
Waarom zegt Freud dat niet met even zovele woorden? Hij zal het krap
een jaar later wel zo zeggen in zijn tweede Mozesversie, in de uitspraak
die hij Paulus in de mond legt: ‘wir sind so unglücklich, weil wir Gottvater
getötet haben’. Met deze uitspraak bekent hij wat er loos was met zijn
eerste Mozesversie. Deze versie loochende zijn orale incorporatie van de
almachtige Mozes-oervader en daarmee ook de moord die dit inhield op de
vader van oedipusverbod en castratie.
Wat achteraf - en met behulp van het Mozeswerk - voor ons beter te be-
grijpen valt in de Ik-splijtingstekst, was dat zeer waarschijnlijk nog niet
helemaal voor Freud die deze tekst neerschreef in de eerste dagen van dat
onheilspellend jaar 1938. Dit is ook de reden dat hij in maart 1938 nog
vasthoudend aan de loochening in de eerste Mozesversie, met ‘anschei-
nenden Tapferkeit oder Unbekümmertheit’ en ‘mit dem ganzen Aufwand
seiner Männlichkeit’ (Ik-splijtingstekst, regel 95-96 en 109) zijn eerste
voorwoord nog kon beginnen met ‘mit der Verwegenheit dessen, der nichts
oder wenig zu verlieren hat, gehe ich daran’ [1] (Mozeswerk, V1).
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en buiten ontbreekt, evenals het onderscheid tussen het symbolische en het imaginaire. De
voorstelling die als reëel verschijnt is daarom ‘onmogelijk’: het is een ‘verdraaide’ voorstel-
ling, eerder een ‘de-figuratie’ dan een figuratie. Dat men als therapeut de verwarrende
ervaring kan opdoen ‘zijn verstand te verliezen’ in aanwezigheid van psychotische feno-
menen, geeft aan hoe wezenlijk de bovengenoemde onderscheidingen zijn voor het kunnen
denken en het communiceren van ieder ‘normaal’ neurotisch mens. Het is belangrijk dat de
therapeut zijn verstand (en gevoel) niet verliest, maar probeert zichzelf in staat te stellen
die ervaringen te beleven, te denken en te communiceren waartoe de patiënt op dat mo-
ment slechts zeer gebrekkig in staat is. Het denken en het beleven van een bepaalde, nog
onbekende ‘innerlijke voorstelling’ lijkt onmogelijk voor de patiënt. De verandering die de
daarmee samenhangende ‘verdeling’ meebrengt, wordt gevreesd als een ‘catastrofe’ (W. R.
Bion). Dit is niet makkelijk, noch voor de analysand, noch voor de analyticus.
[1] Maar laten we ook niet vergeten wat er in die maand in Wenen gebeurde. Freud had
alle reden om zeer angstig te zijn. Freud als stoïcijn is misschien een mythe waarin hij
soms zelf graag geloofde maar daarom is het nog niet waar. Het is überhaupt weinig rele-
vant voor onze kennis van de menselijke persoonlijkheid deze te identificeren met een
mythe.



Anderen hebben er ook terecht op gewezen dat Kronos (de tijd) Freud
inderdaad op de hielen zat, niet alleen vanwege de ouderdom maar ook
door de zeer barre tijdsomstandigheden en niet op de laatste plaats van-
wege de kanker die bijna letterlijk aan hem vrat. Echter, om het te laten
bij deze biografische noot, lijkt me een miskenning van het feit dat, zowel
in de Ik-splijtingstekst als in het Mozeswerk, de onvermijdelijk naderende
dood voor Freud ook een gelegenheid was om te kunnen nadenken over
het leven, zijn leven.
De inleidende zin tot het mythologisch fragment (‘Es ist unmöglich...nicht
zu gedenken’ 105, 106) drukt ook hier weer iets uit van een ‘völlig neu und
befremdend’. Freud zegt in feite: het is mij niet mogelijk er niet aan te
denken - hoe onmogelijk de voorstelling ook is lijkt de implicatie. Het ís
ook de voorstelling van iets onmogelijks. Hoe victorieus het mythologisch
fragment ook is, Freud introduceert het duidelijk als verklaring voor de
nachtmerrie: ‘Die Angst vom Vater gefressen zu werden’ (104). En onze
analyse toont duidelijk aan dat deze angst vernietigd te worden, samen-
hangt met wat doodgezwegen en geloochend wordt in het mythologisch
fragment, namelijk dat de vader van incestverbod en castratie is opge-
vreten en vermoord. Diegene die vermoord en begraven ligt onder de
loochenende voorstelling van het mythologisch fragment is diegene die
zegt tegen de fetischistische victorie: ‘aber umsonst ist bekanntlich nur
der Tod’, in de betekenis die we daaraan toekenden tijdens onze analyse
van de eerste beweging. Het zet een streep door de rekening van de
victorie, die ‘alles’ voor zijn rekening neemt en ‘niets’ overlaat. Het enige
victorieuze aan het mythologisch fragment is de voorstelling zelf, de
voorstelling van iets onmogelijks.
Maar, zoals we reeds suggereerden is het mythologisch fragment niet
alleen ‘urtümlich’ voor de Griekse mythologie: het is dat ook voor Freuds
mythologie. De verwijzing naar de Kronos/Zeus-mythe vinden we reeds in
zijn Traumdeutung waar de verwijzingen naar dit mythologisch fragment
even belangrijk en talrijk zijn als naar de oedipussage (G.W. II/III, p. 262,
624). Ook in de loop van zijn latere werk duikt de Kronos/Zeus-mythe
regelmatig op (zo ook bij de Wolfman, G.W XII, p. 58).
In zijn Zur Psychopathologie des Alltaglebens (G.W. IV, p. 244) brengt hij
de mythe zelfs in verband met zijn eigen familieroman. Hij komt in de
passage aldaar terug op een aantal ‘Irrtümer’ in zijn Traumdeutung die
‘Abkommlinge verdrängter Gedanken [sind] die sich mit meinem ver-
storbenen Vater beschäftigen’ (ibidem, p. 244). Eén van die fouten is dat
hij in de mythe de ‘Entmannung’ één generatie heeft opgeschoven (zie
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eerder: het is Kronos die zijn vader Uranus ontmande, niet Zeus). Freud
brengt deze verschuiving in verband met fantasieën over de verschillen
die er zouden zijn geweest als hij niet de zoon van zijn vader, maar de
zoon van zijn halfbroer uit vaders eerste huwelijk zou geweest zijn (wo-
nend in Engeland). Dit vanwege ‘meiner Unzufriedenheit mit dem Beneh-
men des Vaters gegen die “Feinde unseres Volkes”’ (ibidem, 245) zegt hij.
Het zijn eveneens deze onderdrukte fantasieën die hem elders zijn tekst
deden vervalsen, waardoor hij de naam van een broer zette op de plaats
van een vader (Hasdrubal in plaats van Hamilcar). Freud zegt: ‘Ich bege-
he den besprochenen Irrtum im Buche gerade dort, wo ich von der Pietät
zwischen Eltern und Kindern handle!’ (ibidem). En hij haalt dan de vol-
gende aanmaning aan van zijn halfbroer:

Vergiß nicht in Bezug auf Lebensführung eines, ... daß du nicht der
zweiten, sondern eigentlich der dritten Generation vom Vater aus
angehörst (ibidem).

Het is duidelijk dat Freud in de vergissing de positie inneemt van een
Zeus die zich als een Kronos-vader gedraagt ten opzichte van een Uranus-
vader, en niet direkt als de zoon van zijn eigen vader. Freud laat niet na
in dezelfde tekst in een noot te vermelden (met uitroepteken!):

Kein voller Irrtum! Die orphische Version des Mythus ließ die
Entmannung an Kronos von seinem Sohne Zeus wiederholt werden
(Roscher, Lexikon der Mythologie) (ibidem, p. 243).

Dit moet men misschien toch opvatten als een ‘Verneinung’ (ontkenning)
van de ‘Irrtum’. Freud hield in ieder geval vast aan zijn ‘foute’ versie die
toch niet volledig ‘fout’ was, want in de Ik-splijtingstekst gebruikt hij nog
steeds zijn ‘orphische versie’ van het mythologisch fragment uit de
Traumdeutung [1].
Gezien het voorafgaande, komt het mij voor dat ‘Es ist unmöglich ... nicht
zu gedenken’ bij Freud het opduiken van een gedachte verraadt die voor
hem ‘längst bekannt und selbstverständlich’ is maar die tegelijkertijd in
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[1] De lotgevallen van deze ‘orphische Version’ doen dus ook denken aan die van de eerste
Mozesversie waarvan hij in zijn derde voorwoord schrijft: ‘anderseits konnte ich mich nicht
entschließen, auf die früheren ganz zu verzichten, und so kam die Auskunft zustande, daß
ich ein ganzes Stück der ersten Darstellung unverändert an die zweite anschloß, womit
eben der Nachteil einer weitgehenden Wiederholung verbunden war’ (G.W. XVI, p. 211, zie
ook ons commentaar op het Mozeswerk).



een nieuw licht dreigt te verschijnen, ‘völlig neu und befremdend’. ‘Dreigt’,
want het is alsof Freud zonder verder kommentaar, nog voor de schrik
volledig kan toeslaan en het besef tot hem door kan dringen hoever hij is
gegaan in zijn afdwaling (naar zichzelf, zijn eigen ‘besondere Kranken-
geschichte’ moeten we zeggen), de gedachte afbreekt ‘um aber zu unserem
Fall zurückzukehren’ (109). Dit geeft in ieder geval aan dat hij even er-
gens anders was (bij een ander geval, zichzelf, in plaats van het geval dat
hij aankaartte in regel 40, de Wolfmancasus).
Nu we voldoende gegevens hebben verzameld tijdens de analyse van de
tekst, lijkt me dit ook een geschikt moment om opnieuw een vraag aan de
orde te stellen die zich reeds tijdens de eerste beweging (‘Das ich des
Kindes’) opdrong. Wat betekent Freuds betrokkenheid zoals die reeds
aangekondigd werd in de allereerste zinnen van de tekst? Waarop is
Freud betrokken in zijn tekst?
In de eerste beweging konden we aantonen dat, ook al had zijn tekst
betrekking op ‘het scherp omschreven’ geval van een analytische patiënt -
die dan in de tweede beweging de Wolfman blijkt te zijn -, hij evenzeer
betrokken was op iets in zijn ‘Wissen’ dat hij allang als bekend en vanzelf-
sprekend had verondersteld, maar dat hem nu volledig nieuw en bevreem-
dend voorkomt.
De tweede beweging begint helder en onomwonden met gegevens uit de
Wolfmancasus. Maar we merkten reeds op dat de tekst 50-73 ook los van
de Wolfmancasus gelezen kan worden. Freud citeert daar immers uit
eigen theoretisch werk: de voortzetting van zijn Drei Abhandlungen der
Sexualtheorie (1905) en de fallische oorsprong van het geslachtsverschil
(Die infantile Genitalorganisation, 1923e en Der Untergang des Ödipus-
komplexes, 1924d). Hij beschrijft daarmee die ‘als normal geltende Folge
des Kastrationsschrecks’ wat echter al bekend en ‘vanzelfsprekend’ was.
Hij keert dan terug tot of gaat verder met zijn patiënt die ‘sich anders zu
helfen wusste’ (73-104). Het raakvlak met de problematiek van de Wolf-
man is ook hier onmiskenbaar aanwezig net als in de eerste beweging,
maar duidelijke verwijzingen naar materiaal uit de Wolfmancasus ont-
breken. Zeker, de passage bouwt voort op het fetischisme-artikel waarin
ook de Wolfman anoniem optreedt, maar ‘der Ersatz für den vermissten
Penis des Weibes, einen Fetisch’ is, zoals we zagen, ook een belangrijk
construct in Freuds theorie dat niet losstaat van zijn fallische theorie van
het geslachtsverschil.
Men ontkomt niet aan de indruk dat wat Freud hier opvoert, deze ‘sluwe
behandeling van de realiteit’ - de realiteit van de castratie moeten we
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begrijpen - laat zien hoe men een theorie, een ‘Wissen’ (een ‘sich glauben
machen’ 18-19, een ‘Ersatz’ 75) kan gebruiken als een ‘keines von beiden,
oder vielmehr... gleichzeitig beides, was auf dasselbe hinauskommt’. Dat
wil zeggen: hoe men een theorie kan gebruiken om zich als een uitzonde-
ring op deze theorie te gedragen (‘das praktische Benehmen des Knaben’
93).
Het is in dit verband niet onbelangrijk dat Freud in de Ik-splijtingstekst
daar waar hij spreekt over de ‘Fetisch’, geen enkele keer een verduidelij-
king geeft over het karakter van deze fetisch. Dit doet hij nog wel in zijn
artikel Fetischismus. Hij geeft alleen ‘zijn eigen theorie’ van het fetischis-
me, en de twee keren dat hij spreekt over de fetisch in de Ik-splijtings-
tekst is dit telkens verbonden met het werkwoord ‘schöpfen’ (‘Er schuf
sich...einen Fetisch’ 75-76 en ‘der Schöpfung des Fetisch’ 99). Dat kan
men in elk geval ook zeggen van Freuds theorieën, ook over die van de
castratie: het zijn Freuds ‘Schöpfungen’ [1].
Het komt mij dus voor dat Freud, nogmaals de Wolfmancasus en zijn
eigen reacties op deze analysand onderzoekend, dreigt te ontdekken dat
zijn theorie net zo goed een fetisch kan zijn; een loochening van de castra-
tie, een schrappen van het (nog) onbekende en onkenbare.
Het is de functie van het mythologisch fragment om de ‘dreiging’ van deze
ontdekking aan de orde te stellen in een voorstelling die loochent.

3D ‘Um aber zu unserem Fall zurückzukehren, fügen wir hinzu’
(31-40) 109-115.

Freud breekt weliswaar zijn ‘onmogelijke’ gedachte af (het Kronos/Zeus-
fragment) om terug te keren naar zijn geval, maar hij toont ons onmiddel-
lijk dat hij verre van ‘ongevoelig’ is gebleven, noch ‘onberoerd’ door wat
voorafging. De jongen produceerde namelijk nog een ander

wenn auch geringfügiges Symptom...,das er bis auf den heutigen Tag
festgehalten hat, eine ängstliche Empfindlichkeit seiner beiden kleinen
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[1] Men zou het ‘geringfügiges Symptom, ... eine ängstliche Empfindlichkeit seiner beiden
kleinen Zehen’ een fetisch kunnen noemen, want volgens onze analyse maakt Freuds tekst
duidelijk dat het symptoom deze functie heeft. Maar het is juist Freuds voorafgaande
analyse die maakt dat het niet meer als een fetisch werkt die alleen maar naar zichzelf
verwijst. Door zijn analyse van het fetischisme wordt het een symptoom dat verwijst naar
een problematiek die hij eerder in zijn tekst onderzocht en die nog niet opgelost is. In het
‘geringfügiges Symptom’ komt dus datgene tezamen wat Freud (opnieuw) onderzocht van
de Wolfmancasus (en blijkbaar ook die van Mark Brunswick) en zijn eigen ‘Wissen’.



Zehen gegen Berührung (110-113).

Met de door mij aangebrachte vette letters der woorden, vraag ik de lezer
mij te volgen in de gedachte dat dit symptoom, dat ik eerder verbond met
het probleem van de Wolfman omtrent een afgesneden kleine vinger
(negatieve hallucinatie) en het verhaal van de afgehakte zesde teen, ook
een verband heeft met Freuds probleem, dat als een rode draad door de
Ik-splijtingstekst loopt. Want, ook al verwijst het symptoom naar de eer-
dergenoemde twee vertellingen van de Wolfman, het is zeker niet zonder
enige (onbewuste) activiteit van Freud tot stand gekomen: het is immers
Freuds ‘versie’ - een condensatie - van Wolfmans symptoom (zie onze
studie Deel II, paragraaf 3, p. 127-128).
Hiermee vul ik de hypothese die ik eerder (Deel II, paragraaf 3) naar vo-
ren bracht verder in, namelijk dat het hier gaat om een ‘symptoom voor
twee (personen)’ in twee betekenissen van het woord. Ten eerste voor
Freud en de Wolfman als persoon, en ten tweede als ‘teken’ van beider
non-separatie van een ‘ander’. Om welke ‘ander’ het gaat is ons in feite
duidelijk geworden in de Ik-splijtingstekst, het meest nog in het mytholo-
gisch fragment. Het is diegene wiens plaats is ingenomen, waardoor ook
geen separatie kon plaatsvinden: diegene die opgevreten is - vermoord dus
-, of diegene die niet ‘meetelt’, die niet tot bestaan is gekomen, de vader
van incestverbod en castratie.
Deze moord, deze incorporatie brengt een victorie teweeg van een ‘keines
von beiden, oder vielmehr...gleichzeitig beides, was auf dasselbe hinaus-
kommt’, een ‘alles-in-één’, een incarnatie van een almachtige vader (Kro-
nos) of moeder (Rhea, Hera), wat echter ‘auf dasselbe hinauskommt’.
Deze drie interpretaties: diegene die we eerder gegeven hebben van het
symptoom van zijn beide kleine tenen in verband met de Wolfmancasus
(onze studie, p. 127-128); diegene die we gaven tijdens de analyse van de
Ik-splijtingstekst (2 kleine tenen - 2 tepels - 2 vagina-borsten met penis-
betekenis) en ten derde de interpretatie dat het om een ‘symptoom voor
twee (personen)’ gaat, sluiten elkaar inhoudelijk niet uit. Ze geven de
overdeterminatie aan van het symptoom, zoals we dat aantreffen in
Freuds teksten.
We herinneren er tevens aan dat we in onze Mozesstudie reeds een ver-
band legden met de Ik-splijtingstekst en het symptoom van de beide klei-
ne tenen, naar aanleiding van die merkwaardig frivole zin in het tweede
voorwoord: ‘Meiner Kritik erscheint diese vom Manne Moses ausgehende
Arbeit wie eine Tänzerin, die auf einer Zehenspitze balanciert’ (V2). Deze

257



‘Tänzerin auf einer Zehenspitze ‘, synoniem voor de eerste Mozesversie
waar Freud nu in dit tweede voorwoord ernstige bedenkingen bij heeft,
verwijst ook naar de man die ‘een vrouw met penis’ incorporeert en die in
de Ik-splijtingstekst onderwerp van onderzoek is. De zin bevindt zich in
het tweede voorwoord, wanneer Freud aan zijn tweede Mozesversie
begint: op het moment dus dat hij dit symptoom (‘zijn beide kleine tenen’ -
de man die de vrouw met penis incorporeert - de eerste Mozesversie) weer
oppakt waar hij het hier in de Ik-splijtingstekst heeft laten liggen. Men
kan ook een verband zien tussen ‘die ängstliche Empfindlichkeit...gegen
Berührung’ (112) uit de Ik-splijtingstekst en ‘Das Heilige ist offenbar
etwas, was nicht berührt werden darf’ uit de eerste Mozesversie (G.W.
XVI, p. 228, mijn vette letters) want ‘Das Heilige [ist] ursprünglich nichts
anderes, als der fortgesetzte Wille des Urvaters’ (ibidem, p. 229).
De eerste Mozesversie berustte immers op een heimelijke incorporatie
door Freud, als auteur van een psychoanalytische theorie, van de oer-
vader (Mozes).
Als we uitgaan van ons commentaar bij het mythologisch fragment, met
name van de ‘angstig, dreigende’ ontdekking die het voor Freud aan de
orde stelt in een loochenende voorstelling, wijst het symptoom van zijn
‘beide kleine tenen’ op een angst bij Freud om op zijn (kleine) teentjes
getrapt te worden als auteur van een castratietheorie. Wat hij daarvan
allang dacht te weten en voor vanzelfsprekend hield, blijkt iets volledig
nieuws en bevreemdends aan de orde te stellen dat hij niet wist.
Gezien Freuds betrokkenheid op zijn theorie in de Ik-splijtingstekst en op
het materiaal van de Wolfmancasus, lijkt me de hypothese gerechtvaar-
digd dat Freud getracht heeft mede aan de hand van materiaal uit de
Wolfmancasus en aan de hand van zijn ‘eigen’ materiaal (de theorie) zijn
zelfanalyse voort te zetten. Deze zelfanalyse breekt hij hier in zijn Ik-
splijtingstekst weliswaar af, maar hij zal die voortzetten in het Mozes-
werk.
Deze zelfanalyse zal uiteindelijk ook niet verder kunnen gaan zonder de
bekentenis ‘ik ben zelf ook een Wolfman’. Want zo kan men - de link leg-
gend met de Wolfmancasus en het symptoom voor twee (personen) - ook
de uitspraak uit de tweede Mozesversie interpreteren:

Wir sind so unglücklich, weil wir Gottvater getötet haben.

De toon van verdriet die in deze zin weerklinkt, schept tegelijkertijd ook
ruimte voor iets nieuws, iets onbekends, zoals we dat ook aantoonden in
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het laatste gedeelte van de tweede Mozesversie. We legden daar ook reeds
het verband tussen de laatste zinnen van het Mozeswerk (‘Wieso sie sich
bis auf den heutigen Tag als Individualität erhalten konnten’ p.
246) en de laatste zin van de Ik-splijtingstekst:

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

auf den heutigen Tag festgehalten hat (109-111).

We verwijzen naar datgene dat we daar toen over zeiden (Deel I, het
Mozeswerk, paragraaf 4.6, p. 91-92).
Als we Freuds beleving proberen weer te geven, zoals die naar ons idee
voelbaar is in dit laatste gedeelte van de Ik-splijtingstekst, is hier een
Freud aan het woord die vreest dat hij met zijn theorie(ën) - zoals met een
fetisch - iets loochent voor zichzelf. Hij is bang voor een ‘onvoorstelbare’
voorstelling. Hij houdt (zich) nog wel vast aan zijn theorie, zijn psycho-
analyse, waarin hij zijn bestaan geïnvesteerd heeft. Het is zijn symptoom
‘bis auf den heutigen Tag festgehalten’ (111): zijn bestaan lijkt er van af
te hangen.
Zal hij nog wel kunnen bestaan en behouden kunnen blijven als hij die
loslaat? Dit is het ‘wieso sie sich bis auf den heutigen Tag als Individuali-
tät erhalten konnten’ uit het Mozeswerk. Hier is een dood van wat niets
anders dan het leven zelf leek, die om erkenning vraagt. En het is deze
crisis die Freud doorwerkt in zijn tweede Mozesversie: hoe te leven van
een dood (van de almachtige vader/moeder) die niet meer geloochend
wordt.
De laatste zin van de Ik-splijtingstekst verdient echter nog enig kommen-
taar, met name wat betreft zijn plaats binnen de Ik-splijtingstekst zelf.
Hier volgt de zin in een wat letterlijke vertaling van mijzelf, die enigzins
afwijkt van de Nederlandse Freudvertaling:

Maar om op ons geval terug te komen: wij voegen er aan toe dat de
jongen nog een ander zij het nietig symptoom produceerde dat hij tot
op de dag van vandaag heeft vastgehouden, een angstige
(over)gevoeligheid van zijn beide kleine tenen voor aanraking(en), alsof
in het aanhoudende komen en gaan [‘in dem sonstigen Hin und Her’,
nog letterlijker ‘in het resterende heen en weer’] van verloochening en
erkenning er toch nog een duidelijker uitdrukking zou moeten
toekomen [‘zukäme] aan de castratie... (110-115).
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Deze vertaling is wel wat te letterlijk en onvoldoende aangepast aan het
Nederlandse taaleigen, maar het gaat ons erom hiermee te wijzen op
belangrijke nuances die in de huidige Nederlandse vertaling misschien
niet zo duidelijk naar voren komen [1].
De gehele zin beëindigt de Ik-splijtingstekst en is op zichzelf geenszins
een afgebroken zin. Inhoudelijk vormt deze laatste bij- of nevenzin ook
een mooie ‘inclusio’ zoals dat heet, met de allereerste zin van de Ik-splij-
tingstekst. De eerste zin gaat immers over ‘nicht zu wissen, ob das, was
ich mitteilen will, als längst bekannt und selbstverständlich, oder als
völlig neu und befremdend gewertet werden soll. Ich glaube aber [doch]
eher das letztere’ (1-4). De laatste bij- of nevenzin gaat over ‘dem sons-
tigen Hin und Her von Verleugnung und Anerkennung’ waarin de cas-
tratie dan toch nog een duidelijker uitdrukking verdient. Maar dit is
‘opengelaten’: men zou kunnen zeggen als een nog steeds ‘völlig neu und
befremdend’.
Het is deze ‘inclusio’ die het wezenlijke aangeeft van wat Freud in deze
tekst ondervindt: ‘nicht zu wissen’ tussen een allang bekend en vanzelf-
sprekend weten dat zijn macht verloren heeft en een ‘volledig nieuw en
bevreemdend’ waar hij nog geen duidelijker uidrukking aan kan geven.
Niet alleen hier blijkt de vormgeving van de tekst een uitstekende ‘con-
tainer’ van de inhoud: dit geldt in feite voor de hele Ik-splijtingstekst
waarin vormgeving en inhoud van de tekst elkaar voortdurend onder-
steunen.
De zeer compacte tekst - ook weer samenhangend met zijn ‘eigenaardige’
inhoud - vereist zeker, naast een steeds herlezen, de nodige aandacht.
Maar indien men zich houdt aan de tekst levert deze geleidelijk steeds
meer aanknopingspunten die tot verheldering leiden.
Wij denken dan ook dat de Ik-splijtingstekst geen tekst is die afgebroken
is of moest worden voordat hij af was. Aan de andere kant hebben de
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[1] In deze zin is het ‘sonstigen’ als adjectief bij ‘Hin und Her’ gebruikt. Wahrig geeft voor
‘sonstig’ de omschrijving: ‘Sonstiges: alles was nicht einzuordnen ist’. Men kan het dus
vertalen met ‘resterend, overblijvend’. Het woord verwijst wel naar de gedachtengang in de
voorafgaande tekst: enerzijds naar het symptoom angst ‘welches beweist, dass er diese
Gefahr [die Kastration] doch anerkennt’, anderzijds naar de loochening die is blijven
liggen in het Kronos/Zeus fragment. ‘Der Kastration’ is een dativus, en het is dus aan de
castratie dat ‘ein deutlicherer Ausdruck zukäme’. ‘Zukäme’ is een ‘Konjunktiv II’, een van
die subtiele Duitse taalvormen die zich niet altijd gemakkelijk in het Nederlands laten
vertalen. De Nederlandse vertaling is hier juist, indien men beseft dat de ‘Konjunktiv II’
hier een intentie weergeeft waarvan de vervulling niet zeker is en in ieder geval in een niet
nader te bepalen toekomst ligt.



uitgevers toch ook niet helemaal ongelijk wanneer ze als reactie op de
tekst hun ‘puntjes’ aan de tekst toevoegden. Als reactie op de tekst, want
zowel naar de inhoud als naar de vorm, stuwt de laatste zin - en niet
alleen de laatste zin, maar de gehele tekst - naar een voortzetting. De
laatste zin is dus enerzijds eindigend, anderzijds stuwend naar een ver-
volg en de ‘puntjes’ van de uitgevers zijn een reactie op de dubbele struc-
tuur van de laatste zin. Een dergelijke ‘punctuatie’ dient in het normale
spraak en schrijfgebruik om aan te geven dat, hoewel er niet verder ge-
sproken (geschreven) wordt, de (afgebroken) gedachtengang toch ‘elders’
verder gaat. Bovendien meestal met de suggestie (...) dat ‘dáár’ nog een
wezenlijkere betekenis onthuld kan worden van het reeds besprokene.
Naast onze analyse van het Mozeswerk menen we ook aan de hand van
onze analyse van de Ik-splijtingstekst aannemelijk gemaakt te hebben dat
Freud in zijn tweede Mozesversie zijn eerste Mozesversie herneemt van-
uit het perspektief van Die Ichspaltung im Abwehrvorgang (de rol die de
verdeling van het Ik, de Ik-splijting, speelt in het afweerproces).
De verhouding van de Ik-splijtingstekst tot het Mozeswerk is echter niet
die van een onopgelost probleem tegenover zijn uiteindelijke oplossing.
De ganse structuur van het Mozeswerk is immers ook die van een ‘Hin
und Her von Verleugnung und Anerkennung’ van de castratie, bovendien
gaven we aan dat het opduiken van de slotzin van de Ik-splijtingstekst
juist in de allerlaatste zin van het Mozeswerk wees op het persisteren, het
blijven bestaan van Freuds ik-splijting als insisterend vanuit zijn onbe-
wuste. Zeker leidt het Mozeswerk tot ‘ein deutlicherer Ausdruck’ maar
wel van de castratie, die van Freud in de eerste plaats. Ook het Mozes-
werk eindigt met het fragment-zijn, het fragmentarische van onze kennis:
‘Ein Beitrag, nach den eingangs erwähnten Einschränkungen zu beurtei-
len, ist alles, was ich bieten kann’ (G.W. XVI, p. 246). Ook hier zou men
dus ‘puntjes’ aan de tekst kunnen toevoegen.

De werkelijke dynamiek van de Ik-splijtingstekst die stuwt naar voortzet-
ting, is niet een toekomstige vervolmaking van de theorie maar vloeit
voort uit de werking van de ‘Einriss im Ich’ ten opzichte van de ‘Ichspal-
tung’, waarvan we gezegd hebben dat deze niet te integreren is in een
theorie. Dit betekent geen minachting voor wat we aan de weet kunnen
komen, integendeel. Het is echter wel de erkenning dat elk weten als
conditie heeft dat er ook iets niet geweten wordt.
De verhouding Ik-splijtingstekst - Mozeswerk zouden we dus eerder wil-
len omschrijven als een dialektische: dialektisch in de zin van een ‘heen

261



en weer, een komen en gaan van loochening en erkenning van de castra-
tie’.
De Ik-splijtingstekst maakt geen deel uit van het Mozeswerk. Voor zover
men het een ‘fragment’ kan noemen, zoals de uitgevers dat in hun inlei-
ding doen, is het juist als fragment tot stand gekomen. Het is zo bedoeld,
als tekenend voor het fragmentarische van onze kennis.
Maar vanuit het fragmentarische is het ook steeds weer betekenend. Het
lijkt daarom meer op een van die fragmenten van Heracleitos die juist
niet ophouden te verwijzen naar zin en betekenis vanuit een verloren
gegane grondtekst, waarvan men het zich alleen kan verbeelden dat die
een ‘allesomvattende’ wijsheid bevatte (een ‘alles’, wat ‘niets’ overlaat) [1].
En Freud zal zijn laatste krachten gebruiken om in ‘Der Mann Moses’ het
fundamenteel betekenend karakter van de (symbolische) vader van oedi-
pusverbod en castratie aan te tonen: introduktie tot, en ‘Begründung’ van
een historisch bestaan, niet ‘alles’ te zijn en niet ‘niets’, maar iemand, een
mens, man of vrouw.
Of zoals Bion kort en laconiek zegt:

Fatherfigure; technical psycho-analytic term used as a means of pointing
to a fact in evidence in psycho-analytic practice; often misused as the
‘thing itself’ and not a pointer to the thing (W. R. Bion, A Memoir of the

future, Karnac Books, London, 1991, p. 611 ‘A Key’).

Hier eindigt ook onze tekstanalyse, om de draad weer op te pakken bij de
inleidende zin van de Ik-splijtingstekst:

Ich befinde mich einen Moment in der interessanten Lage nicht zu
wissen, ob das, was ich mitteilen will, als längst bekannt und
selbstverständlich oder als völlig neu und befremdend gewertet werden
soll (1-4).
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[1] Deze vergelijking ontleen ik aan G. Rosolato maar ik heb de passage waar ik dit las niet
teruggevonden. Het allereerste idee van een samenhang tussen de Ik-splijtingstekst en het
Mozeswerk dank ik overigens ook aan de lezing van G. Rosolato’s geschriften.



DEEL IV: FREUDS MOZESWERK ALS
BIJDRAGE TOT HET VERSTAAN VAN

RELIGIE EN GELOOF

Aber kommt ein einzelner Mensch so leicht dazu, eine neue Religion zu
schaffen? Und wenn jemand die Religion eines anderen beeinflussen
will, ist es nicht das natürlichste, daß er ihn zu seiner eigenen Religion
bekehrt? (Freud, Mozeswerk, p. 116).

The erection of any god should be studied
(W. R. Bion, A Memoir of the Future , Karnac Books, London, NY 1991, p.
267).

And the satyr shall cry to his fellow
(Jesaja 34,14 The Holy scriptures, The Jewish publication society of Ame-
rica, 1917, 1945, 1955. KBS: ‘saters ontmoeten er elkaar’. Bible de

Jérusalem: ‘le satyre appellera le satyre’. Ook geciteerd in A Memoir of the

Future, W. R. Bion, p. 8)

1 Freuds hypothesen

Bovenstaande titel pretendeert niet anders dan de intentie die Freud met
zijn Mozeswerk had, serieus te nemen: een psychoanalytische bijdrage te
zijn voor het verstaan van religie en geloof. Freuds hoofdhypothese is dat
Mozes met zijn God het karakter schiep van het joodse volk.
Zijn analyse van deze hoofdhypothese bevat een aantal belangrijke sub-
thesen, die hij ‘historisch’ aanvaardbaar probeert te maken. Deze subthe-
sen zijn:

a) Mozes is geen Jood, maar een ander, een Egyptenaar die zijn mono-
theïstische religie die teloor dreigt te gaan, redt door zich een volk te
kiezen op wie hij deze religie overdraagt.

b) De moord op Mozes, waarmee de moord op de oervader herhaald wordt.

c) De samensmelting van twee religiestichtingen en twee religiestichters
(Qades), waarbij in de loop der tijd, de eerst verdrongen Mozaïsche God
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uiteindelijk zal zegevieren.
De hoofdhypothese lijkt me voor de christelijke gelovige, of in het kader
van theologische reflectie, niet direkt onaanvaardbaar. Anders is het
gesteld met de drie subthesen waaraan Freud zijn verdere analyse heeft
opgehangen.

2 Het zelfanalytische karakter van Freuds hypothesen

Algemeen kan naar voren worden gebracht dat het verband van de drie
subthesen met historische feiten in het slechtste geval onjuist zijn en op
zijn best eenvoudigweg niet vast te stellen.
Daartegenover staat dat onze interpretatieve lezing van Freuds tekst een
duidelijk verband aantoont tussen de drie subthesen en Freuds zelfana-
lyse.

a) In de eerste Mozesversie is Freud een ander, geen Jood, maar iemand
die de plaats inneemt van de Egyptische Mozes en zijn God, tegenover
de joden, die hem dan vervolgens vermoorden.
Met deze moord: ‘...wiederholten sie nur eine Untat,..., die, wie wir
wissen, auf ein noch älteres Vorbild zurückging’ (G.W XVI, p. 217-218).
Deze moord op Mozes is een herhaling van de moord op de oervader.

b) Pas in de tweede Mozesversie wordt Freud een Jood onder de joden en
erkent hij zijn eigen loochening van de moord die hij pleegde op Mozes
en zijn God casu quo de oervader, doordat hij hem ‘beseitigte’ en zijn
plaats innam in de eerste Mozesversie.

c) Het was voor Freud niet makkelijk niet alleen zijn tweede, maar ook
zijn eerste Mozesversie aan het licht te brengen (‘Warum habe ich sie
[die Darstellung] nicht vermieden? Die Antwort darauf ist für mich
nicht schwer zu finden, aber nicht leicht einzugestehen’ V3).
Het compromis, zegt Freud, tussen een vermoorde Mozes en zijn ‘so
hoch vergeistigte Religion’ (G.W. XVI, p. 148), de Mozaïsche God ener-
zijds, en Jahweh, de vulkaan-God anderzijds (‘ein unheimlicher, blut-
gieriger Dämon, der bei Nacht umgeht und das Tageslicht scheut’
ibidem, p. 133) krijgt pas zijn volle betekenis als Freud zijn eerste
Mozesversie die ‘das Tageslicht scheut’ [1], invoegt in zijn tweede
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Mozesversie. Daarmee stelt hij de loochening van zijn moord op Mozes
en zijn God, verborgen in de eerste Mozesversie, aan de kaak.

Hoewel men dus kan stellen dat de bovenstaande ‘feiten’ van Freuds zelf-
analyse en de belangrijke evolutie die ze ondergaan in de twee redacties
geen ‘historische feiten’ zijn, of niet als zodanig vastgesteld kunnen wor-
den, kan men toch niet zeggen dat ze niet ‘echt’ en ‘waar’ gebeurd zijn. Ze
zijn immers de sporen van Freuds hand die verwijzen naar zijn denken en
beleven: ‘Ich war nicht imstande, die Spuren der immerhin ungewöhn-
lichen Entstehungsgeschichte dieser Arbeit zu verwischen’ (V3).
Het is zeer waarschijnlijk dat Freud gedacht heeft dat de genoemde feiten
plaats hadden in een ver verleden. Maar het is eveneens duidelijk dat voor
Freud zelf deze konfliktueuze feiten uit het verleden een onbekende, zelfs
dreigende toekomst representeren in het heden van zijn schrijven toen
(1934 -1938) - en nu voor de lezer.
Ons onderzoek legde dus een verband tussen de 3 subthesen en het proces
van Freuds zelfanalyse. Daardoor kregen deze subthesen een bijzondere
relevantie als representanten van een innerlijke historie, een psychische
realiteit, in onderscheid van hun eventuele ‘historische’ realiteit.

3 Een parasitaire relatie tussen religie en psychoanalyse: de
eerste Mozesversie

In de eerste Mozesversie voert Freud een almachtige, arrogante gelovige
ten tonele (‘Für diesen großen Geist hat die Welt keine Probleme, weil er
selbst alle ihre Einrichtungen geschaffen hat’, G.W. XVI, p. 230).
De vraag of de aldus geschetste gelovige typerend is voor de joods-chris-
telijke traditie laten we terzijde. Ons commentaar liet wel zien dat deze
omnipotente gelovige niet voor niets ‘beneidenswert’ is want, meer verbor-
gen, is er ook nog een andere almachtige gelovige in de tekst aanwezig die
heimelijk dingt naar diens plek: de oervader die ‘aus der Fülle seiner
Machtvollkommenheit’ incestverbod en castratie oplegt.
Onze analyse van de eerste Mozesversie (los van de tweede) toonde aan
dat Freud inderdaad deze positie van de oervader in zijn tekst inneemt.
Deze analyse werd verder verhelderd door ons onderzoek van de Ik-splij-
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tingstekst. Deze laatste tekst (geschreven begin 1938, dus 3-4 jaar na de
eerste Mozesversie en kort voordat hij de eigenlijke tweede Mozesversie
begon) herneemt niet alleen de impasse in de Wolfmananalyse, maar
werpt ook licht op de impasse waarin Freud verstrikt was geraakt met
zijn eerste Mozesversie.
De eerste Mozesversie is te vergelijken met de in de Ik-splijtingstekst
genoemde ‘sehr geschickte Lösung der Schwierigkeit’ (G.W. XVII, p.60). In
de eerste Mozesversie is Freuds oplossing immers ook een ‘keines von bei-
den, oder vielmehr..., gleichzeitig beides, was auf dasselbe hinauskommt’
(ibidem, p. 59).
Tegenover de almachtige, arrogante gelovige plaatst Freud zijn al even
(al)machtig geloof in de verkondiging van incestverbod en castratie. Men
kan hier terecht zeggen: ‘Beide streitende Parteien haben ihr Teil bekom-
men; der Trieb darf seine Befriedigung behalten, [want tegenover de al-
macht van de gelovige staat de almacht van Freuds verkondiging] der
Realität ist der gebührende Respekt gezollt worden’ (ibidem p. 60). Freud
beroept zich op zijn verkondiging, waaruit in ieder geval zijn respect voor
incestverbod en castratie moet blijken. Maar in zijn nijd op de almacht
van de arrogante gelovige lijkt deze castratie slechts voor deze bestemd,
zodat Freud vervolgens de almachtige plaats van deze gelovige kan in-
nemen.
Het is dan ook weinig verrassend dat voor God slechts het beeld van een
omnipotente vaderfiguur overblijft. Het is de enige God ‘denkbaar’ in de
discussie die Freud met deze gelovige voert.

Het verband dat Freud in de eerste Mozesversie tussen religie en psycho-
analyse legt is in feite destructief, niet alleen voor de religie maar tege-
lijkertijd ook voor de psychoanalyse. Dit volgt uit onze analyse want de
(heimelijke) link, de term waarin of waarmee Freud de relatie tussen
religie en psychoanalyse legt, is die van een omnipotente vaderfiguur.
Deze term is destructief voor beide: het is een term uit nijd geboren, die
slechts nijd kan baren.
De relatie die Freud hier legt is te beschrijven als een ‘parasitaire’ relatie,
zoals W. Bion die definieert in zijn Attention and interpretation:

By “parasitic” I mean to represent a relationship in which one depends

on another to produce a third, which is destructiv of all three (p. 95)[1].
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De heimelijkheid waarmee deze moorddadige en destructieve nijd in de
eerste Mozesversie opereert, hebben we herhaaldelijk naar voren gehaald:
de stilte die heerst rond de oraal-sadistische elementen en het ‘Überich’
van Freuds identificatiefiguur Mozes, het ontbreken van de totemmaaltijd
en het verbod op het doden van de totem in de vergelijking met het heilige
enz.
Die ‘stilte’, dit ontbreken, was nodig, omdat Freud er in deze versie alles
aan deed om de ‘Spuren... zu verwischen’ (V3) die ook maar enigszins de
gedachte zouden kunnen oproepen aan deze ‘verbinding via nijd’. Die valt
letterlijk en figuurlijk buiten het ‘kader’ van zijn uiteenzetting, zoals hij
dat pas in de tweede Mozesversie kan opmerken. Maar het is deze nijd,
dit almachtsverband, dat zijn kader en dus zijn uiteenzetting in de eerste
Mozesversie heimelijk verdraait.
Het zou nog moeilijker geweest zijn om deze verdraaiing te ontdekken als
we Freuds voorwoorden niet hadden gehad die ons op het spoor brachten.
De lange omweg langs de Ik-splijtingstekst en de Wolfmancasus was ze-
ker ook niet overbodig om een idee te krijgen van de primitieve mechanis-
men die heimelijk in de tekst werkzaam zijn.
De tekst van de eerste versie ontbeert geenszins de scherpzinnigheid die
Freud ook zo bewonderde bij de Wolfman. Het is ook niet zo dat Freud
‘geen waarheid’ vertelt in de eerste Mozesversie. Het belang van castratie
en oedipuscomplex is een wezenlijk ferment in elke analyse en Freud zal
dat opnieuw bevestigen in de tweede versie (G.W. XVI, p. 206). Maar in de
eerste Mozesversie is deze waarheid als het ware vergiftigd, ze
functioneert op valse wijze.
In de eerste Mozesversie is Freud ‘a fraud’, en dat zit hem in die omnipo-
tente link, dat almachtsverband,dat hij legt tussen religie en psychoana-
lyse waardoor ‘Debased religion attracts debased psycho-analysis and
makes both more debased’ (W.R. Bion A memoir of the future, p. 319). De
redenering geldt in dit geval ook omgekeerd.
Een dergelijk verband vernietigt in feite altijd de twee domeinen die ze
verbindt, welke dat ook zijn omdat het altijd om een absoluut verband
gaat. Een absoluut verband is hetzelfde als geen verband. Het is geen
‘relatief verband’ in de dubbele betekenis van het woord, zijnde een relatie
tussen twee domeinen en daarnaast altijd betrekking hebbend op verschil
en onderscheid.
Het is ook onjuist te veronderstellen dat beide of een van beide domeinen
‘volledig bekend’ zou moeten zijn om de mogelijkheid te hebben tot het
leggen van een verband. Het ‘echte’ verband is altijd ook een bekentenis
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dat dat juist niet het geval is, want anders was het verband niet nodig en
zelfs ook niet mogelijk. Een echt verband is altijd relatief, tussen twee
relatief onbekenden.
Freud echter brengt zijn psychoanalyse in een heimelijke omnipotente
opstelling (als een oervader die castratie en incestverbod decreteert,
zichzelf daarvan uitzonderend) ten opzichte van de openlijke omnipotente
voorstelling van de gelovige. Een dergelijk verband voedt alleen maar de
omnipotentie en de afgespleten, buiten het kader vallende, nijd die ook
alleen maar toeneemt naarmate de gier naar omnipotentie toeneemt. Een
honger naar het alles die tegelijkertijd niets overlaat van dat alles (de
nijd). Dit almachtig verband, een ‘keines von beiden, gleichzeitig beides,
was auf dasselbe hinauskommt’ fungeert als een inpenetrabele ‘caesura’
(Bion), een vesting tegen een als ‘catastrophic’ gevreesde ‘change’ (Bion).
Het is deze loochening die leidt tot een impasse die Freud jarenlang zal
verhinderen zijn werk voort te zetten en te publiceren.

4 De noodzaak van twee Mozesversies

Wij wezen reeds eerder op het feit dat zonder de tweede Mozesversie de
eerste onleesbaar en onverstaanbaar zou zijn gebleven. Omgekeerd is ook
waar dat de tweede Mozesversie haar zin ontleent aan het bestaan van de
eerste. Freud zegt duidelijk dat hij niet in staat is afstand te doen van zijn
eerste versie. Het belang van beide versies kan niet genoeg benadrukt
worden. W. Bion drukt dit zo uit:

Envy and gratitude, on the other hand, stimulate a desire for gain, but
enable the individual to establish a good relation between what has been
gained and that which has enabled him to gain it. The repudiation of
the debt owed to this ‘predatory’ personality, and the need to continue
repudiating it, exclude other parts of the personality from activity
(Attention and Interpretation, p. 128).

Het is immers de loochening, de afsplijting van de ‘mörderischen Vater-
hasses’ (G.W. XVI, p. 243) die de omnipotentie van de eerste Mozesversie
blijft voeden, waardoor een plundering en annexatie van de joods-christe-
lijke religie aan de gang blijft, maar waardoor ook de daarmee verworven
analytische kennis, hoe gearticuleerd en scherpzinnig ook, eerder een
blokkade vormt dan een vehikel voor kennis die waarheid benadert. Het
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maakt deze kennis in feite waardeloos. Het beschreven loocheningsmecha-
nisme produceert altijd kennis die waardeloos is als toegang tot waar-
heidsvinding.
Plunderen en roven is immers een archaïsche manier van kennisverwer-
ving en die blijft haar invloed uitoefenen ook op de meest gearticuleerde
kennis. Het is het doorbreken ‘van de loochening’, zoals Freuds tweede
versie de eerste ‘doorbreekt’, die samengaat met het beschikbaar komen
van het besef van ‘mörderischen Vaterhasses’ en dit samengaan bepaalt
ook mede de creativiteit van de tweede Mozesversie.
Het beste dat men kan hopen van een interpretatie, die overigens niet
alleen het analytisch handelen richt, is, dat deze nieuwe, betere en andere
interpretaties mogelijk maakt. Dit is echter niet vanzelfsprekend het
geval. Iedere interpretatie is op zijn minst een tijdelijke obstructie van
andere, eventueel betere en nieuwe interpretaties. Deze obstructie kan
zelfs een harde tot zeer harde vorm aannemen. De gedachte wordt dan
een ondoorbreekbare gedachte: ze neemt de plaats in van een God en in
haar uiterste vorm neemt ze dan ook de pantsering aan van een
psychotisch feit.
Deze gang van zaken is te illustreren aan de hand van Freuds tekst zelf:
pas bij de overgang van zijn eerste naar de tweede Mozesversie, ‘door-
breekt’ hij niet zonder moeite de gedachte van de eerste Mozesversie.
Dit alles is niet alleen iets dat de schrijver van een tekst kan overkomen,
het kan ook de lezer overkomen die een tekst leest, al dan niet analytisch
of religieus, waardoor de verworven kennis eerder een blokkade vormt
voor kennis die een waarachtiger worden kan voeden.
Schrijven en lezen is altijd, of men zich dit nu realiseert of niet, een inter-
pretatie en dus in potentie een (meer of minder gelukte) zelfanalyse. Maar
zelfs in het geval van Freud, bij wie zeker een besef van zelfanalyse aan-
wezig was, is duidelijk dat hij niet alles wist van dat proces: niet waar het
naartoe ging en waar het vandaan kwam.
De lezer kan zich evenmin een dergelijk proces besparen, wil hij com-
municeren met de schrijver. En hij zal ook niet kunnen ontsnappen aan
het lot van de schrijver, niet alles te weten van zijn zelfanalyse en van die
schrijver, op straffe van ex-communicatie. Communicatie is slechts moge-
lijk indien men verdraagt niet (alles) te weten. De ‘volledige’ interpretatie
van een tekst maakt deze tekst onleesbaar en verbreekt de communicatie
tussen schrijver en lezer. En men kan niet ontkennen dat Freuds Mozes-
werk dikwijls, ook van analytische zijde, onderwerp is geweest van volle-
dige interpretaties. Daardoor werd het tot een relikwie (die, zoals alle
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relikwieën, dan iets bizars krijgt) van een geklasseerde (psychoanalyti-
sche) heilige uit achterhaalde tijden. Men leze ‘heilige’ in de twee beteke-
nissen die Freud geeft van ‘Das Heilige’ in zijn eerste Mozesversie, p. 228
en 230.

5 Op weg naar de tweede Mozesversie

De tweede Mozesversie begint eigenlijk al in de eerste twee hoofdstukken
die Freud los maakte uit zijn oorspronkelijke Mozesversie van 1934. Dat
zit hem niet zozeer in de inhoud die pas in het derde hoofdstuk aan bod
komt, maar vooral in de stijl en de toon van deze twee hoofdstukken.
Vergelijkt men stijl en toon van deze twee hoofdstukken met de later
ingevoegde eerste Mozesversie dan valt het these-achtige, in zekere zin
dogmatische karakter op van de laatste. De eerste twee hoofdstukken
daarentegen laten een intense spanning zien tussen grote kritische twijfel
en de wil om toch ruimte te maken voor het onderzoek van het idee, dat
hem niet loslaat.
Telkens weer probeert Freud ‘die Fülle der auftauchenden Möglichkeiten
[van zijn idee] gegen die Kritik zu schützen, sie seien Erzeugnis der
Phantasie und zu weit von der Wirklichkeit entfernt’ (G.W. XVI, p. 113),
zonder dat één van beide het wint.
In het tweede hoofdstuk wordt middels de titel al duidelijk dat hij on-
danks alles een zekere vooruitgang boekt met zijn inspanningen: ‘Als
Mozes een Egyptenaar was...’ heeft meer het karakter van een hypothese
(laten we aannemen dat...) dan van een obsessieve gedachte. Hij zegt daar
ook:

Ich habe das Moment des Zweifels bereits in der Einleitung betont, es
gleichsam vor die Klammer gesetzt, und durfte es mir dann ersparen, es
bei jedem Posten innerhalb der Klammer zu wiederholen (ibidem, p.
130).

Het lijkt erop dat Freud zich gaandeweg meer kan overgeven aan zijn
eigen analytische grondregel, tegen zijn obsessieve gedachte in die hem
verlamde om zijn eerste Mozesversie te publiceren. De kritiek wordt niet
uitgeschakeld maar tussen haakjes gezet om ruimte te maken voor de zich
opdringende gedachten en ze klaar te leggen voor nader onderzoek.
Het uitblijven van ‘objektiver Nachweis, in welche Zeit das Leben Moses'
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und damit der Auszug aus Ägypten fällt’ (hoofdstuk I, p. 113) verliest
reeds in het tweede hoofdstuk zijn verlammende werking ten opzichte van
het idee dat hij onderzoekt.
En als hij dan aan Sellin de stelling ontleent dat Mozes door de joden
werd vermoord, kan hij ook duidelijker het karakter aangeven van die
aanname:

Sie gestattet uns, unsere Fäden weiter zu spinnen, ohne glaubwürdigen
Ergebnissen der historischen Forschung zu widersprechen. Aber wir
wagen es, uns sonst unabhängig von den Autoren zu halten, selbständig
“einherzutreten auf der eigenen Spur” (ibidem, p. 136).

Ook al heeft Freud op dat moment (1937) nog flink wat werk aan zijn
Mozeswerk te doen, het is duidelijk dat het niet meer in de richting gaat
van ‘Spuren...verwischen’ (V3), maar ‘einherzutreten auf der eigenen
Spur’
Verdere en meer definitieve verschuivingen doen zich dan voor in de
eigenlijke tweede Mozesversie (hoofdstuk III). We wezen op de kleine
maar belangrijke verschuivingen die zich voordoen in wat hij noemt ‘die
historische Voraussetzung’ (ibidem, p. 161-169), de samenvatting van zijn
twee eerste hoofdstukken. Maar vooral valt het zorgvuldig heronderzoek
van die thesen vanuit de psychoanalyse op, die zonder veel omhaal naar
voren werden gebracht in de eerste Mozesversie. Het is dit heronderzoek
dat uiteindelijk leidt tot een confrontatie met zijn eerste ‘berekening’
(eerste Mozesversie), en het doorbreken van de loochening die deze versie
bevatte.
Freuds benadering van zijn idee in de tweede Mozesversie (in nucleo
reeds aanwezig in zijn eerste twee hoofdstukken) is niet dezelfde als in de
eerste versie. De nieuwe houding lijkt goed weerspiegeld in de laatste
zinnen van zijn ‘historische Voraussetzung’:

Hier könnte jemand die Frage aufwerfen, was haben wir davon, wenn
wir den jüdischen Monotheismus vom ägyptischen ableiten? Das
Problem wird dadurch nur um ein Stück verschoben; von der Genese
der monotheistischen Idee wissen wir darum nicht mehr. Die Antwort

darauf lautet, es ist keine Frage des Gewinns, sondern der Forschung.

Und vielleicht lernen wir etwas dabei, wenn wir den wirklichen Hergang

erfahren. (ibidem, p. 169).

Om opnieuw in termen van W. Bion te spreken: Freuds verhouding tot
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zijn idee is hier niet parasitair, maar eerder symbiotisch:

By ‘symbiotic’ I understand a relationship in which one depends on
another to mutual advantage (Attention and Interpretation, p. 95)

en

In the symbiotic relationship there is a confrontation and the result is
growth-producing though that growth may not be discerned without
some difficulty (ibidem, p. 78).

6 Freuds zelfanalyse en zijn interpretatie van de drie mono-
theïsmen

Onze analyse van Freuds werk brengt naar voren dat het hier wezenlijk
om wat anders gaat dan het zonder meer afwijzen van religie. Een derge-
lijke afwijzing veronderstelt immers dat we helemaal zouden weten wat
religie is, of wat het niet is, maar ook dat we helemaal zouden weten wat
psychoanalyse is of niet is.
Dit laatste is wel heimelijk de positie die Freud inneemt in zijn eerste
Mozesversie. In de tweede versie wordt deze positie erkend als een arro-
gantie die zorgvuldig de nijd buiten beeld hield, die het object van zijn
onderzoek wegvrat, namelijk de religie opgevat als de relatie tussen de
mens en zijn Godheid, en ook de psychoanalyse opgevat als het onderzoek
van de menselijke psyche (dat ook altijd plaats heeft in relatie tot een
andere mens).
In Freuds bekentenis van de moord op een mens (Mozes, Christus enz.)
zijn de moord op een mythische figuur (de oervader) en de Godheid (Gott-
vater) met elkaar in verband gebracht als toegang tot een onbekend.
Dat is de strekking van onze interpretatie van het Mozeswerk. Deze
figuur van een dode (oer)vader, die herinnert aan een moord op de (oer)-
vader en verwijst naar een onbekend, is naar onze overtuiging Freuds
psychoanalytische bijdrage tot het verstaan van religie en geloof.
De link, of het verband dat deze analytische interpretatie legt met religie
zouden we in Bions’ gedachtengang willen benoemen als ‘commensal’ en
heeft als voornaamste kenmerk dat:
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the two sides [in dit geval religie en psychoanalyse] coexist and the
existence of each can be seen to be harmless to the other (W. R. Bion,
Attention and Interpretation, p. 78),

want

by “commensal” I mean a relationship in which two objects share a third
to the advantage of all three (ibidem, p. 95).

Of nog anders gezegd, Freuds analytische interpretatie van de mono-
theïstische religie in het Mozeswerk heeft een punt bereikt waarin:

that which was to be expressed and the vehicle for its expression
profited from the culture [religie en psychoanalyse in dit geval] to which
they belonged. (W. R. Bion Attention and Interpretation, p. 96. Wat tussen
vierkante haken staat is van mijzelf).

Met andere woorden Freuds interpretatie heeft geprofiteerd van zijn
psychoanalytisch zelfonderzoek en van de monotheïstische geloofstraditie.
Wat iets anders is dan een herleiding van één van beide tot elkaar of dan
een verklaring van psychoanalyse of religie.
Dat Freud profiteerde van zijn analytisch onderzoek menen we reeds in
ruime mate aangetoond te hebben. Dat hij ook van de monotheïstische
geloofstraditie profiteerde, zullen we verderop nog uitgebreid illustreren.
In ieder geval valt een nauwkeurige parallel te konstateren tussen Freuds
analytisch zelfverstaan en zijn verstaan van de drie monotheïstische reli-
gies, waarbij de figuur van de dode (oer)vader, herinnerend aan de moord
op de (oer)vader en verwijzend naar een onbekend, functioneert als het
kritisch instrument van zijn inzicht.
Zo zegt hij, zich verontschuldigend voor zijn ‘beschränkten Kenntnis’, de
indruk te hebben dat de islam hem voorkomt als een afgekorte herha-
ling van de joodse religie

als deren Nachahmung sie auftrat...Die Wiedergewinnung des einzigen
großen Urvaters brachte bei den Arabern eine außerordentliche
Hebung des Selbstbewußtseins hervor, die zu großen weltlichen
Erfolgen führte, sich aber auch in ihnen erschöpfte...Aber die innere
Entwicklung der neuen Religion kam bald zum Stillstand, vielleicht weil

es an der Vertiefung fehlte, die im jüdischen Falle der Mord am

Religionsstifter verursacht hatte (G.W. XVI, p. 199, mijn vette letters).
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In feite komt deze schets van de islam overeen met datgene waarin Freud
zelf bleef steken in zijn eerste Mozesversie en dat hij pas bij de tweede
versie aan de orde kon stellen, eerst via de joden, pas later omtrent zich-
zelf:

Auf die Anregung zur Erinnerung, die ihnen die Lehre Moses’ brachte,
reagierten sie aber mit der Verleugnung ihrer Aktion, [de moord op
Mozes casu quo de oervader] blieben bei der Anerkennung des großen

Vaters stehen (ibidem, p. 195, mijn vette letters).

De verhouding tussen de joodse religie en het christendom daarentegen is
in Freuds ogen geheel bepaald, zoals ook zijn zelfanalyse, door de dode
vaderfiguur, herinnerend aan de moord op deze vaderfiguur, uiteindelijk
verwijzend naar een onbekend.
Het is terecht zegt Freud, dat de christenen de joden verwijten dat ze met
‘gewohnter Hartnäckigheit’ niet willen toegeven hun God vermoord te
hebben (‘das Urbild Gottes, den Urvater und seine späteren Reinkarna-
tionen’ ibid, p. 196). Anderzijds zet Freud een even grote kanttekening bij
de uitspraak van de christenen: ‘Wir haben freilich dasselbe getan, aber
wir haben es  z u g e s t a n d e n  und wir sind seither entsühnt’ (ibidem,
p. 196. De schrijfwijze van  ‘z u g e s t a n d e n‘  staat letterlijk zo in de
tekst en wijst op een onderstreping door Freud).
Freud oppert de veronderstelling dat deze nieuwe arrogantie toch zijn
wortel vindt in de ‘Eifersucht auf das Volk, welches sich für das erst-
geborene, bevorzugte Kind Gottvaters ausgab...so als ob sie dem Anspruch
Glauben geschenkt hätten’ (ibidem, p. 197-198) [1].
Maar hij zegt dat deze jodenhaat zoals die onder andere in het nationaal-
socialisme naar voren kwam, uiteindelijk toch ook christenhaat is:

Man könnte sagen, sie sind alle “schlecht getauft”, unter einer dünnen
Tünche von Christentum sind sie geblieben, was ihre Ahnen waren, die
einem barbarischen Polytheismus huldigten. Sie haben ihren Groll
gegen die neue, ihnen aufgedrängte Religion nicht überwunden, aber
sie haben ihn auf die Quelle verschoben, von der das Christentum zu
ihnen kam (ibidem, p. 198).
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[1] Hier vindt men, maar nu bij Freud zelf, een stuk van de redenering die wij volgden om
de loochening te illustreren bij ons onderzoek van de eerste Mozesversie.



Van de bekentenis: ‘Wir sind so unglücklich, weil wir Gottvater getötet
haben’ die hij Paulus toeschrijft, zegt Freud dat het:

überaus verständlich [ist], daß er dies Stück Wahrheit nicht anders
erfassen konnte als in der wahnhaften Einkleidung der frohen
Botschaft: Wir sind von aller Schuld erlöst, seitdem einer von uns sein
Leben geopfert hat, um uns zu entsühnen (ibidem, p. 244).

Freud kiest voor de verlossingsboodschap de krasse benaming van een
‘wahnhaften Einkleidung’ van een stuk waarheid, namelijk de moord op
God, omdat hij er toch een nieuwe vorm in ziet van de ‘beseligenden
Auserwähltheit’ van de joden: ‘an die Stelle der beseligenden Auserwählt-
heit trat nun die befreiende Erlösung’ (ibidem, p. 244).
In feite zegt Freud - en zijn eerdere opmerkingen over de heimelijke
‘Eifersucht’ en de jodenhaat, die een verkapte en verschoven vorm van
haat tegen het christendom is, zeggen hetzelfde - dat toch weer de looche-
ning van de dode vaderfiguur aan de orde is, die herinnert aan de moord
op hem.
We zullen hier niet stilstaan - maar het geeft te denken - bij de diep-
gaande continuïteit die voor Freud bestond tussen de problematiek van
jodendom en christendom waar het de relatie tussen God en mens betreft.
Wat we naar voren willen halen, is hoe Freuds opvatting over jodendom
en christendom ook volledig teruggaat op zijn eigen zelfanalyse (waar
Freuds uitspraak in Paulus’ mond de exponent van is).
In de eerste Mozesversie wordt de moord op de (oer)vader en zijn reïncar-
naties wel vermeld, maar zeer terloops. Ze speelt geen enkele rol in de
argumentatie van Freud. Voor zover er sprake is van moord zijn het de
joden die dat doen - Freud is geen Jood in de eerste versie - en bovendien
is deze moord in deze versie ook van zijn belang ontdaan. Zowel Freuds
joden als Freud zelf zijn beiden uitsluitend gericht op de ‘große Mann’
(ibidem, p. 214) in deze versie.
Zoals de eerste Mozesversie echter culmineert in Freuds identificatie met
Mozes, zij het niet als Jood maar als Egyptenaar, zo culmineert de tweede
versie in zijn identificatie met Paulus, een christelijke Jood in de Grieks-
Romeinse cultuur. De lange weg tussen beide identificaties die in de
wording van het Mozeswerk wordt afgelegd, benevens de samenhang en
het verschil tussen beide identificaties hebben we reeds eerder besproken.
We vatten kort samen om de parallel tussen Freuds opvatting omtrent de
joodschristelijke religie en zijn zelfanalyse precies aan te geven.
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De lange weg van ‘herberekening’, reeds begonnen in de eerste twee
hoofdstukken, is nog verre van uitgerekend wanneer Freud in het derde
hoofdstuk zijn Mozeswerk voor de tweede keer schrijft. Wanneer Freud
dan halverwege deze versie (ibidem, p. 192 e.v.) via Paulus de loochening
door de joden van de moord op Mozes en zijn God (en Jesus als wederop-
gestane Mozes) aan de orde stelt, blijft voor Freud de mogelijkheid open
zich toch nog als een ‘uitzondering’ (‘Ausnahmestellung’, ibidem, p. 193)
op te stellen en opnieuw hetzelfde exploot te herhalen uit zijn eerste
Mozesversie, echter nu als christen die geen Jood is in plaats van als een
Egyptenaar die geen Jood is. Hij heeft dan weliswaar het belang erkend
voor het karakter van de joodse religie van de moord op God, de oervader
(in tegenstelling tot de eerste Mozesversie) maar hij zou nu net als een
christen kunnen zeggen: ‘de joden geven het niet toe, zij loochenen het, ik
daarentegen geef het tenminste toe.’
Maar wat dan te doen met zijn eerste Mozesversie, waarin hij zelf een uit-
zonderingspositie innam en de moord die hij heimelijk bedreef, loochende?
Doen alsof ‘hij’ het niet geschreven had, verzwijgen, verbranden zoals hij
met zovele manuscripten gedaan had [1], kortom ‘zurückhalten für im-
mer’? (V3)
Men ziet het konflikt waarin Freud zat met zichzelf en zo ziet men dan
ook het kapitale belang van de beslissing die hij nam om alsnog zijn
eerste Mozesversie in te voegen in zijn tweede. V3 laat op verhulde wijze
de moeilijkheid van die beslissing zien: Warum habe ich sie [de eerste
Mozesversie] nicht vermieden? Die Antwort darauf ist für mich nicht
schwer zu finden, aber nicht leicht einzugestehen’. Maar dit is zijn
ondervinding: ‘Es gibt Dinge, die mehr als einmal gesagt werden sollen
und die nicht oft genug gesagt werden können’ (V3).
De invoeging van de eerste Mozesversie in de tweede, zet daarmee radi-
caal een streep (‘Einriß im Ich’ die een ‘Ichspaltung’ blootlegt) door zijn
uitzonderingspositie voor iedereen die het lezen wil: ‘Aber es muß der
freie Entschluß des Lesers dabei sein, bei dem Gegenstand zu verweilen
oder auf ihn zurückzukommen’ (V3).
Het is pas de invoeging van de eerste versie in de tweede, waardoor de
latere uitspraak: ‘Wir sind so unglücklich, weil wir Gottvater getötet
haben’ (ibidem p. 244) zijn volle betekenis krijgt. Dat deze uitspraak
Freuds ‘verhaltene Weisheit’ (verzwegen wijsheid, V3) is, wordt volgens
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[1] Grubrich-Simitis merkt daarentegen op dat er geen geschrift van Freud is waar zoveel
manuscripten, ook werkmanuscripten, door hem van bewaard zijn en waarvan niet alles in
het Mozeswerk terechtkwam.



ons nog eens bevestigd door onze analyse van zijn bijdrage aan een Parijse
krant: Ein Wort zum Antisemitismus (Nachtragsband, p. 777-781), waarin
de woorden die hij Paulus in de mond legt in een onmiskenbare variant
uit dezelfde matrix, nog eens naar voren komen [1].
Ik betwijfel of men deze uiteindelijke opstelling van Freud binnen de op-
vattingen omtrent zijn pessimisme, zelfs fatalisme, en zijn tragisch karak-
ter een plaats kan geven.
Het ‘lezen’ van teksten, en zeker als men daarmee de mens die het schreef
probeert te begrijpen, is moeilijk (zie punt 4).
Zelfs als we ons alleen beperken tot de periode dat Freud met zijn Mozes-
werk bezig was (globaal de laatste 6 jaar van zijn leven), kan men niet
zeggen dat Freud altijd ‘dezelfde’ was, nog afgezien van alle continuïteiten
en discontinuïteiten voordien.
Die laatste zes jaar was ook de tijd van uitspraken als: ‘Die so ausseror-
dentlich wichtige ... Funktion des Ichs hat ihre besonderen Bedingungen
und unterliegt einer ganzen Reihe von Störungen’ (Ik-splijtingstekst p.
60) en ‘...unserer völligen Unwissenheit über die d y n a m i s c h e Natur
der seelischen Vorgänge...’ (Mozeswerk, p. 204). Het Mozeswerk gaat ook
over ‘wat het karakter, de persoonlijkheid van iemand bepaalt’ (van het
joodse volk). Misschien is het dus niet onjuist om bij onze poging om de
mens Freud te begrijpen ons te laten leiden door datgene dat we van de
Mozestekst begrijpen. Daar vinden we de laatste stappen van Freuds zelf-
analyse.
Bij de introductie van zijn eerste Mozesversie spreekt Freud, juist in
verband met de eerste Mozesversie (waarin zijn omnipotente identificatie
met Mozes/de oervader naar voren komt) in feite dus over zichzelf als een
‘unerlöster Geist’, hetgeen een kwelling was: ‘...sie [de eerste Mozesversie]
quälte mich wie ein unerlöster Geist’ (V3). De toon van de allerlaatste
regels van zijn Mozeswerk daarentegen (zie ons commentaar eerder) is
niet gekweld en ademt eerder rust uit en verbaasde verwondering.
Hetzelfde kan ook gezegd worden van zijn Ein Wort zum Antisemitismus,
zonder dat overigens zijn ‘verhaltene Weisheit’ daarmee aan scherpte
verliest.
Gay’s gekleurde commentaar [2], ook van deze periode in zijn Freudbio-
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[1] Zie onze noot p. 33-34. Het gaat om onze vertaling van de in zijn tekst onderstreepte
woorden: Widerspruchsfrei, aber, alle, das Wesen des Antisemitismus, wirklich.
[2] Gay, Peter., Sigmund Freud: zijn leven en werk (vertaling uit het Engels door Bert van
Rijswijk), Tirion, Baarn, 1989, p. 580 e.v. (Vertaling van: Freud: a life for our times, Norton,
New-York, 1988). 



grafie belet ons niet toch onmiskenbaar de indruk te krijgen, dat Freud er
veel aan gelegen was juist dit werk nog gepubliceerd te krijgen en hoe op-
recht verheugd hij was toen dat gebeurde, ondanks alle commentaar en
kritiek. Gay spreekt bij die gelegenheid over een ‘triomfantelijke’ toon bij
Freud, maar die lijkt me niet zo te passen bij dat wat er voor Freud aan
de orde was in zijn Mozeswerk. Men moet het Mozeswerk daarvoor
natuurlijk wel lezen.
De verhullingen, ook in ‘Das Wort zum Antisemitismus’, lijken me ook
iets te zeggen over Freuds kwetsbaarheid omtrent dat wat hij naar voren
bracht. De publicatie moet echter voor hem een lichtpunt zijn geweest in
donkere tijden en in een zee van trieste gebeurtenissen [1].
Nog in dezelfde maand waarin hij de Mozes beëindigde begon Freud aan
zijn onafgemaakte ‘Abriss’ en kort daarop aan zijn, nog meer fragmentaire
‘Elementary lessons’. Een ‘schets’ en ‘elementaire lessen’ alsof de eerste
schetsen en elementen aangedragen worden voor een werk over psycho-
analyse.

7 De latente invloed van het joods-christelijk monotheïsme in
Freuds zelfanalyse

In punt 6 beloofden we nog nader aan te geven hoe Freuds analytische
interpretatie niet alleen profiteert (‘iets ontvangt’) van zijn analytisch
(zelf)onderzoek, maar ook van de monotheïstische religie als zodanig.
Deze invloed heeft niet zozeer een manifest karakter: het gaat vooral om
een latente invloed van het joods-christelijk monotheïsme in de interpre-
tatie die Freud van dat monotheïsme geeft.
Deze vooral latente invloed in Freuds interpretatie zullen we illustreren
aan de hand van de tekst van Hosea’s boodschap en in een volgend punt
(punt 8) aan de hand van een belangrijke tekst van Paulus.
Het begrip ‘latent’ gebruiken we in de twee betekenissen waarin ook
Freud het gebruikt.
a) De latente ten opzichte van de manifeste (droom)inhoud. De droom
moet geïnterpreteerd en teruggeleid worden naar de latente bronnen die
aanleiding gaven tot de manifeste droomtekst.
b) Het belang van de latentie zelf voor de psychische groei van het kind,
zoals het latent worden van onder andere de oedipus en castratieproble-
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[1] Men leze Freuds brief aan Time and Tide, Nachtragsband, p. 782-783



matiek na de periode van infantiele sexualiteitsbeleving.
Het belang van het latente voor het manifeste wijst ook op het belang van
het ‘kunnen dromen’. Het ‘kunnen dromen’ is van wezenlijk belang voor
het psychisch functioneren en het verwerken van prikkels, zoals onder
andere Bion dat verder heeft uitgewerkt (de a elementen zijn elementen,
waarover gedroomd kan worden. De b elementen daarentegen zijn ele-
menten die nog niet gedroomd, dus niet psychisch verwerkt en gesymbo-
liseerd kunnen worden.) De ‘latentie’ in de laatst omschreven betekenis
speelt ook een belangrijke rol in Freuds tweede Mozesversie. Zo wijst
Freud in de paragraaf ‘B. Latenzzeit und Tradition’ (G.W. XVI, p. 170) op
de overeenstemming die, ondanks ‘der fundamentalen Verschiedenheit’
wat betreft ‘latentie’, bestaat tussen het probleem van de traumatische
neurose en het joods monotheïsme:

Nach unserer gesicherten Annahme gibt es ja in der jüdischen
Religionsgeschichte eine lange Zeit nach dem Abfall von der
Mosesreligion, in der von der monotheistischen Idee, von der
Verschmähung des Zeremoniells und von der Überbetonung des
Ethischen nichts verspürt wird. So werden wir auf die Möglichkeit
vorbereitet, daß die Lösung unseres Problemes in einer besonderen
psychologischen Situation zu suchen ist (ibidem, p. 171/ 172).

Deze bijzondere ‘psychologische situatie’ die Freud met de latentie ver-
bindt, verklaart hij dan als volgt:

Für das Phänomen der Latenz in der jüdischen Religionsgeschichte, das
uns beschäftigt, bietet sich nun der Erklärung, daß die von der
sozusagen offiziellen Geschichtsschreibung absichtlich verleugneten
Tatbestände und Inhalte in Wirklichkeit nie verloren gegangen sind.
(ibidem, p. 173).

Het geloochende is dus niet verloren gegaan, ook al is men het ‘volledig
vergeten’; het is in Freuds gedachtengang merkwaardigerwijs bewaard
gebleven ‘in geloochende toestand’.
Laten we nu eerst de manifeste en daarna de latente invloed van Hosea’s
boodschap in Freuds tekst nagaan.
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7.1 Hosea en Freuds manifeste voorstelling van de Mosaïsche
religie

In de literatuur rond Freuds Mozeswerk is door analytici weinig aandacht
besteed aan Sellins artikel, waarin sprake is van de interpretatie van
enkele passages bij de profeet Hosea die zouden aangeven dat Mozes door
zijn volk werd vermoord [1].
Nog minder interesse hebben analytici aan de dag gelegd voor de tekst
van Hosea zelf. J. Lacan is wat dat betreft bijna een uitzondering [2].
Bijna, want in een totaal andere kontekst, waarbij men niet direkt de
relatie zou leggen met Freuds Mozeswerk, heeft ook W. Bion enkele
pertinente uitspraken over Hosea gedaan waarover we nog komen te
spreken.
Dit gebrek aan interesse bij analytici voor de profeet Hosea komt mis-
schien voort uit de gedachte (met Totem und Tabu in het achterhoofd) dat
het Freud niet veel uitmaakte waar het idee vandaan kwam, als het zijn
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[1] Wel door enkele exegeten: Jacques van Ruiten/Patrick Vandermeersch ‘Psychoanalyse
en historisch-kritische exegese: de actualiteit van Freuds boek over Mozes’, Tijdschrift voor
Theologie, 34, 1994, p. 269 - 291. Dit artikel verwerkt ook dat van J. Lust: ‘Freud, Hosea
and the murder of Moses. Hosea 12’ Ephemerides theologicae Lovanienses, 65, 1989, p. 81-
93. Dit laatste artikel is voornamelijk een gedetailleerde analyse van Hosea hfdst 12 waar
de moord volgens Sellin met naam en toenaam genoemd zou zijn. Het ‘Exposé de M.Ca-
quot’, eveneens een exegeet waarnaar in het eerste artikel verwezen wordt, in appendix B
van J. Lacan, L’envers de la psychanalyse (Le séminaire, livre XVII (1969-1970), édit du
Seuil, 1991) is minder gedetailleerd, maar bestrijkt meer de gehele argumentatie van
Sellin, die ook andere passages bij Hosea interpreteert. Alle genoemde exegeten zijn
overigens eensgezind in de kritiek dat Sellins interpretatie berust op onverantwoorde
ingrepen in de - overigens moeilijke - Hebreeuwse tekst. 
[2] Le séminaire, livre XVII (1969-1970), L’envers de la psychanalyse, édition du Seuil,
1991, p. 155 (voortaan geciteerd als L’envers). Wat betreft de tekst van J. Lacan, waar ons
commentaar dankbaar uit heeft geput: het gaat met name om hoofdstuk VII ‘Oedipe et
Moïse et le père de la Horde’ en hoofstuk IX ‘La féroce ignorance de Jahve’ alsmede appen-
dix B ‘Exposé de M. Caquot’. Lacans argumentatie en de kontekst daarvan verdient een
eigen leesproces dat we hier achterwege moeten laten. Het genoemde seminar speelt later
in feite ook een belangrijke rol in zijn formules omtrent de sexeverschillen in Encore: voor

de man $ en S(a) voor de vrouw (J. Lacan, Encore, Le séminaire, livre XX, 1972-1973,

édition du Seuil, 1975). Onze voorlopige indruk is echter dat, bij alle waarde die aan Lacans
gedachten  toegekend moet worden, het probleem van de schuld dat zo’n grote rol speelt in
Freuds Mozeswerk, in deze teksten van Lacan onderbelicht blijft, althans in deze periode
van zijn onderwijs. Het komt volgens ons pas aan de orde op een hem eigen wijze in zijn
laatste seminar: ‘Il faut que j’innove’ (gepubliceerd in Le Monde 24 jan 1980). Het lijkt me
niet onbelangrijk dat dit ook juist het seminar is, waarin hij de opheffing van zijn school
bekendmaakte, ongeveer één jaar voor zijn dood.



(eerdere) ideeën maar bevestigde.
In deze gedachtengang zou Freuds lezing van Sellins artikel, waarin de
relatie gelegd wordt tussen Hosea’s tekst en een moord op Mozes, geen
ander gevolg hebben gehad dan dat Freud zijn reeds eerder ontwikkelde
ideeën bevestigd zag.
Men gaat dan echter voorbij aan de manifeste, in ieder geval nauwelijks
verhulde invloed van Hosea’s boodschap en de profeten in het algemeen
op de voorstelling die Freud geeft van de joodse religie, een voorstelling
die hij dan vervolgens interpreteert.
Zoals reeds in het eerder gegeven citaat merkbaar is (p. 171) keren dezelf-
de 3 punten steeds terug in Freuds beschrijving van de Mosaïsche religie:

In drei wichtigen Punkten ist der spätere Judengott endlich dem alten
mosaischen Gott gleich geworden. Der erste und entscheidende ist, daß
er wirklich als der einzige Gott anerkannt wurde, neben dem ein
anderer undenkbar war. Der Monotheismus Ikhnatons wurde von
einem ganzen Volke ernst genommen, ja, dies Volk klammerte sich so
sehr an diese Idee, daß sie der Hauptinhalt seines Geisteslebens wurde
und daß ihm für anderes kein Interesse blieb. Das Volk und die in ihm
herrschend gewordene Priesterschaft waren in diesem Punkte einig,
aber während die Priester ihre Tätigkeit darin erschöpften, das Zere-
moniell für seine Verehrung auszubauen, gerieten sie in Gegensatz zu
intensiven Strömungen im Volke, die zwei andere der Lehren Moses‘
über seinen Gott wiederzubeleben suchten. Die Stimmen der Propheten
wurden nich müde zu verkünden, daß der Gott Zeremoniell und
Opferdienst verschmähe und nur fordere, daß man an ihn glaube und
ein Leben in Wahrheit und Gerechtigkeit führe. Und wenn sie die
Einfachheit und Heiligkeit des Wüstenlebens priesen, so standen sie
sicherlich unter dem Einfluss der mosaischen Ideale (ibidem, p. 167, zie
ook p. 162. Deze tekst is uit de tweede Mosesversie, maar dezelfde
karakteriseringen vinden we reeds in hfdst II, p. 151-153.).

Volgens Freud is dit monotheïsme afkomstig van de Egyptische Moses of
van Ikhnaton, maar we weten ondertussen waartoe deze verschuiving van
het joodse naar het Egyptische monotheïsme diende (‘Das Problem wird
dadurch nur um ein Stück verschoben’ bekent hij in de tweede Mozesver-
sie, p. 169). De verschuiving maakt deel uit van zijn ‘Forschung’ (ibidem,
zijn zelfanalyse dus): ‘und vielleicht lernen wir etwas dabei, wenn wir den
wirklichen Hergang erfahren’ (ibid) en bovendien, zo blijkt uit boven-
staand citaat, gaat het om de koppeling van dit monotheïsme aan twee
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andere punten, en het is pas het samengaan van deze drie punten die ook
karakteristiek is voor Hosea’s boodschap. De scherpe tegenstelling tussen
de ‘Priesterschaft’ en de ‘Stimmen der Propheten’ zoals Freud die schetst
vindt men wel bij Hosea. Bij de latere klassieke profeten ligt deze tegen-
stelling niet meer zo scherp en absoluut (zij spreken ook over valse
profeten).
Ook al levert het moeilijke Hebreeuws nogal wat onzekerheden op en
soms grote verschillen in vertaling [1], om nog maar niet te spreken van
meerdere nog steeds niet opgeloste controverses omtrent Hosea’s tekst: de
meeste vakexegeten [2] zullen het er wel over eens kunnen zijn dat het
samengaan van de drie genoemde punten terug te vinden is bij Hosea, al
ontbreken ze evenmin bij latere profeten.
Laten we deze drie punten nalopen aan de hand van Hosea’s tekst.

a.’als der einzige Gott anerkannt’ (monotheïsme, G.W. XVI, p. 167)

Want Ik ben de HEER uw God,
al sinds Egypte.

Naast Mij zult u geen God erkennen (Hosea 13, 4). [3]
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[1] Ik citeer volgens de recente KBS (Katholieke Bijbelstichting 1995), ook al is meermalen
een andere vertaling te prefereren. Ik heb telkens nog 4 andere vertalingen geraadpleegd
en wanneer het van belang is, worden deze parallel geciteerd aan de KBS : The new revised
standard version (NRSV 1989), de Luther Bibel, Deutsche Bibelgesellschaft (DBG 1985) en
de Bible de Jérusalem ( Bdj, 1994) en tenslotte nog van joodse zijde de tamelijk letterlijke
vertaling van Martin Buber en Franz Rosenzweig ( Die Schrift, Die hebraïsche Bibel, Verlag
Lambert Schneider - Heidelberg 1958). Een gelijkaardige vertaling, eveneens van een jood-
se schrijver, is La bible hebraïque (D.D.B. 1974-1977, ook uitgegeven bij Desclée de Brou-
wer, 1982-1985) van A. Chouraqui.
[2] Voor wat betreft de exegese heb ik gebruik gemaakt van de volgende commentaren,
casu quo naslagwerken:
- Theologische Realenzyclopädie, G. Krause und G. Müller Hrsg, in Gemeinschaft mit Horst
Balz, W. De Gruyter, Berlin, 1977, steekwoord Hosea/ Hoseabuch (geciteerd als T.R.).

- Einführung in das Alte Testament, W. H. Schmidt, W de Gruyter, Berlin - New York,
1995, fünfte erweiterte Auflage (geciteerd als Schmidt/Einführung).

- Der Prophet Hosea, J. Jeremias, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1983 (geciteerd als
Hosea/J. Jeremias).

- Hosea, G. I. Davies, OTG, Sheffield Academic Press, 1993 (geciteerd als Hosea/ G. I.
Davies).

- Dodekapropheton I, Hosea, H. W. Wolff, Biblischer Kommentar Altes Testament, Neu-
kirchener Verlag, 1965, 4. Auflage 1990 (geciteerd als Hosea/Wolff). 

[3] André Chouraqui (Moïse, éditions du Rocher, 1995, p. 198) zegt dat in de joodse exegese
reeds langer het besef bestond van een parallele konstruktie van de dekaloog (Exodus 20, 



Of negatief geformuleerd (bij de symbolische naamgeving van het laatst-
genoemde kind van Hosea en Gomer):

Toen sprak de HEER:
’Geef hem de naam Lo-Ammi - Niet-mijn-volk - want u
bent niet langer mijn volk en Ik ben er niet langer voor u (Hosea 1, 9).

Het laatste gedeelte van dit citaat luidt letterlijk: ‘en Ik, niet-’Ik ben’, voor
u’. Dit is een omkering van de enige openbaring van de betekenis van de
naam Jahweh in Exodus 3, 14: ‘Ik ben die Ik ben’ of ‘Ik ben die is’ (Zie
noot bij Exodus 3, 14 in Bdj).

b. ‘Daß der Gott Zeremoniell und Opferdienst verschmähe und nur for-
dere, daß man an ihn glaube und ein Leben in Wahrheit und Gerechtig-
keit führe’ (G.W. XVI, p. 167).

Want barmhartigheid [ .hèsèd, ãñç] wil Ik, en geen offer,

en meer dan brandoffers, wil Ik kennis van God (Hosea 6, 6).

Of negatief geformuleerd:

Er bestaat geen trouw [̀ èmèt, úîà] en geen liefde [ .hèsèd] meer,

en er is geen kennis van God in het land (Hosea 4, 1).

Freud spreekt van ‘Wahrheit und Gerechtigkeit’ en het zou interessant
zijn de tekst te kennen van de bijbelvertaling die Freud gebruikte [1],
maar ook zonder deze te hebben kunnen nagaan kunnen we Freuds for-
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1-17. Er is nog een andere versie in Deuteronomium 5). Dit wil zeggen dat de eerste vijf
geboden corresponderen met de vijf laatste. In deze parallele konstruktie correspondeert
dus het eerste gebod (‘Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het
slavenhuis’) met het zesde (‘gij zult niet doden’) zoals het tweede gebod (‘u zult geen andere
goden hebben ten koste van mij’) correspondeert met het zevende (‘Gij zult geen overspel
bedrijven’. Dit is wat Hosea’s boodschap uitwerkt). Tegen de achtergrond van deze parallele
konstruktie komt Freuds idee van een verband tussen monotheïsme en (het verbod op) de
moord van een mens niet uit de lucht vallen, evenmin trouwens als het verband dat Hosea’s
boodschap legt tussen afgoderij en overspel.
[1]  Zie hiervoor I. Grubrich-Simitis ‘Freuds Moses-Studie als Tagtraum’ Psyche, nr 6, 44.
Jhrgang, juni 1990, en Zurück zu Freuds Texten, Fischer Verlag, 1993. Er is een nog steeds
groeiende literatuur omtrent Freuds al of niet aanwezige dan wel ontkende kennis van het



mule toch in verband brengen met ‘ `èmèt’ en ‘ .hèsèd’, ook al zijn er ver-
schillen aan te wijzen. In de KBS vertaling is ‘ `èmèt’ vertaald met ‘trouw’
en ‘ .hèsèd’ door ‘liefde’, mede onder invloed van de beelden die Hosea ge-
bruikt voor de verhouding Jahweh - Israël (het beeld van een huwelijk).
‘ `èmèt’ betekent echter waarheid. Alleen ‘ .hèsèd’, een kenmerkend woord
voor Hosea is een ander en breder begrip dan gerechtigheid. Voor gerech-
tigheid of rechtvaardigheid zou er waarschijnlijk ‘mitpc .t, èôùî’ of ‘ .sedcqc,
ä÷ãö’ hebben moeten staan in het Hebreeuws. Maar deze term ‘mitpc .t’
komt men ook bij Hosea meerdere keren tegen in samenstellingen met     
‘ .hèsèd’ en ‘ `èmèt’:

Ik neem u als mijn bruid, voor altijd,
als mijn bruid, in recht en gerechtigheid [mitpc .t],
in goedheid [ .hèsèd] en mededogen,
als mijn bruid, in trouw [̀ èmèt]:
dan zult u de HEER leren kennen (Hosea 2, 21-22).

Keer terug naar uw God;
houd u aan liefde [ .hèsèd] en rechtvaardigheid [mitpc .t] (Hosea 12, 7).

Bij ‘ `èmèt’ en ‘ .hèsèd’ gaat het in de bijbel om kwaliteiten in de menselijke
relatie die een zeer brede toepassing kennen en dus alnaargelang de kon-
tekst ook verschillend vertaald worden: het gaat om de waarachtigheid en
de eerlijkheid, zoals men die verwacht van rechters (Exodus 18, 21) en om
de bereidheid om genereus te reageren op een medemens die het moeilijk
heeft (2 Samuël 9, 1). Dikwijls worden beide kwaliteiten genoemd als
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Hebreeuws, de joodse bijbel en omtrent zijn banden met het Jodendom (Zie onder andere E.
Rice, Freud and Moses: The Long Journey Home, NY, 1990. Freud’s Moses, Judaism termi-
nable and interminable, Y. H. Yerushalmi, New Haven and London, 1991. Men kan deze
boeken raadplegen voor verdere literatuur. Men vindt er echter niet de Franse literatuur op
dit gebied).
In het algemeen kan men, denk ik, wel stellen dat Freud eerder terughoudend was omtrent
het demonstreren van zijn eventuele kennis op dat gebied, Hij leek er vooral zorg te dragen
deze kennis uitdrukkelijk te onderscheiden van zijn psychoanalyse. De reeds geciteerde
invoeging in zijn Selbstdarstellung uit 1935 (Nachtragsband, p. 763) geeft uitdrukking aan
een pas langzamerhand besefte invloed van zijn (bijbel)kennis die daarvoor dus reeds aan-
wezig was als ‘woorden die altijd al gesproken waren’ in Freuds leven, maar daarom nog
niet ‘vanzelfsprekend’ waren. Wat betreft de bijbelexegese van zijn tijd was Freud getuige
zijn Mozeswerk een meer dan gemiddeld geïnformeerde leek, maar de invloed waarvan
sprake is in de ingevoegde tekst van zijn Selbstdarstellung heeft toch nog een ander karak-
ter die Freud, getuige zijn eigen woorden, fundamenteler en wezenlijker vond. Het is een
invloed ‘van kindsbeen af’ verbonden met zijn geboorte in een joodse familie.



samenvatting van de verplichtingen die men heeft ten opzichte van de
medemens (Gen 24, 49) of als de manier waarop God zelf geacht wordt
met de mensheid om te gaan (ps 25, 10. Zie ook Hosea/G. I. Davies, p. 22
e.v).
Hoewel de woordcollocatie ‘ `èmèt’ en ‘ .hèsèd’ erg veel voorkomt in de bijbel,
ook buiten Hosea, mag men toch wel stellen dat Hosea door zijn daarmee
verbonden beeldgebruik van een huwelijksrelatie een opvallend stempel
heeft gedrukt op deze woordcollocatie, waarbij het accent op een liefdes-
relatie valt. De samenstelling ‘Wahrheit und Gerechtigkeit’ komt even-
eens veel voor in de bijbel, ook bij Hosea, maar is minder specifiek voor
Hosea. Ze is dat wel voor Freud [1]. En hoewel er dus wel een verwant-
schap is met Hosea’s woordsamenstelling lijkt daardoor bij Freud het
accent op een liefdesrelatie te ontbreken. We komen daar nog op terug.
Het aanwezig dan wel afwezig zijn van ‘ `èmèt’ en ‘ .hèsèd’ wordt door Hosea
verbonden met kennis van God, dan wel het ontbreken daarvan.
Verder is er inderdaad een opvallend scherpe veroordeling van de pries-
ters bij Hosea:

Mijn volk verstomt
omdat het niet van God wil weten,
maar u, u bent diegene die de kennis van God verworpen heeft:
daarom verwerp Ik u als mijn priester (Hosea 4, 6).

Deze veroordeling is echter onderdeel van een breder oordeel dat de ganse
samenleving, van hoog tot laag treft. Het gaat om het binnen- en buiten-
lands handelen van religieuze en politieke leiders, maar ook om de onder-
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[1] In Die Endliche und die unendliche Analyse gebruikt Freud wel de samenstelling
‘Wahrheitsliebe’ (‘liefde voor de waarheid’ en niet ‘waarheid en liefde’) om het ideaal voor de
analytische verhouding aan te geven: ‘Und endlich ist nicht zu vergessen, daß die analy-
tische Beziehung auf Wahrheitsliebe, d. h. auf die Anerkennung der Realität gegründet
ist und jeden Schein und Trug ausschließt.’ (G.W. XVI, p. 94, mijn vette letter). Gezien
de kontekst heeft Freud deze waarheidsliefde in eerste instantie duidelijk in gedachten als
een kwaliteit van de analyticus (het gaat vlak daarvoor over diens ‘seelischer Normalität
und Korrektheit....eine gewisse Überlegenheit....in gewissen analytischen Situationen als
Vorbild...als Lehrer..). Het mag de lezer niet ontgaan dat dit ideaal in bijna dezelfde be-
woordingen terugkeert in Freuds beschrijving van de Atonreligie van Ikhnaton, waarop die
van Moses volgens Freud is gebaseerd: ’Einzige Gott; alles, was man von anderen Göttern
erzählt, ist Trug und Lüge‘ (G.W. XVI, p. 161, mijn vette letters). En nadat Ikhnatons
verwerping van het magische denken en zijn ’wetenschappelijke instelling‘ zijn geroemd als
evenzovele eigenschappen van zijn God, staat er: ’Er rühmt sich seiner Freude an der
Schöpfung und seines Lebens in Maat (Wahrheit und Gerechtigheit)‘ (ibidem, p. 162).



linge economische en familiale verhoudingen waarvan de corruptie aan de
orde wordt gesteld. Vooral echter klaagt hij in zijn oordeel datgene aan
dat volgens hem de oorzaak is van dit alles: het aanbidden van vreemde
goden en de overheersing van de religie door offerandes en andere ritu-
elen (Zie T.R., onder ‘Hosea’, p. 587. Zie ook Hosea/ G. I. Davies, p. 36).
In tegenstelling tot de latere profeten valt het op dat Hosea de profeten
slechts in positieve zin vermeldt (Hosea 4, 5 is een uitzondering en is zeer
waarschijnlijk een latere judeese toevoeging). Hosea drukt ook klaar en
duidelijk zijn besef uit samen met de profeten in een gemeenschappelijke
traditie te staan die op Mozes teruggaat (Hosea 12, 11.14). Ook bij Freud
valt geen kwaad woord over de profeten en is de rol van de priesters daar-
entegen in zijn ogen op zijn best een dubbelzinnige (zie G.W. XVI, p. 196).
Dit is een opvatting die in zijn algemeenheid niet karakteristiek is voor de
klassieke profeten.

c. ‘und wenn sie die Einfachheit und Heiligkeit des Wüstenlebens priesen,
so standen sie sicherlich unter dem Einfluß der mosaischen Ideale’ (G.W.
XVI, p. 167).

Bij alle verschil van opvatting onder exegeten, is men het wel eens over de
bronnen, de tradities waarop Hosea teruggrijpt: Dat is de exodustraditie
(Hosea 11, 1; 12, 10; 13, 4f), de dekaloog (1, 6.9; 13, 4; 4, 2) en de woestijn-
tocht (2, 5.16f; 9, 10; 13, 5f. Zie Schmidt/Einführung, p. 211; T.R., p. 587).
Verder is het voor Hosea karakteristiek om terug te grijpen op de aarts-
vadertraditie, met name die van Jacob, waarbij deze terugblik ook dient
om aan te tonen hoe Israël in haar vader Jacob, reeds in het verre verle-
den God ‘vergat’. Sellins interpretatie van een moord op Mozes is afkom-
stig uit het hoofdstuk 12 dat voornamelijk gewijd is aan deze vader Jacob.
Toen Freud de betreffende tekst las, kwam hij de naam van zijn vader
Jacob dus tegen in een allesbehalve verheffende versie van diens gedrag,
vergeleken met andere passages uit Genesis.

Misschien zijn er nog wel meer beïnvloedingspunten te vinden in Freuds
voorstelling van de joodse religie door die van Hosea (of anderen) die
verder onderzoek verdienen: bijvoorbeeld de belangrijke functie van het
‘vergeten’ van God en zijn wet in Hosea’s boodschap (2, 15; 13, 6) en
Freuds uitweiding over het vergeten in ‘Latenzzeit und Tradition’ (G.W.
XVI, p. 170 e.v.). Zo spreekt Freud ook van de ‘Baalim der Nachbarvölker’
(p. 174), en het is wederom Hosea die deze benaming ijkte tot het woord
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voor ‘afgoden’ in de latere traditie. Reeds eerder brachten we naar voren
dat Freuds opvatting van de profeten als ‘Männer, die die verblassende
Tradition auffrischten, die Mahnungen und Anforderungen Moses’
erneuerten und nicht rasteten, ehe das verlorene wiederhergestellt war’
(G.W. XVI, p. 218), aansluit op Hosea’s profetenbesef.

Maar deze vergelijking maakt voorlopig alleen aannemelijk dat Freud,
wat betreft de voorstelling van de joodse religie die hij vervolgens inter-
preteert, zich ook, maar daarom niet uitsluitend, heeft laten inspireren
door Hosea en dat Sellins opvattingen daarin zeker ook een belangrijke
rol speelden. Van alle theologen/exegeten krijgt alleen Sellin in Freuds
tekst de ruimte van een lang citaat. En dat lange citaat gaat juist over
Mozes invloed, ook op de latere profeten (G.W. XVI, p. 153). Dit zegt
echter nog niets over Freuds uiteindelijke interpretatie. Bovendien ont-
breekt in Freuds tekst ten ene male een ander gegeven waarvoor Hosea
eigenlijk het meest bekend is. Het gaat om het passionele en ook aanstoot-
gevende beeld dat Hosea gebruikt om de verhouding van Jahweh met
Israël weer te geven: het beeld van een huwelijk tussen man en vrouw in
zijn heilskarakter, en het beeld van hoererij en overspel om het onheil aan
te geven waarin het volk zich heeft gestort. Het is dit beeld van een huwe-
lijk waar latere profeten op zullen teruggrijpen, met name Jeremia maar
ook anderen: Hierdoor kan later het ‘gezang der gezangen’ (het hooglied)
in allegorische zin verstaan gaan worden en op basis daarvan ook deel uit
gaan maken van de bijbel. De invloed van het beeld werkt door tot in het
nieuwe testament, namelijk in het beeld van bruid-bruidegom voor de
verhouding Jesus-Kerk. Maar ook latere mystici bleven hun inspiratie
vinden in de beelden die Hosea voor het eerst gebruikte (onder andere
Johannes van het Kruis).
Er is dus ondanks alle verwantschap een typische verschil tussen Freuds
woordcollocatie (‘Wahrheit und Gerechtigkeit’) en die van Hosea (‘ `èmèt’
en ‘ .hèsèd’). Juist omdat bovengenoemde beelden zo distinctief zijn voor
Hosea, zou men het ontbreken daarvan in Freuds tekst zelfs als argument
kunnen gebruiken tegen onze opvatting dat Freud mede door Hosea beïn-
vloed is in zijn voorstelling en interpretatie van de Mosaïsche religie.
In het navolgende willen we echter aantonen dat dit ontbreken op mani-
fest niveau een latente keerzijde heeft in Freuds tekst en dat in deze la-
tente keerzijde uiteindelijk ook de meest indringende invloed van Hosea’s
boodschap op Freuds interpretatie te vinden is.
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7.2 De vrouwelijke achtergrond van Freuds Mozeswerk

Hoewel Freud zegt dat de Godheid van de Egyptische Mozes ‘nicht minder
alliebend war als allmächtig’ (p. 151) en hij de merkwaardigheid noemt
van een God die zich een volk uitkiest (Freud zegt in feite dat het Mozes
was die zich een volk koos) noemt hij deze konstateringen niet bij zijn 3
genoemde punten. Vergeleken met Hosea krijgt de karakterisering van de
verhouding Jahweh/Mozes - Israël als (ook) een liefdesrelatie bij Freud
weinig of geen reliëf.
Ook een andere indruk die men bij het lezen van het Mozeswerk krijgt,
verdient vermelding. Het lijkt erop dat Freud gemakshalve vergeet dat
ongeveer de helft van het volk Gods uit vrouwen en meisjes bestond. Dat
feit lijkt niet relevant voor zijn betoog.
Men kan dit feit benaderen vanuit de beperkingen van Freuds zelfanaly-
tische vraag. Het valt immers niet te ontkennen dat in Freuds analyse de
centrale vraag, die alle andere vragen doordesemde, was: wat en wie is
een vader [1]? Er is echter geen reden om niet te onderkennen dat er een
altijd aanwezige maar latente verbinding was tussen Freuds zelfanalyti-
sche vraag en de vrouw, de moeder (en met het ouderschap, de genera-
ties). Freud sprak eerder over het geslachtsleven van een volwassen
vrouw als een ‘dark continent’ voor de psychologie (in het engels geciteerd
en cursief in Freuds tekst, zie G.W. XIV, p. 241). Men kan deze uitspraak
zien als één van de uitingen van wat men heeft genoemd Freuds hystero-
fobie, zijn angst voor de vrouw [2]. Wanneer men Freuds teksten leest
lijkt het me echter een vruchtbare hypothese deze uitspraak (dark conti-
nent) ook zo te verstaan dat het daarbij gaat om iets van de vrouw (de
moeder) en van Freud zelf wat hij, Freud, in het duister laat. Dat wil
zeggen als iets wat we kunnen proberen aan het licht te brengen. Laten
we dit proberen, ons beperkend tot het Mozeswerk.
Om te beginnen met de mythe van de oervader, willen we erop wijzen dat
de definitie van de oervader is: hij die alle vrouwen heeft. Meer abstract
gezegd: hij wiens ‘zijn’ alles heeft. En wanneer Freud zegt: ‘Ein gutes

288

[1] ‘Jusqu’à la fin de sa vie Freud se posera sa question du père, de ce qui sépare l’image du
père donateur du livre sacré de l’image du père qui ramasse humblement le chapeau tombé
par terre‘ zegt Piera Aulagnier terecht in: Destins du plaisir, PUF, tweede uitgave, 1984, p.
207. Het cursief van ’sa‘ staat in Aulagniers’ tekst.
[2] Zoals bijvoorbeeld D. Anzieu in zijn L’auto-analyse de Freud et la découverte de la psych-
analyse, PUF, Paris, troisième édition entièrement refondue en un seul volume, 1988.



Stück der durch die Beseitigung des Vaters frei gewordenen Machtvoll-
kommenheit ging auf die Frauen über, es kam die Zeit des M a t r i a r -

c h a t s’ (G.W. XVI, p. 188), doet dit citaat onwillekeurig denken aan het
idee van ‘oermoeders’ die alle mannen (van de broederbond) aan zich
onderwerpen. Maar dit is niet wat Freud zegt. Hij zegt wel:

Wahrscheinlich entstanden die Muttergottheiten zur Zeit der
Einschränkung des Matriarchats zur Entschädigung der zurückgesetzten
Mütter (ibidem, p. 189).

Waarom echter ‘zur Entschädigung der zurückgesetzten Mütter’ terwijl
de ‘große Müttergottheiten’ volgens Freud de eerste goden (in feite godin-
nen) in menselijke gedaante waren, na het totemisme:

...wahrscheinlich noch vor den männlichen Göttern, die sich dann lange
Zeit neben diesen erhalten...Die männlichen Gottheiten erscheinen
zuerst als Söhne neben den großen Müttern, erst später nehmen sie
deutlich die Züge von Vatergestalten an (ibidem).

Het lijkt geen gek idee te veronderstellen dat het ‘zur Entschädigung’ in
Freuds gedachtengang terug te voeren is op de eerder door hemzelf
aangebrachte ‘Einschränkung des Matriarchats’ vermits hij daar spreekt
over ‘Ein gutes Stück der Machtvollkommenheit’ (p. 188, mijn vette
letters) en niet ‘die Fülle der Machtvollkommenheit’ (p. 230, mijn vette
letters) van de oervader. Dat de ‘vrouwen’ uit de definitie van de oervader
moedergodheden werden ‘zur Entschädigung’ doet overigens ook denken
aan hetzelfde proces van vergoddelijking als er bij de oervader plaatsvond:
moord op de oervader, later vergoddelijking. De gedachte van een moord
op de (oer)-moeder lijkt echter letterlijk ‘ondenkbaar’ geweest te zijn voor
Freud.
In onze eigen analyse van het Mozeswerk zagen we reeds dat het erkende
en toch geloochende thema van de almacht nooit los staat van de vrouw,
de moeder. En het is dan ook niet verwonderlijk dat we in onze analyse
terechtkwamen bij analytici als M. Klein, W. Bion en D. Winnicott, die
juist daarover diepgaand hebben nagedacht.
De aanwezigheid van de vrouw, de moeder, op de achtergrond in Freuds
Mozeswerk vindt men echter ook op andere plaatsen in het Mozeswerk.
Meestal, zoals in bovenstaande prehistorische schets, in de meest specula-
tieve gedeelten zoals bijvoorbeeld in zijn historische rekonstruktie van het
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ontstaan van het monotheïsme. Het gaat om kleine zinnetjes, die slechts
de functie lijken te hebben zijn betoog continuïteit te verlenen. Zo schrijft
hij omtrent het ontstaan van de Atonreligie in Egypte:

Zudem war es natürlich, daß mit der Erweiterung der Reichsgrenzen
Ägypten für ausländische Einflüsse zugänglicher wurde; manche der
königlichen Frauen waren asiatische Prinzessinnen und möglicherweise
waren selbst direkte Anregungen zum Monotheismus aus Syrien
eingedrungen (ibidem, p. 119).

In zijn eerste Mozesversie schrijft hij:

Und dieser [Ikhnaton], dessen Größe als Religonsstifter unzweideutig
bezeugt ist, folgte vielleicht Anregungen, die durch Vermittlung seiner
Mutter oder auf anderen Wegen - aus dem näheren oder ferneren Asien
- zu ihm gelangt waren (ibidem, p. 218).

Het meest duidelijk nog is de moederlijke en vrouwelijke achtergrond in
de eerste Mozesversie. Maar ook hier is het een achtergrond die toch niet
direkt in het oog springt. Zo staat de ‘frühkindliche Identifizierung mit
dem Vater’ duidelijk op de voorgrond wanneer Freud zijn drie individuele
voorbeelden geeft van de ‘Wiederkehr des Verdrängten’ (G.W. XVI, p. 232-
233). Wanneer Freud vlak daarna de analogie legt tussen enerzijds, het
belang van gebeurtenissen uit de eerste kindertijd en de toestand waarin
herinneringen uit die tijd bewaard worden (onbewust), en anderzijds de
toestand waarin de traditie herinneringen aan vroeger bewaard uit het
zieleleven van volkeren, moet deze analogie duidelijk het voorafgaande en
op de voorgrond staande thema ondersteunen. Namelijk het thema van de
terugkeer van het verdrongene: de vroegkinderlijke identificatie met de
vader. Maar in deze analogie die Freud ontwikkelt, ontbreekt elke refe-
rentie naar de (oer)vader. Freud doet daarentegen een opmerkelijk beroep
op in feite twee ‘fantasierijke schrijvers (E.T.A. Hoffman en Goethe) die
met de aan dichters vergunde vermetelheid’ (Nederl. vertaling) hem
vooruit zijn gelopen in een ontdekking die hij ‘lastig’ noemt.
Deze ontdekking is

daß die stärkste zwangsartige Beeinflussung von jenen Eindrücken
herrührt, die das Kind zu einer Zeit treffen, da wir seinen psychischen
Apparat für noch nicht vollkomen aufnahmefähig halten müssen (G.W.
XVI, p. 234).
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Freud verwijst dan naar E. T. A. Hoffmanns

Bilder und Eindrücke während einer wochenlangen Reise...die er noch
als Saugling an der Mutterbrust erlebt hatte (ibidem, mijn vette letters).

Even verderop is het Goethe die hij in een voetnoot ter hulp roept om zijn
analogiegedachte te ondersteunen:

Auch hierin darf ein Dichter das Wort haben. Um seine Bindung zu
erklären, erfindet er: du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester
oder meine Frau. (Goethe, bd IV der Weimarer Ausgabe, S. 97)
(ibidem, voetnoot p. 235).

De gehele analogische gedachtengang wordt dus in feite gedragen en is
ingebed in verwijzingen naar een moeder, een zuster, een vrouw. Bijna
alsof Freuds gedachtengang - vanuit de achtergrond weliswaar en via zijn
dichters - zijn gedachte verraadt dat zij het zijn die ervoor zorgen dat de
‘frühkindliche Identifizierung mit dem Vater’ tot ons komt en niet verlo-
ren gaat. Men vraagt zich af waarom Freud dit in zijn tekst ‘diese unsere
unbequeme Entdeckung’ noemt [1].
Maar met zijn beschrijving van de monotheïstische religie in het joden-
dom, lijkt deze vrouwelijke/moederlijke achtergrond verdwenen. Maar
misschien ook niet.

Als Freud de relatie van Mozes en zijn God met het volk Israëls beschrijft
in termen van uitverkiezing, en de karakteristieken van deze Mosaïsche
religie aanduidt in termen die ook fundamenteel zijn in Hosea’s bood-
schap, mag men zich dan niet afvragen of de invloed van Hosea niet ver-
der gaat? We zouden dan de vraag kunnen stellen welke latente lading bij
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[1] De passage is uit de eerste Mozesversie, 1934 dus. Freud brengt in deze passage in feite
dezelfde gedachte naar voren die hij later in zijn Die endliche und die unendliche Analyse
(1937) opnieuw naar voren brengt. In onze passage is het nog ‘diese unsere unbequeme
Entdeckung’ (G.W. XVI, p. 234) of zoals Bion zou zeggen een ‘unwelcome idea’, hoewel reeds
duidelijk een onvermijdelijke gedachte. Pas in zijn Die endliche und unendliche analyse zal
hij de acceptatie van ‘die Weiblichkeit’ waarderen als een positieve voorwaarde voor
analyse en de ‘Ablehnung der Weiblichkeit’ (G.W. XVI, p. 97) als de meest fundamentele
hindernis voor een vruchtbare analyse. Het besef van de wezenlijk vrouwelijke oorsprong
en de daarmee samenhangende passieve werking van de menselijke psyche (van zowel die
van de man als die van de vrouw) als basis voor ‘psychische activiteit’, is een besef dat bij
Freud slechts onder de grootst mogelijke weerstand door kon breken, pas tegen het einde
van zijn leven.



Freud de term ‘volk der joden, volk Gods’ bij Freud heeft (later heeft hij
het nog over ‘alle’ volkeren, wanneer hij Paulus erbij betrekt) [1].
In dit licht gezien is het niet onmogelijk dat ook bij Freud achter de term
‘volk van Israël’ die transformatie schuilgaat waarvan sprake is in het
gesprek tussen J. Lacan en M. Caquot, de bijbeldeskundige die Lacan te
hulp riep (zoals Freud Sellin?). Hier volgt een uittreksel van het gesprek:

M. Caquot: - Cette métaphore conjugale, c’est la première fois qu’elle
apparaît dans la Bible. C’est ce qui permet, beaucoup plus tard,
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[1] Wanneer men de titel van het hoofdstuk III van het Mozeswerk (‘Moses, sein Volk und
die monotheistische Religion’) met enig recht mag opvatten als de titel die Freud koos voor
zijn tweede Mozesversie, en ‘Der Mann Moses und die monotheistische Religion’ als de titel
voor zijn eerste Mozesversie - de laatste titel staat boven het eerste hoofdstuk en de eerste
boven het derde hoofdstuk en beide titels zijn in de G.W. even groot afgedrukt -, is het op-
merkelijk dat het niet onbelangrijke verschil tussen beide titels juist ‘zijn volk’ is. Het ver-
schil is wederom indicatief voor het verschil tussen beide versies zoals we dat reeds eerder
in het eerste deel van onze studie naar voren brachten (duaal-narcistisch ten opzichte van
oedipaal- triangulair).
Het latent vrouwelijke karakter van de term ‘sein Volk’ in Freuds tweede Mozesversie dat
wij mede in verband trachten te brengen met Hosea’s beeldgebruik, heeft nog een ander
aanknopingspunt in Freuds onbewuste en voorbewuste behandeling van teksten als iets
vrouwelijks. Deze ‘behandeling’ treedt vooral bij bepaalde teksten sterk naar voren.
Wanneer we Totem und Tabu mogen zien als een ‘proto’tekst voor het Mozeswerk, is het
opmerkelijk dat Freud over dit boek tegen intimi onverhuld sprak als was het een vrouw
die hij (hem) verleidde en zelfs tot een huwelijk dwong. En dit boek gaat nu juist over de
moord op de oervader.
De citaten zijn: ‘Die Totemarbeit ist eine Schweinerei. Ich lese dicke Bücher ohne rechtes
Interesse, da ich die Resultate schon weiß, mein Instinkt sagt mir so; ... Mitunter ist mir,
als hätte ich nur eine kleine Liaison anknüpfen wollen und entdeckte in meinem
Alter, daß ich ein neues Weib heiraten muß’ (brief aan Ferenczi, 30 nov 1911/255F,
mijn vette letters)
‘Ich kann Ihnen heute wieder schreiben, weil die Totemarbeit gestern fertig geworden ist. ...
Es drängt mich, darüber zu schreiben; seit der Traumdeutung ... habe ich nichts mit ähn-
licher Sicherheit und Hochgefühl gearbeitet. ... Wer die Prinzessin küssen will, die da
innen schläft, muß sich allerdings durch einige Dornenhecken von Literatur und
Referaten durcharbeiten’ (brief aan Ferenczi 13 mei 1913/395F, mijn vette letters. Met
dank aan Prof. Dr. P. Vandermeersch die mij wees op deze briefteksten).
De vergelijking van zijn eerste Mozesversie met ‘eine Tänzerin, die auf einer Zehenspitze
balanciert’ (in V2, Mozeswerk) heeft dus al een lange voorgeschiedenis. Deze vrouwelijke
achtergrond ondergaat dan in de tweede Mozesversie nogmaals een gedaanteverandering
door de opname van ‘sein Volk’ én van de eerste Mozesversie in de uiteindelijke Mozestekst.
Reeds in de eerste Mozesversie legt Freud uitdrukkelijk het verband tussen het joodse volk
en zijn schriftuur: ‘...nach der Zerstörung des Tempels...Fortan war es die heilige Schrift
und die geistige Bemühung um sie, die das versprengte Volk zusammenhielt’ (G.W. XVI, p.
223).



l’allégorisation du Cantique des Cantiques. C’est Osée qui a permis cette
allégorie. Je me suis demandé s’il n’y avait pas une espèce de
démythisation, de transfert sur la collectivité Israël de la déesse qui est la
femme du Baal dans les religions sémitiques. Il y a bien par moments
quelques traits par où Israël est décrite comme une déesse. Mais cela n’a
jamais été dit.
J. Lacan: - c’est très important. En fin de compte, autour de cela tourne
quelque chose de ce que j’avais commencé à annoncer tout à l’heure.
Cela, vous ne me l’aviez pas du tout indiqué.
M. Caquot: - On a l’impression que la religion prophétique remplace la
déesse par Israël. Ce serait le cas d’Osée - il la remplace par le Peuple.
(J. Lacan, L’envers de la psychanalyse, Éditions du Seuil, Paris, 1991, p.
163).

Het is Hosea’s tekst die duidelijk maakt dat het hier niet gaat om een
eenvoudige overname of vervanging van ‘godin’ door ‘volk Gods’. Het gaat
om een transformatie die een demythisering en desacralisering inhoudt.
En die, zoals ik nog hoop aan te tonen, niet los staat van de desacralise-
ring die Freud ondernam toen hij het joodse volk hun Mozes deed ver-
moorden.
Wat houdt deze desacralisering van Freud in en hoe verhoudt deze zich
tot Hosea’s desacralisering in zijn boodschap? Laten we een tijdlang
Lacans gedachtengang volgen.
Lacan zegt dat Sellins artikel ‘vint comme une bague au doigt, à Freud’
(ibidem, p. 155). Wij zouden zeggen dat het artikel hem ‘past als gegoten’
om zijn thema van een moord op Mozes te ondersteunen. Maar het vervolg
van Lacans tekst maakt al vlug duidelijk dat Lacan met de letterlijkheid
van zijn uitdrukking direkt verwijst naar Hosea’s tekst waar Jahwehs
verhouding met zijn volk beschreven wordt als een liefdesrelatie, een
huwelijk tussen man en vrouw (‘bague’ = [trouw]ring). En het drama van
deze relatie wordt geschetst in de telkenmale herhaalde verwijten over
het ontrouw worden van het volk. Het joodse volk wordt vergeleken met
een ‘ `etèt zenunim, íéðåðæ úùà’, een hoerige vrouw (Hosea 1, 2), die de
Baäls achterna loopt. Deze verwijten en de daarmee gepaard gaande
dreigementen worden afgewisseld door Gods liefdesbetuigingen en
oproepen tot trouw aan hun relatie.
Van Hosea zegt Lacan: ‘c’est un petit’ (in de katholieke bijbeltraditie
maakt hij deel uit van de 12 kleine profeten) ‘mais un osé’ (Hosea = Osée
[fr] = osé = gewaagd) en Lacan voegt er aan toe ‘si osé que, paraît-il, c’est
chez lui qu’on trouve trace de ce qui aurait été le meurtre de Moïse’ (ibi-
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dem, p. 133). Lacan legt in zijn tekst dus een verband tussen de gedurfde
boodschap van Hosea en Freuds durf om via Sellin een verwijzing naar
een moord op Mozes in Hosea’s tekst te lezen.
En gedurfd is Hosea’s boodschap zeker, want in de eerste drie hoofdstuk-
ken van Hosea waar we nog op terug moeten komen vanwege allerlei
controversen omtrent interpretatie, vraagt God in het eerste hoofdstuk
aan Hosea een hoerige vrouw te ‘nemen’ (Hosea 1, 1-9), en wordt vervol-
gens in hoofdstuk 3 gezegd dat God hetzelfde doet (Hosea 3, 1-4).
Laten we voorlopig konstateren dat J. Lacan het volgende verband legt
tussen Hosea, zijn God en Freud: Freud die een tekst neemt en tot de
zijne maakt, zoals Hosea een vrouw neemt en God een heel volk.
Voor de laatste twee is het resultaat in eerste instantie hoererij, overspel
en alle andere woorden die Hosea overvloedig gebruikt - in feite alles wat
de dekaloog verbiedt: zweren en liegen, moorden en stelen, het recht ver-
kracht en de weegschaal vervalst, etc. En wat is het resultaat voor Freud?
Dat is wat we lazen, dit wil zeggen probeerden te analyseren in zijn
Mozeswerk.

7.3 Freuds latente identificatie met Hosea

Voordat we verder gaan op weg naar ons doel, lijkt het daarom van belang
de resultaten van onze analyse van Freuds Mozeswerk te recapituleren.
We kunnen immers niet alles tegelijk, want de invloed die we willen aan-
tonen betreft zowel een Hosea die door Freud latent wordt geinterpre-
teerd, als een Hosea die latent Freuds ‘monotheïsme’ beïnvloedt.
De latente structuur van Freuds Mozeswerk bleek terug te gaan op twee
versies: een eerste versie waarin Freud de oervader - Mozes (nauwelijks
onderscheiden van zijn God) incorporeerde. Deze incorporatie is in feite
een moord op (een drager van) de wet van incestverbod en castratie.
Freud verheimelijkte deze moord door zich ‘uit te zonderen’ van die waar-
heid en die wet die hij zelf verkondigt. De oervader/Mozes/Freud uit de
eerste versie verkondigt daarom waarheid en wet als heimelijk niet waar
en dus ongeldig. De Freud die de eerste Mozesversie schrijft is een frau-
deur.
Het is de tweede versie die dit ‘geloof’ (= een loochening) in en uit de
eerste Mozesversie ‘verscheurt’ door de Ik-splijting daarvan bloot te leg-
gen, waardoor een ‘Einriss im Ich’ ontstaat (G.W. XVII, p. 60).
Freud haalt de profeten slechts globaal aan, in de functie die ze hebben
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om steeds weer de ‘verdrongen’ Mozaïsche traditie aan de orde stellen.
Alleen Hosea wordt uitdrukkelijk aangehaald, maar dat is dan ook om
een wezenlijk accent aan te leggen op het verdrongene (of geloochende).
Het gaat immers niet alleen om een traditie van ‘Wahrheit und Gerechtig-
keit’ (G.W. XVI, p. 167) maar meer nog om de moord op deze traditie door
een moord te plegen op diegene die deze traditie draagt. In de eerste
Mozesversie is deze moord nog iets wat de joden doen en waar Freud,
vermomd als Egyptenaar, niets mee te maken meent te hebben. De moord
is tenslotte ook een bijkomstigheid in deze versie: alles draait hier nog om
de grootse traditie die Mozes voor zijn volk reserveerde.
Voor de stelling dat Freud, via Sellins interpretatie van de vermelding
van een moord op Mozes in Hosea’s tekst, een latente identificatie aan-
ging met deze profeet en de God die hij verkondigde, zoals Lacan sugge-
reert, daar zijn wel aanwijzingen voor te vinden in Freuds manifeste
Mozestekst, zoals we dat eerder naar voren brachten. De betekenis van
deze identificatie gedijt echter pas werkelijk in de latente structuur van
het Mozeswerk. Want hierin is volgens ons ook sprake van een identifi-
catie in twee versies. Vertalen we deze twee versies binnen het latente
verband Freud - [Mozes] - Hosea - [Jahweh God] waar Lacan op wees, dan
krijgen we het volgende:
In de eerste versie is Freud als een [Mozes] Hosea/Jahweh die zich een
volk casu quo een vrouw kiest. Deze vrouw casu quo dit volk, is echter
ontrouw - ze loopt de Baäls achterna (en vermoordt Mozes voegt Freud er
aan toe). In de tweede versie wordt duidelijk dat Freud [Mozes] Hosea/
Jahweh zich als Baäls hebben gedragen die een hoer, zij het een godde-
lijke (Asjera, Asjtarte, Anath etc - Gomer), achternaliepen in de eerste
versie. Het is de confrontatie tussen deze beide versies die op een nieuwe
wijze de vraag stelt naar het verschil tussen God en (niet-)God, tussen
mens en (niet-)mens en hun verhouding tot elkaar.

Over de implicaties die deze opvatting heeft voor ons verstaan van
Hosea’s tekst zullen we ons nog duchtig moeten verantwoorden (zie ver-
der).
Het gaat ons nu om de latente invloed van Hosea’s tekst op Freuds den-
ken en zijn interpretatie. Zou immers, zoals we bij Hosea lezen, de ver-
strengeling van een God die verhoudingen instelt en deze tegelijk dreigt
te vernietigen en (voegen we er nu reeds aan aan toe) van zijn profeet die
in ‘goddelijke’ liefde ontvlamt voor een hoer en alle ‘verhoudingen en
onderscheidingen’ uit het oog verliest, Freud niet tot nadenken hebben
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kunnen stemmen over de contradicties (het ‘Widersprechen’ in V2,
Mozeswerk) in die oervader uit de eerste Mozesversie die ‘Aus der Fülle
seiner Machtvollkommenheit’ (G.W. XVI, p. 230) en ‘alle vrouwen heb-
bend’ castratie en incestverbod aan zijn zonen (en dochters) oplegt?
De castratie uit de eerste Mozesversie brengt immers geen onderscheid
aan in identiteit en het incestverbod regelt daar niet de verhoudingen.
Het is in feite een castratie en een incestverbod die zonen vervloekt:
‘Nooit zult gij een vrouw verwerven (ze zijn allemaal van mij) en nooit zult
ge een man worden (castratie)’, en de dochters: ‘Nooit zult gij een vrouw
worden, die een man kiest. Voor jou bestaat er slechts één man, dat ben
ik, de oervader. De rest is “castratie” (geen man), waarmee “incest” verbo-
den is’. Men kan deze formules ook lezen als één van de vele ‘consecratie’-
formules voor een goddelijke hoer, dit wil zeggen alles en iedereen waar-
van we vinden dat het of ze een absolute eredienst verdienen met uitslui-
ting van al de rest. Maar deze rest is niets anders dan ‘Den Rest, der das
eigentlich Anstößige und Gefährliche enthielt’ (V3, Mozeswerk), de eerste
Mozesversie, zoals we dat hebben geanalyseerd [1].
De formule van deze oervader is dus: geen man en geen vrouw, man en
vrouw tegelijk, wat op hetzelfde neerkomt (‘Keines von beiden,...gleich-
zeitig beides, was auf dasselbe hinauskommt’, Ik-splijtingstekst p. 59).
Verschuilt zich in deze ‘oervader’, Jahweh-Baäl, geen Kronos die zijn
kinderen opeet, hen tot niet-kinderen maakt (‘Ik-splijtingstekst’)?
In de eerste Mozesversie is Freuds psychoanalyse heimelijk zijn godde-
lijke hoer. Ze gehoorzaamt maar aan één, ze is maar van één. En hij
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[1] In de tekst van Hosea waarover we verderop nog zullen spreken, is sprake van hoererij
(hebr. ‘zenunim íéðåðæ’) en deze wordt door hem onder andere in verband gebracht met de
eredienst aan een god(in). Het begrip ‘hoererij’ probeert ons een precies idee te geven van
wat ‘eredienst’ onder andere kan inhouden, en welke ‘dienst’ we elkaar daarmee bewijzen.
We hebben dit idee nodig om op betere ideeën te komen. Het citaat aan het begin van ons
vierde deel ‘and the satyr shall cry to his fellow’ ( Jesaja 34,14) verstaan we daarom in
dezelfde kontekst als W. Bion het waarschijnlijk verstond toen hij het citeerde in zijn
Memoir of the future (p. 8). De (wat oudere) Engelse vertaling die Bion gebruikt is een zeer
letterlijke. ‘Fellow’ vertaalt een Hebreeuws woord voor stamverwant, volksgenoot, vriend of
vriendin (zie hooglied 5,1). In de kontekst waarin het staat, ligt het voor de hand te
vertalen met ‘soortgenoot’ of nogmaals ‘sater’, maar de gedachte aan mensen die elkaar als
saters benaderen moet men hier niet ver te zoeken. Het Hebreeuwse woord voor sater
betekent niet allen bok, verwijzend naar geesten of demonen die in dierlijke gedaante
ronddwalen op verlaten en verwoeste plaatsen; in het boek Leviticus en op andere plaatsen
(en waarom dan ook niet in ons citaat) betekenen saters valse goden: ‘Zij mogen niet langer
slachtoffers opdragen aan de saters die zij ontuchtig achterna lopen’ (Leviticus 17,7. Zie ook
de noot bij de tekst in Bdj). De betekenis van het citaat is dan dat de ene valse god de
andere roept of ontmoet (Met dank aan Mevr M. Deckers-Dijs voor het Hebreeuws).



beschuldigt de arrogante gelovige openlijk van datgene waaraan hij zich
eveneens, maar heimelijk, schuldig maakt: het overtreden van de wet die
door de ‘grote man’ verkondigd wordt, maar die zichzelf ervan uitzondert.
Op zichzelf is het natuurlijk een veronderstelling dat Hosea’s ‘ongeloof-
lijke’ en ‘verscheurende’ tekst (en mag men niet zeggen ‘geloofsverscheu-
rende’ tekst) niet ongelezen is gebleven door Freud en hem ook niet onbe-
roerd heeft gelaten. Daarvan is zeker geen manifest bewijs.
Maar latent, door de structuur van een tweede versie die ‘het geloof’ (de
loochening) van de eerste versie doorbreekt, zet Freud op zijn eigen analy-
tische wijze het thema van Hosea voort in het onderscheid tussen mens en
(niet-)mens [1] in analogie met Hosea’s onderscheid tussen God en (niet)-
God.
Freud maakt in zijn Mozeswerk herhaaldelijk gebruik van de analogie en
ik gebruik die hier op dezelfde wijze. In deze analogie wordt God niet ver-
geleken met de mens. Maar de verhouding tussen mens en (niet-)mens
heeft iets soortgelijks als de verhouding tussen God en (niet-)God.
Het feit dat we niet weten of, zo men wil, niet helemaal weten wie God of
de mens is, ontneemt niet alle waarde aan deze analogie. En er is even
weinig reden te denken dat de kwestie mens en (niet-)mens achterhaald
is, als te denken dat het tijdperk van de Baäls en de Asjtartes verleden
tijd zouden zijn.
Het feit dat Freud beslist atheïst was en niet Godsgelovig, wordt daarmee
niet tegengesproken. Hij had evenmin de illusie de religie te hebben kun-
nen verklaren, ook al beschouwde hij zijn Mozeswerk wel als een ‘analy-
tische’ bijdrage (‘Ein Beitrag’ noemt hij zijn Mozeswerk, p. 246.)
Ontegenzeggelijk vindt men bij Hosea ook meerdere passages die Freud
zeker zou rekenen onder de illusie [2].
De vraag is echter of we wel kunnen zonder het duistere licht van de
(religieuze) illusie. W. Bion spreekt van een ‘basic illusion’ en Freud
spreekt op het einde van zijn Mozeswerk van een ‘Rätsel.. wieso sie sich
bis auf den heutigen Tag als Individualität erhalten konnten’ [3].
Het feit dat waarheid, gerechtigheid en liefde onzentwege onderwerp zijn
van zoveel begoochelingen en verdraaiingen, is geen reden om het bestaan
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[1] Zie ons eerdere commentaar bij: Ein Wort zum Antisemitismus, onze studie in de noot
op p. 33,34.
[2] Zie bijvoorbeeld Hosea 2, 18-25 en 6, 6.
[3] Bion’s idee van het ‘basic’ zijn van de ‘illusie’, hoeft daarom niet verstaan te worden als
een correctie op Freud. Deze correctie is reeds impliciet te vinden in het werk dat Freuds
‘Einriss im ich’ bezegelt: het Mozeswerk.



van een ultieme waarheid of werkelijkheid uit te sluiten, ook al kennen
we die niet.
Ik denk dat Freud erkende dat de zin van zijn analytische zoektocht af-
hing van waarheid die hij niet kon bevatten, wat nog iets anders is dan de
claim erkennen dat religie deze ultieme waarheid wél zou kunnen bevat-
ten.
Niettemin vindt Freuds erkenning plaats aan de hand van een analyti-
sche confrontatie met de monotheïstische religie. En wanneer E. Roudi-
nesco zegt: Freud ‘mange le talmud (comme J. Lacan mange l‘évangile): ni
rien, ni plus’ [1], komt het mij voor dat ze tegelijkertijd ‘teveel’ en ‘te
weinig’ zegt van Freud (en uiteindelijk ook van J. Lacan) voor zover ze de
lezer de indruk geeft dat ‘iets helemaal opgegeten is’, dat er niets meer
van de religie overblijft, of dat het ‘eten’ van Freud hem alleen maar iets
gegeven zou hebben dat hij al wel wist en hij dus ‘niets ontvangen’ zou
hebben van de religie.
Zoals aangetoond, geeft Freud aan het einde van zijn Mozeswerk zijn
uitzonderingspositie prijs en neemt hij zijn plaats in onder het joodse volk
en de andere volkeren (deze gedesacraliseerde goden en godinnen volgens
Hosea) als één van de vele individuele mensen (mannen en vrouwen).
Immers de zinssnede ‘wieso sie sich bis auf den heutigen Tag als Individu-
alität erhalten konnten’ is niet alleen teken van een ‘Einriss im Ich’, maar
onbewust ook reminiscent aan de Ik-splijtingszin ‘Symptom...bis auf den
heutigen Tag festgehalten’ (G.W. XVI, p. 62).
En misschien mogen we gezien het voorafgaande daar nu aan toevoegen
dat in deze latente configuratie voor Freud ook een andere verhouding
vervat ligt tussen de vele vrouwen en mannen dan welke hij tot dan toe
verkondigd had. Na een leven dat gewijd was aan het willen weten over
het onbewuste lijkt hier een Freud aan het woord die het weten bevraagt
vanuit zijn niet-weten.
Laten we, alvorens nader in te gaan op Hosea’s tekst, onze opvatting
recapituleren. Indien, zoals Freud stelt, via Mozes en zijn God de oervader
van incestverbod en castratie weer te voorschijn komt vanuit de verdrin-
ging, dan had Freud geen betere profeet kunnen treffen voor zijn idee dan
Hosea, omdat diens thematiek van de verhoudingen en het onderscheiden
van identiteit zo nauw aansluit op datgene waartoe incestverbod en cas-
tratie nu juist introduceren.
En wanneer de lezer de tekst van Hosea leest, zal hij niet helemaal ver-
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[1] E. Roudinesco La bataille de cent ans, Vol. II, éditions du Seuil, Paris, 1991, p. 138.



baasd zijn dat Lacan zegt:

Ça me fait un effet fou. Ce délire familial, ces adjurations de Yahvé à son
peuple, qui se contredisent d’une ligne à l’autre, c’est à vous tourner la
tête (L’envers, p. 133).

Maar er is reden om te denken dat Freud (evenals Lacan en Bion) de oren
gespitst moeten hebben bij dit ‘délire familial’. Freud moet getroffen
geweest zijn door de wijze waarop Hosea elke identiteit en onmiddellijk
daarmee samenhangend elke verhouding als vraag aan de orde stelt: juist
die identiteit en de verhoudingen die Freud zijn hele leven lang bestu-
deerd heeft. Dit lijkt ons ook een goede ingang om het (tegen)-strijdig
karakter van Hosea’s tekst beter te begrijpen.

7.4 Een psychoanalytische bijdrage tot de interpretatie van een
religieuze tekst?

Zoals gezegd hebben we ons nog te verantwoorden over onze visie omtrent
de tekst van Hosea’s boodschap, die we reeds impliciet naar voren brach-
ten.
In het voorafgaande lag het accent op de latente wijze waarop Freud
Hosea’s boodschap gebruikte in zijn interpretatie en er tegelijk door beïn-
vloed werd. Maar doet een dergelijke interpretatie ook wel recht aan
Hosea’s boodschap? Kan psychoanalyse wel iets bijdragen aan het ver-
staan van religieuze teksten? En is het dan niet nodig om Hosea’s tekst
met dezelfde zorgvuldigheid te lezen als die van Freud?
De laatste vraag is zeker bevestigend te beantwoorden, maar de moeilijk-
heden die bij het lezen van Hosea’s tekst optreden, zijn zo anders dan die
bij Freud dat wij er niet zeker van kunnen zijn hoever onze geïntendeerde
zorgvuldigheid reikt. En de eerste twee vragen lijken ons moeilijk a priori
te beantwoorden, als ze al te beantwoorden zijn. Misschien verdienen ze
nog wel op zijn best een (Freudiaans) ‘non liquet’. De antwoorden op
bovengestelde vragen hadden ook evenzovele redenen kunnen zijn om ons
niet te wagen aan de interpretatie van een religieuze tekst. Maar als ik
om die redenen een dergelijk ondernemen en de daarmee opgeroepen vra-
gen had weggelaten, zou de indruk blijven bestaan dat Freud volkomen
willekeurig met de bijbel was omgegaan. En ik denk dat er voldoende
reden is om te beweren dat dit niet het geval is.
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Het lijkt ons een karakteristiek van het Mozeswerk dat Freud met zijn
interpretatie weliswaar iets verandert, zelfs iets vernietigt in de bijbel-
tekst, maar dat hij in zijn interpretatie evenzeer ook veranderd en be-
paald wordt door zijn object van interpretatie. Zijn zelfanalyse werpt een
licht op het monotheïsme, maar ditzelfde monotheïsme werpt ook een
licht op zijn zelfverstaan.
Vanuit onze analyse van het Mozeswerk en de latente structuur die we
daarin blootlegden, willen we daarom toch een aantal interpretatieve
opmerkingen maken over Hosea’s tekst, die onderwerp kunnen zijn voor
verder en toekomstig onderzoek.

7.5 Algemene opmerkingen over Hosea

Van oudsher hebben de eerste 3 hoofdstukken waarin Hosea’s verhouding
met een hoerige casu quo overspelige vrouw beschreven wordt veel aan-
dacht gekregen in de theologische en exegetische commentaren. De hoofd-
stukken 4 tot 14 in hun totaliteit kregen daarentegen veel minder aan-
dacht. De genoemde verhouding wordt geschilderd in een bericht in de
derde persoon (hfdst 1) en in een bericht in de eerste persoon (hfdst 3) en
stelt de exegese nog steeds voor problemen die niet geheel opgelost zijn.
Zo zegt W. H. Schmidt:

Handelt es sich um einunddasselbe Ereignis oder zwei verschiedene, um
einunddieselbe Frau oder um zwei? Heiratete Hosea bewußt, in
göttlichem Auftrag, eine Dirne oder erkannte er erst rückblickend, im
Verlauf der Ehe, die Untreue seiner Frau? Ist der Text (Hosea 1, 2)
nachträglich entstellt? Und welchen Sinn hat ‘Huren’ - eheliche
Untreue, Tempelprostitution oder Teilnahme am Fremdkult, speziell an
einem kanaanäischen Sexualritus (vgl. 2, 4ff; 4, 12ff; 5, 4)? (Schmidt/

Einführung, p. 209).

Commentaren van de laatste tijd (Jeremias, 1983; G. Davies, 1993; Wolff,
1965/ 1990) leggen er echter de nadruk op dat een interpretatie van
Hosea’s boodschap moet uitgaan van de hele tekst (14 hfdst).
Alle commentaren gaan ervan uit dat Hosea’s optreden relatief lang was
(van 755/50 tot 725 v chr) en men onderscheidt meestal 3, soms 4 perioden
die ook enigzins in zijn tekst terug te vinden zijn: de tijd onder Jeroboam
II; de kontekst van de Syro-Ephraïmitische oorlog 734-733; de tijd vóór de
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uiteindelijke val van Samaria, hoofdstad van het noordrijk, in 722/21 en
sommige teksten, waarschijnlijk afkomstig van leerlingen, die te dateren
zijn tijdens of vlak na de val van Samaria.
Hosea’s tekst zelf bestaat uit 2 of 3 grotere verzamelingen die ieder voor
zich op karakteristieke wijze de tijdspanne van Hosea’s optreden bestrij-
ken (hfdst 1-3; hfdst 4-12; hfdst 13-14).
Vlak na Hosea’s optreden stortte het noordrijk (Israël) definitief ineen
(ingenomen door de Assyriërs). Via vluchtelingen werd Hosea’s boodschap
snel bekend in Juda, werd ook daar toegepast in de verkondiging (ook
daarvan zijn sporen in de tekst) en oefende ook daar zijn invloed uit op
latere profeten (onder andere Jeremias). Deze zeer algemene beschrijving
dient als achtergrond voor onze opmerkingen.

7.6 Hosea's boodschap: tekstanalytische opmerkingen

Hosea lijkt in zijn boodschap voortdurend te werken met vragen die gaan
over identiteit (wie is wie) en verhoudingen (hoe verhouden mensen zich
tot elkaar). Het meest opvallend is dit in de huwelijksverhouding tussen
man en (ontrouwe) vrouw, als beeld voor de verhouding tussen Jahweh en
Israël, maar Jahweh’s verhouding met Israël wordt ook geschetst in de
verhouding vader - zoon, zelfs die van een moeder tot haar kinderen (11,
1-4. Er is opgemerkt dat de beschreven handelingen zowel karakteristiek
zijn voor de moeder als de vader) of die van een herder met zijn lammeren
(4, 16).
De samenhang tussen beide (identiteit - en verhouding tot) is eigenlijk
voortdurend onderwerp van zijn prediking, en komt misschien nog wel het
meest kras tot uiting in zijn beeld van Israël als een onwijs kind dat maar
niet geboren wil worden (13, 13, waardoor het kind niet bestaat en geen
verhouding kent). De identiteit bepaalt mede de verhoudingen, en de ver-
houdingen bepalen mede de identiteit.
Hosea beperkt zich daarbij niet tot de identiteit en de verhoudingen uit
het familiale leven: het gaat hem er evenzeer om wie men is en hoe men
zich verhoudt op maatschappelijk, politiek en religieus vlak (priesters,
koningen, interne en externe politieke verhoudingen).
De term ‘prostitutie of hoererij’ (Hebr: zenunim), een favoriet woord van
Hosea, wordt door hem telkens gebruikt wanneer er sprake is van: ‘Er
bestaat geen trouw (`èmèt) en liefde ( .hèsèd) meer in het land’ (4, 1). Met
‘hoererij’ geeft hij aan dat de verhouding die is aangegaan een verbreken
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van de verhouding betekent, en dat de geïmpliceerde identiteit eerder een
tenietgedane identiteit is. Het feit dat valsheid, leugen en fraude steeds
terugkerende woorden zijn in zijn tekst is dan ook niet verwonderlijk.
Vandaar ook, lijkt me, het veelvuldig voorkomen van de ontkenning, zo
karakteristiek voor Hosea’s taalgebruik. De symbolische naamgeving van
zijn kinderen (Lo-Ruchama = geen medelijden / Lo-Ammi = niet-mijn-
volk) is daarvan een expliciet voorbeeld, maar in de naam ‘Jizreël’ van de
oudste zoon is het impliciet (deze functioneert in 1,4 als de omkering van
‘God zal zaaien’ in ‘God zal een einde maken aan’). Andere voorbeelden
zijn: er is geen kennis van God (4, 6; 5, 4) en geen berouw (5, 4; 7, 10; 11,
5); Israël zal Jahweh niet vinden (5, 6; 9, 12); God zal hun niet meer
liefhebben (9, 15); er is verwerping, geen acceptatie voor priesters en volk
(4, 6; 9, 17).
Het ‘nemen’ (hebr: lcqa .h ç÷ì) van de hoerige vrouw Gomer en het verwek-
ken van hoerenkinderen, lijkt me daarom binnen Hosea’s boodschap
verstaan te moeten worden als het aangaan van een niet-verhouding:

Zij is mijn vrouw niet en Ik ben haar man niet (2, 4).

Het is een niet-verhouding waardoor ook de kinderen tot niet-kinderen
(niet-zonen, niet-dochters) worden gemaakt.
Zoals in hoofdstuk 1 het ‘zenunim’, de hoererij, over de niet-verhouding
tussen een vrouw (Gomer) en een man (Hosea) gaat, zo is er ook sprake
van een niet-verhouding tussen Jahweh en zijn volk:

Want u bent niet langer mijn volk en niet langer ‘Ik ben’, ben Ik voor u’
(1, 9. KBS: ... en Ik ben er niet langer voor u).

De heilspraak die later volgt in hoofdstuk 2 impliceert duidelijk dat deze
niet-verhouding tussen Jahweh en Israël, een verhouding met een Baäl
was:

Op die dag - godsspraak van de Heer - zult u tot Mij roepen - ‘Mijn
man!’. Nooit meer roept u Mij dan toe: ‘Mijn Baäl!’ (2, 18).

De meeste commentaren nemen aan dat de religieuze situatie in Hosea’s
dagen complex was en dat er sprake was van zowel kanaänitische gods-
diensten (met Asjera, Anath, Asjtarte en Baäl als de meest bekende goden
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en godinnen [1]) als van authenieke Mozaïsche tradities, maar zeker ook
van een gebaäliseerde Jahwehcultus. Waar het Hosea echter zeker om
gaat is dat het onderscheid tussen God en (niet-)God verloren dreigt te
gaan.
De tot hiertoe beschreven fenomenen in Hosea’s tekst doen ons denken
aan wat we aantroffen bij de Wolfman en bij Freud in zijn eerste Mozes-
versie. In deze versie bleek immers ook sprake van een ‘heimelijke ver-
draaiing’ onder invloed van primitieve almachtsimpulsen. Bij Hosea is in
deze verdraaiing het onderscheid God en (niet-)God verloren gegaan, en
het is dit onderscheid dat voor Hosea bepalend is voor elke verhouding en
identiteit.
Als Gomer een ‘ `etèt zenunim’ (een vrouw van hoererij) is zoals Hosea
haar omschrijft, en Hosea een verhouding met haar aangaat, dan vraagt
de consistentie van het beeldgebruik dat Hosea haar benadert als een
Baäl, dus als een prostituant, een van haar cliënten (‘minnaars’ 2, 7. Zie
ook Hosea/G. I. Davies, p. 90). Hosea gebruikt niet de Hebreeuwse term
voor hoer, maar spreekt van ‘een vrouw van hoererij’, dit wil zeggen een
vrouw die hoereert, waarschijnlijk om een parallel te krijgen met
‘kinderen van de hoererij’, namelijk, kinderen geboren uit een man en een
vrouw die hoereren.
In de Hebreeuwse tekst van hoofdstuk 1 hoeft ‘lcqa .h’ (nemen) ook niet
vertaald te worden als ‘trouwen’ (‘zich tot vrouw nemen’ als termus tech-
nicus voor ‘trouwen’ zoals KBS Hosea 1, 2 wel vertaalt). De term kan,
gezien het gebruik in andere teksten, ook vertaald worden als een uit-
drukking voor sexuele gemeenschap, ongeacht of er sprake is van een
legaal huwelijk (zie Hosea/G. Davies, p. 90). De tekst spreekt overigens
nergens van ontrouw van Gomer, hoewel veel commentatoren dat wel
veronderstellen op basis van hoofdstuk 2, maar daar gaat het alleen over
Israël en Jahweh en niet over Hosea en Gomer. En gezien het boven-
staande impliceert de tekst niet eens de noodzaak dat Gomer zijn vrouw
was of werd (deze argumentatie vond ik in Hosea/G. I. Davies, p. 89-90).
Deze act van prostitutie van Hosea past echter als symbool uitstekend bij
wat Jahweh zegt: ‘Want werkelijk, het land loopt door zijn overspel van de
Heer weg’ (1, 2). Maar het past ook bij de onheilspellende namen van de
kinderen die daardoor in feite tot niet-kinderen worden en waardoor
impliciet hun verwekkers, Hosea en Gomer tot niet-vader en tot een niet-
moeder worden. Welke vader of moeder ‘zegent’ zijn kinderen met namen
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die niet minder zijn dan een regelrechte vervloeking? Dit geldt des temeer
wanneer men deze naamgeving bekijkt vanuit de Hebreeuwse (Semieti-
sche) denkwijze, waarbij namen nauw verbonden zijn met het ‘zijn’ van de
persoon. Deze symboliek past ook beter bij de totale boodschap van Hosea,
zoals we nog verder hopen aan te tonen. Hierbij zijn duidelijk niet de
vrouwen het mikpunt, maar juist wél gans een volk (niemand uitgezon-
derd dus, - zie 4, 1: behalve misschien de profeten of de profeet zelf?).
Over de samenhang van hoofdstuk 1 en 3 zullen we verderop nog komen
te spreken. We wilden voorlopig aantonen dat het tegenstrijdig, ja ver-
scheurend karakter van Hosea’s tekst samenhangt met de noodzaak om te
onderscheiden wat men voor hetzelfde wil laten doorgaan (bijvoorbeeld
het onderscheid tussen God en Baäl, tussen echtgenoot en prostituant
etc.) en te verbinden wat men in feite verbreekt (tussen man en vrouw,
tussen ouders en kinderen, tussen Jahweh en Israël). Dit is wezenlijk in
Hosea’s boodschap. Dit betekent dus soms evenzeer verbreken wat men
denkt te kunnen verbinden (Jahweh en Baäl, etc), en bij elkaar te brengen
en te confronteren wat men dubbelhartig meende te kunnen onderschei-
den (6, 1-6).
Hiermee samenhangend is er nog een ander punt dat evenveel aandacht
verdient: het beeld en taalgebruik van Hosea is duidelijk geladen met
passie, niet in het minst door de extreme emoties die hij oproept en de-
monstreert. Deze profeet van de trouw en de liefde is evenzeer een profeet
die spreekt van: ‘Mijn ogen kennen geen mededogen’ (13, 14. Het dikwijls
onmerkbaar overgaan van het spreken van Jahweh in dat van de profeet
en omgekeerd, zonder de geëigende formules, is overigens kenmerkend
voor Hosea).
De reacties die het gedrag van Israël bij Jahweh oproept, worden door
Hosea niet alleen beschreven in het beeld van de woedende echtgenoot die
zijn ontrouwe echtgenoot met verstoting dreigt, haar doen en laten ont-
maskert en haar tenslotte alles dreigt te ontnemen (hfdst 2). De meeste
teksten gaan nog veel verder en spreken van een woede die uit is op ver-
nietiging: Jahweh is als een mot (of made) die Efraïm (Israël) aanvreet,
als een verrotting die Juda verteert (5, 12).
’Verslinden, opvreten’ is een veel voorkomend woord (5, 7; 7, 7; 7, 9; 11, 6)
en herhaaldelijk treedt Jahweh op als een wild beest:

Ik ben voor hen als een leeuw geworden, Ik loer als een panter langs de
weg. Ik val hen aan als een berin die van haar jongen beroofd is en ik rijt
hun borstkas open; als een leeuwin verslind Ik hen, zij worden door
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wilde beesten verscheurd. Het is uw ondergang, Israël, terwijl Ik toch uw
helper ben (13, 7-8. Zie ook 5, 14).

Volgens ons moet deze vernietigende woede niet los gezien worden van
dat wat we eerder naar voren brachten omtrent identiteit die in feite niet-
identiteit is of verhoudingen die in feite niet-verhoudingen zijn (omdat
men geen weet heeft heeft van ‘trouw of waarheid’ [`èmèt] en liefde
[ .hèsèd]’).
De schildering die Hosea telkens geeft van Efraïm (Israël, of vroeger
Jacob, zie hfdst 12) is telkens weer gekleurd door die zelfgenoegzaamheid
uitgedrukt in:

Zij roepen tot Mij: ‘Mijn God! Wij, Israël, erkennen U (8,2).

Maar deze woorden duiden voor Hosea op de destructie van de God van
trouw en liefde, het ‘vergeten’ van Jahweh (eveneens een typerend woord
voor Hosea. Zie 2, 8; 11, 3). Er is echter niet alleen de vernietiging van
‘trouw en liefde’: Hosea gebruikt ‘vernietiging en verwoesting’ ook duide-
lijk als een eigenschap van ‘trouw en liefde’. Zo bijvoorbeeld in 11, 10-11
waar het brullen van de leeuw de introductie is tot ‘waarheid en liefde’.
Ook het profetenwoord kan die eigenschap hebben:

Daarom heb Ik op hen ingeslagen door de profeten, heb Ik hen
afgeslacht met mijn woorden (6, 5).

Men krijgt de indruk dat deze breed uitgemeten vernietigende woede van
Jahweh bij Hosea, met zijn verschillende functies (als het resultaat van
een verwoesting door vervalsing, vergeten etc, maar ook als valsheid ver-
nietigend, als een waarheid en liefde die persé gehoord wil worden) nu
juist datgene is waarvan Hosea’s toehoorders ‘niet wilden weten’, zoals
ook Freud in zijn tweede Mozesversie spreekt over ‘den direkten Ausdruck
des mörderischen Vaterhasses’ (G.W. XVI, p. 243) waarvoor binnen het
kader van zijn eerste Mozesversie geen plaats was. Jahweh demonstreert
in feite de vernietigende haat waarvan het gedrag van het volk getuigt en
waarvan het volk ‘geen weet wil hebben’.
Deze gedachtengang werpt ook licht op de passage die unaniem door de
commentatoren gezien wordt als een hoogtepunt en centraal keerpunt in
Hosea’s boodschap. De laatste twee zinnetjes van het eerste gedeelte geef
ik ook in andere vertalingen die laten zien dat de KBS hier voor verbete-
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ring vatbaar is.

8 ‘Hoe zou Ik u echter kunnen opgeven, Efraïm,
u kunnen uitleveren, Israël?
hoe zou Ik u kunnen opgeven,
alsof u Adma bent,
of met u kunnen doen zoals met Seboïm?
Mijn hart slaat over,
Heel mijn binnenste wordt week.

’My heart recoils within me;
My compassion grows warm and tender.’ (NRSV)
’Mon coeur en moi est bouleversé
toutes mes entrailles frémissent.’ (Bdj)
’Mein Herz hat sich in mir umgewandt,
mit Macht ist meine Reue entbrannt.’ (Hosea/Jeremias).
’Mein Herz kehrt sich gegen mich,
meine Reue entbrennt mit Macht.’ (Hosea/Wolff)
’Mein Herz ist andern Sinnes,
alle meine Barmherzigheit ist entbrannt.’ (DBG)
’Mein Herz dreht sich an mir um,
mitsammen wallen meine Mitleiden auf.’ (Buber-Rosenzweig)

9 Nee, Ik zal mijn vlammende woede toch niet koelen
Efraïm niet opnieuw te gronde richten,
Want Ik ben God, Ik ben geen mens
Ik ben de Heilige in uw midden
Ik laat mij niet gaan in mijn toorn (11, 8-9).

De tekst voorafgaand aan ons citaat heeft reeds een spanning opgeroepen
door Jahweh’s blijken van liefde te plaatsen tegenover de steeds weer
herhaalde afkeer van Israël. De teneur is duidelijk: nu alles gefaald heeft
om Israël terug te winnen, is de rechtvaardiging van Jahweh’s verwoes-
tend oordeel en van het ophouden van zijn liefde vollediger dan ooit.
Dan volgt bovenstaande tekst. Adma en Seboïm zijn steden vergelijkbaar
met Sodom en Gomorrha, die vroeger om hun schuld volledig verwoest
werden. Bdj (voetnoot) en commentatoren (Hosea/Jeremias, Hosea/Wolff)
merken op dat het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor ‘mijn hart
slaat over’ (KBS) hetzelfde is als waarmee de verwoesting van die steden
wordt voltrokken: ‘omverhalen, omvergooien’. Er heeft dus als het ware
een verwoesting plaats, een omverhalen van een vernietigende woede in
het hart van Jahweh (en het hart is in het Hebreeuws niet de zetel van
gevoel, maar van wil en voornemen) en zijn voornemen verandert daar-
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door in iets anders.
De verandering die Hosea beschrijft in Jahweh’s hart lijkt zowel betrek-
king te hebben op de kwaliteit van zijn liefde, maar ook op die van zijn
haat. En de verdere tekst (‘want Ik ben...) geeft aan dat dit ook gevolgen
heeft voor de ‘kennis van God’ [1].
Bijna alle commentatoren plaatsen deze tekst in de latere fase van Ho-
sea’s optreden (tijdens of eerder ná de Syro-Efraïmitische oorlog, maar
nog voor de val van Samaria, hoofdstad van het Noordrijk, die Hosea zelf
zeer waarschijnlijk niet meer meemaakte). G. I. Davies brengt de tekst
uitdrukkelijk in verband met de tweede symbolische actie van de profeet
in hoofdstuk 3.

7.7 Een interpretatie van Hosea's boodschap

De verbinding tussen bovenstaande tekst (11, 8-9) met het derde hoofd-
stuk, met name 3, 1-4 (3, 5 wordt door de meeste commentatoren geheel of
gedeeltelijk gezien als een iets latere Judeese toevoeging) rechtvaardigt
zich in zoverre dat ook deze symbolische actie een mogelijkheid van ver-
andering openhoudt in de relatie tussen Israël en Jahweh op basis van
een initiatief van Jahweh (zie de verandering van gezindheid van Jahweh,
11, 8-9).
In deze symbolische actie moet de profeet opnieuw een niet nader genoem-
de, maar wel overspelige vrouw ‘liefhebben’ waarbij hij een ‘koopprijs’ voor
haar betaalt (de term is hier ‘ `chab áäà’, liefhebben in plaats van ‘lcqa .h’,
nemen, in het eerste hoofdstuk), in navolging van Jahweh zelf, die het-
zelfde doet met Israël (namelijk, liefhebben). De genoemde mogelijkheid
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[1] Reeds in Learning from experience (1962) beschrijft W. Bion de passie met de elementen
(maar het zijn ‘links’, verbanden, verhoudingen): L (- L), H ( - H) en K (- K), dus liefde, haat
en kennis (zie ook in Elements of psychoanalysis 1963 en Attention and Interpretation,
1970). Hij zegt (en ik citeer uit de Franse vertaling die ik heb van Learning from experience
- Aux sources de l’expérience):
‘L’analyste doit arriver à apprécier la complexité de l’expérience émotionnelle qu’on lui
demande d’élucider en limitant son choix à ces trois liens. C’est à lui de décider quels sont
les objets liés entre eux et lequel, parmi ces trois liens, représente le plus exactement le lien
réel entre ces objets’ (p.61) en ook ‘Le choix de A (amour), H (haine) ou C (connaissance) a
pour but de produire un énoncé qui, autant que l’analyste puisse en juger, soit vrai’ (W. R.
Bion, Aux sources de l’expérience, PUF, 1979, p. 62).
Gezien Bions interesse (in zijn Memoir of the future, 1975-1981) voor de profeet Hosea (bij
wie deze drie elementen zeer duidelijk aanwezig zijn, en de verbanden zeer complex) ben ik
gaan vermoeden dat zijn lezing van deze profeet niet zonder invloed is gebleven op zijn
denken.



tot verandering wordt hier negatief geformuleerd:

Je zult een lange periode rustig bij mij blijven zonder ontucht te plegen,

of met een andere man mee te gaan. Ik zal jou op dezelfde manier
behandelen. Want de zonen van Israël zullen lange tijd wachten, zonder

koning en vorst, zonder offer en wijsteen, zonder efod en huisgoden. (3,
3-4, mijn vette letters).

In de laatste zin gaat het in feite om alle instituties en middelen die in de
loop van Hosea’s tekst genoemd worden en waarop Israëls afgoderij steun-
de. De negatieve formulering legt dus sterk de nadruk op het ‘niet leven
met of als een afgod’. De symbolische actie uit hoofdstuk 1 stamt volgens
de meeste commentatoren wel niet uit de allereerste periode van Hosea’s
optreden, maar zeker wel ruimschoots vóór de verandering in gezindheid
in 11, 8-9 (Hosea/G. I. Davies, p. 30-37). Bovendien is hoofdstuk 1 duide-
lijk een onheilsorakel, in tegenstelling tot hoofdstuk 3. Maar er zijn nog
meer verschillen tussen beide hoofdstukken. Laten we ze op en rij zetten:
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Hoofdstuk l (1, 1-9)

- Onheilsorakel.

- Jahweh geeft Hosea op-
dracht een hoerige vrouw
‘te nemen’ en hoerenkin-
deren bij haar te verwek-
ken, maar Jahwehs sym-
bolische duiding is het
tegenovergestelde van
de relatie die Hosea
met de vrouw legt: in de
symbolische naamgeving
van de kinderen stelt hij
vernietiging en verbreking
van de relatie aan de orde.

- De term is ‘lcqa .h ç÷ì’ -
‘neem ... verwekken’.

- De ‘kinderen van de hoe-
rerij’ hebben verwoesten-
de namen als ‘vrucht’ van
de ontmoeting.

Hoofdstuk 3 (3, 1-4.5)

- Heilsorakel (zij het niet in de uitbundige
betekenis van het later toegevoegde vers 5).

- Jahweh geeft Hosea nogmaals opdracht
een gelijksoortige (overspelige) vrouw ‘lief
te hebben’ en deze keer is de symbolische
actie van Hosea parallel aan die van
Jahweh: ‘U moet hetzelfde doen als de
Heer, die de zonen van Israël liefheeft,
hoewel die zich tot andere goden keren’.
Voor Hosea is er echter wel sprake van een
zekere verbreking van de relatie met
de vrouw: ‘Je zult... rustig bij mij blijven
zonder ontucht te plegen, of met een an-
dere man mee te gaan. Ik zal jou op
dezelfde manier behandelen’ (Mijn
vette letters).

- De term is ‘ `chab áäà’ - ‘liefhebben’

- De koopprijs die betaald wordt, moet in
de logica van onze interpretatie verstaan
worden als een bruidschat, of tenminste
als de prijs voor het vrijkopen van een
slavin, en niet als de prijs die betaald
wordt voor een hoer.

- Er is geen sprake van kinderen (wel van
‘zonen van Israël’ in Jahwehs tekst) maar
van: ‘..zonder ontucht...niet met een
andere man meegaan. (Ik zal jou op
dezelfde manier behandelen)’ wat betreft
Hosea en ‘zonder koning en vorst,
zonder offer en wijsteen, zonder efod en
huisgoden’ wat betreft Jahweh (Mijn vette
letters).
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Hoe moeten we het grootste verschil tussen hoofdstuk 1 (een bericht in de
derde persoon) en hoofdstuk 3 (een bericht in de eerste persoon) verstaan,
namelijk de verandering van gezindheid van Jahweh en zijn profeet?
Opmerkelijk is dat in hoofdstuk 3 Hosea’s handelen met ‘een vrouw’, ener-
zijds beschreven wordt als een parallel van Jahweh’s symbolisch hande-
len, maar dat dit handelen van de profeet anderzijds ten opzichte van
hoofdstuk 1, een verbreking inhoudt van de sexuele relatie met de vrouw.
Er staat immers dat ze een langere periode rustig bij hem moet blijven
‘zonder ontucht te plegen, of met een andere man mee te gaan’ oftewel
‘und auch ich verkehre nicht mit dir’ [1].
In hoofdstuk 1 daarentegen is er van Jahwehs kant sprake van een ver-
breking van de relatie met Israël (duidelijk weergegeven in de symboli-
sche naamgeving van de kinderen), weergegeven in de (sexuele) relatie
die Hosea legt met de hoerige vrouw Gomer.
Men zou hier kunnen denken dat de God die Hosea beschrijft zich keert
tegen sexualiteit überhaupt en slechts behagen schept in abstinentie. Dit
gaat echter in tegen Hosea’s uiteindelijke boodschap en de haast vanzelf-
sprekende achtergrond die Hosea voor ogen heeft als het gaat om Jahweh
en zijn volk, namelijk een volk dat gedijt en zich vermeerdert met de
Jahweh van ‘trouw (`èmèt, waarheid) en liefde ( .hèsèd)’ als haar God (zie 2,
21-25, hoewel dit een later toegevoegde duiding is, echter voortkomend uit
3, 1-4 en 11, 8-9). Bovendien zou bovenstaande godsopvatting weinig
anders zijn dan een eufemistische versie van de oervader ‘die alle vrou-
wen opeist’, dit wil zeggen alle sexualiteit voor zich opeist. Maar deze oer-
vader-versie is juist de Baäl of de Asjtarte, of het Baäl of Asjtarte-gedrag
dat Hosea door zijn hele tekst heen aanklaagt bij zijn volk. In Freudiaan-
se termen vertaald: het gaat om een god(in) die eenieder incestverbod en
castratie oplegt maar zichzelf daarvan uitzondert, zoals we dat eerder

310

[1] Dit is de vertaling van H. W. Wolff (Hosea/H. W. Wolff). De geraadpleegde vertalingen
tenderen in de volgende twee richtingen:
a) Ofwel er staat dat ook Hosea geen (sexuele) gemeenschap zal hebben met de vrouw: ‘You

shall not have intercourse with a man, nor I with you ’ (mijn onderstreping, NRSV ,
DBG, Hosea/Wolff).

b) Ofwel er wordt gezegd dat Hosea haar op dezelfde wijze zal behandelen: ‘Sans te pros-
tituer et sans appartenir à un homme et j’agirai de même à ton égard’ (mijn vette
letters, Bdj, Hosea/Jeremias, Buber - Rosenzweig , KBS). 

Beide richtingen lijken ons een verschillend accent te leggen die door onze navolgende in-
terpretatie bij elkaar gebracht wordt. Het gaat wel degelijk om het niet hebben van sexueel
contact, maar de betekenis van deze abstinentie brengen wij in verband met een voorheen
bestaande relatie van hoererij tussen Hosea als een Baäl-prostituant en Gomer als een
Asjtarte-(c. q. Asjera, etc) prostituée.



geformuleerd hebben in verband met de eerste Mozesversie.
Niettemin kan men niet ontkennen dat Freud over deze God van Hosea
terecht kan schrijven (eveneens in de eerste Mozesversie): ‘Aber Gott wird
der Sexualität völlig entrückt und zum Ideal ethischer Vollkommenheit
erhoben’. Hij voegt er wel meteen aan toe: ‘Ethik ist aber Triebeinschrän-
kung’ en ‘Die Religion...Nicht daß sie sexuelle Abstinenz fordern würde,
sie begnügt sich mit einer merklichen Einengung der sexuellen Freiheit’
(G.W. XVI, p. 226). Toch zagen we dat in de eerste Mozesversie twee God-
versies, casu quo twee oervader-versies zaten, alsof ze één en dezelfde
waren: een ‘God’ die van ‘alle sexualiteit ontdaan tot een ideaal van ethi-
sche volmaaktheid is verheven’ en een andere ‘God’, heimelijk ver-
strengeld met de eerste, die castratie en incestverbod oplegt maar zichzelf
daarvan uitzondert en alle sexualiteit voor zich opeist.
De abstinentie echter, die in hoofdstuk 3 beschreven wordt kan volgens
ons geen andere kontekst hebben dan de specifieke (niet-)relatie tussen
Hosea en Gomer, of tussen Baäl en Israël, zoals die geschetst wordt in
hoofdstuk 1. In hoofdstuk 3 wordt juist met deze (niet-)relatie gebroken
door Hosea en dat lijkt ons de reden waarom Hosea zich hetzelfde oplegt
als wat hij de vrouw oplegt: geen ontucht plegen, dit wil zeggen zich niet
gedragen als een (niet-)God, een Baäl, net zoals zij moet ophouden zich te
gedragen als een (niet-)God(in) Asjtarte.
We kunnen hier nog een ander eenvoudig argument naar voren brengen
waarom de abstinentie, het verbreken van de sexuele relatie tussen de
vrouw en Hosea gezien moet worden als het verbreken van een relatie
tussen Gomer en Hosea, een relatie die voorheen in hoofdstuk 1 hoerig
was van beide kanten. Als de profeet Hosea altijd al de liefhebbende
echtgenoot was geweest, ook in hoofdstuk 1, is het toch eigenlijk overbodig
dat in hoofdstuk 3 staat: ‘ik zal jou op dezelfde manier behandelen’ of ‘und
auch ich verkehre nicht mit dir’ (3, 3).
Waarom deze plotsklapse uitvinding van de abstinentie, juist nu normale
liefdesrelaties mogelijk worden als de vrouw rustig bij Hosea blijft, ze
geen ontucht meer pleegt of met andere mannen meegaat?
Sommige commentatoren spreken in verband met deze abstinentie van
een opvoedende taak van de profeet ten opzichte van de vrouw, in navol-
ging van Jahweh tegenover zijn volk. Dat is natuurlijk ook een manier om
het beeld van een ‘heilige’ profeet en bijna ‘voedstervader’ overeind te
houden. Bovendien lijkt deze God Jahweh van 3, 1-4 en vele andere pas-
sages bij Hosea, niet erg gesteld op pedagogische middelen (‘zonder
koning en vorst, zonder offer en wijsteen, zonder efod en huisgoden’)
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maar wordt zijn handelen uitsluitend gerefereerd in verhoudingen (en
vormen van identiteit) gekarakteriseerd door ‘ `èmèt’ (waarheid), ‘ .hèsèd’
(liefde) en ‘mitpc .t’ (gerechtigheid) [1].
Zoals we reeds eerder naar voren brachten, vraagt de consistentie van de
gebruikte symbolische vergelijking in Hosea’s boodschap (hoofdstuk 1) dat
Hosea Gomer benadert zoals een Baäl een Asjtarte (Asjera, Anath, etc),
dus als een van de cliënten (prostituanten) van iemand die zich feitelijk
gedraagt als een hoer, of ze deze professie nu uitoefent of niet. Dat in
hoofdstuk 3 Jahwehs symbolisch handelen gelijk wordt gesteld aan Ho-
sea’s handelen lijkt me goed te verklaren uit het feit dat hier van beide
kanten (zowel tussen Hosea die zich als een Baäl gedroeg tegenover een
Gomer-Asjtarte, als tussen een Jahweh die zich als een Baäl gedraagt
tegenover een Israël-Asjtarte) de hoererij een halt wordt toegeroepen. In
het eerste hoofdstuk worden we blijkbaar niet verondersteld een Hosea-
Baäl maar ook een Jahweh-Baäl als hoerenlopers aan het werk te zien in
een scène die dit gedrag als zodanig toch aan de orde stelt. We worden
blijkbaar verondersteld ons makkelijker te kunnen voorstellen dat Hosea
handelt en spreekt als Jahweh in plaats van als een man bezeten door een
Baäl-God. We worden verondersteld Hosea te zien als een pure uitzonde-
ring op al de volksverlakkerij die zijn boodschap aan de kaak stelt. De
tekstorganisatie duwt ons in die richting, maar bij nadere analyse zijn er
ook elementen die weerstand bieden aan deze tendens.
De veranderde gezindheid in hoofdstuk 3 past goed bij de verandering die
Hosea in zijn God beschrijft in 11, 8-9. En Hosea spreekt in zijn tekst niet
anders dan namens zijn God of (niet-)God. Nog juister lijkt het me daarom
te zeggen dat de verandering van gezindheid die Hosea in Jahweh be-
schrijft, ook een verandering is in hemzelf. Die verandering is de omme-
keer van een bezeten zijn door een Baäl-God naar de Jahweh-God van
‘trouw (`èmèt) en liefde ( .hèsèd)’. In ieder geval beschrijft die verandering
het moment dat hij het onderscheid kon gaan maken tussen God en (niet-)
God.
Vanuit Hosea’s tekst (en met name in hoofdstuk 1) ontstaat noodzakelij-
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[1] Het is bovendien bekend dat het incestverbod en de castratie in ieder geval impliceren
dat er incestueuze en dus verboden sexuele relaties bestaan. Dit lijkt ons ook het geval bij
Hosea gezien de thematiek in zijn boodschap zoals we die eerder beschreven. Vanuit de
tekst is er natuurlijk geen enkele aanleiding om te denken dat Gomer een naast familielid
was van Hosea.
De waarden die samenhangen met en voortvloeien uit het incestverbod en de castratie, of
het ontbreken daarvan, zijn nog altijd een terra incognita. Dat is de reden waarom Hosea’s
boodschap nog altijd zo nieuw is en die van Freud zo oud, dat het nog altijd te ontdekken is.



kerwijs de indruk dat altijd een en dezelfde God (en zijn profeet) aan het
woord is. Dat komt omdat diegene die in hoofdstuk 1 spreekt over Hosea
in de derde persoon, over Hosea’s lotgevallen schrijft vanuit het perspec-
tief van nà Hosea’s ommekeer, vanuit het perspectief dus van 3, 1-4 en 11,
8-9. En dan valt het gedrag van Hosea en Gomer - een Baäl-God die een
Asjtarte-godin benadert - onder het verwoestend oordeel van Jahweh
omdat het in feite een verwoesting, een vernietiging is van de
relatie met de Mosaïsche God van ‘trouw, waarheid (`èmèt) en
liefde ( .hèsèd)’, of in Freuds termen: van waarheid en gerechtigheid.
De voornaamste overeenkomst tussen 11, 8-9 en 3, 1-4 is dat er geen spra-
ke meer is van een vernietiging van Israël (het volk, de vrouw) of van een
verbreken van de band tussen Jahweh en Israël. Maar de conditie is dan
wel een verbreken van de relatie tussen Gomer als Asjtarte/Israël en
Hosea als Baäl/Jahweh en dit wordt tot uitdrukking gebracht in de toe-
spraak dat ‘een lange tijd’ gewacht moet worden zonder alle afgodsgedrag
en bijbehorende attributen. Het is mogelijk maar helemaal niet zeker, dat
de vrouw die bedoeld wordt in 3, 1 nog steeds Gomer is. Maar met betrek-
king tot de functie van beide hoofdstukken (namelijk de verandering van
gezindheid) is het ook niet noodzakelijk dat ze dezelfde is. Voor deze
functie is alleen van belang dat het ‘eenzelfde soort vrouw’ is als in 1, 2
(en waarom zou dan in 3, 1-4 met Hosea ook niet ‘hetzelfde soort man’ - en
zijn niet-God Baäl - bedoeld zijn, die ook aan het werk was in 1, 2?).
Het feit dat er echter namen genoemd worden (Gomer, dochter van
Diblaïm, zoals trouwens van Hosea ook alleen de naam van zijn vader
Beëri wordt genoemd) die evenmin als het aantal en de geslachtsverdeling
van de kinderen (2 jongens, 1 meisje) een (symbolische) functie hebben in
Hosea’s boodschap, maakt het aannemelijk dat de genoemde personen
verwijzen naar een historische realiteit. Diegene die in hoofdstuk 1 be-
richt over Hosea in de derde persoon kende blijkbaar de geschiedenis van
Hosea met Gomer (en de gevolgen). Het bericht dat hij geeft is ook niet
tegenstrijdig met onze interpretatie van hoofdstuk 3, die immers impliciet
een autobiografische bekentenis inhoudt: ‘Ik zal jou op dezelfde manier
behandelen’.
Behoudens het feit dat hoofdstuk 1 en 3 berichten over verschillende mo-
menten in Hosea’s levensgeschiedenis, is het grootste verschil dat Hosea
in beide hoofdstukken niet door dezelfde God bezield wordt.
Daarmee weten we wel niet helemaal hoe een en ander zich in Hosea’s
leven heeft afgespeeld maar we krijgen wel een duidelijk idee van de
autobiografische wortels van zijn boodschap vanuit de achtergebleven
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sporen in de tekst.
De traditionele opvatting dat bij Hosea sprake is van een zeer nauwe
samenhang - haast een identiteit - tussen leven en boodschap wordt
daarmee bevestigd, zij het misschien niet op de traditionele manier. Zijn
tekst, die niet door een interpretatie vervangen kan worden, is nog steeds
daar om gelezen te worden.
Wanneer J. Lacan spreekt over: ‘La féroce ignorance de Yahvé’ (L’envers,
p. 158) in Hosea’s tekst (de Baäl-mens-God, die geen ‘kennis’ heeft van
‘`èmèt’ en ‘ .hèsèd’ in onze interpretatie) en wanneer W. Bion Hosea citeert:
‘as an example of a prophet seduced by a whore’ (A memoir of the future,
p. 621) kan onze interpretatie hun bijvallen [1]. Ze verwijzen beiden naar
de achtergrond van de profeet Hosea die via de verscheurdheid, het per-
soonlijk konflikt en de uiteindelijke verandering, vormgaf aan zijn bood-
schap die zo sterk de nadruk legt op ‘vervalste waarheid’ en een ‘vervalste’
God.

8 De “interpenetratie” van Paulus' denken en Freuds interpre-
teren

We willen nu ook aantonen dat Freud met Paulus’ denken eenzelfde inter-
pretatieve verhouding aangaat als met Hosea.
Wanneer Freud aan het einde van zijn Mozeswerk zijn plaats inneemt als
één-tussen-de-vele-individuen, is deze plaats bepaald door de uitspraak
die hij Paulus in de mond legt:

Wir sind so unglücklich, weil wir Gottvater getötet haben (G.W. XVI,
p. 244).
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[1] Er is nog een passage uit W. Bions merkwaardige boek A memoir of the future die ver-
wijst naar de profeet Hosea. Het is de moeite waard die passage te citeren omdat hier in
eenvoudige woorden een moeilijke waarheid aan de orde wordt gesteld:
Alice: ‘And the women? Or don’t they matter? What should I tell my daughters - and their

daughters - about childbirth?’
Robin:‘Tell them? Something - not nothing. At least tell them to respect their bodies and

bodily urges and demands, and to respect their minds and characters. Then they
would not think that any old lecher would do as mate for themselves or father for
their children. Conversely, they should not suppose that any old whore would do,
Hosea-like, as wife or mother’ 

(W. R. Bion, A memoir of the future, Karnac Books, London, 1991, p. 508-509).



We hebben er reeds op gewezen welk moment deze uitspraak markeert in
Freuds zelfanalytisch proces (onze studie Deel I).
Het is merkwaardig dat niet eerder is opgemerkt dat de thema’s van
Freuds gedachtengang aan het einde van zijn tweede Mozesversie nauw
verwant zijn aan de theologische thema’s van diegene die schreef:

10...Er is geen rechtvaardige, zelfs niet één...
19 Welnu, wij weten dat de wet al wat zij zegt, tegen hen zegt die onder
de wet staan. Zo wordt ieder de mond gesnoerd en staat de hele wereld
schuldig voor God.
20 Want geen mens zal in zijn ogen als rechtvaardig gelden omdat hij de
wet onderhield; de wet doet alleen maar de zonde kennen (Rom 3,
10.19-20).

De zelfgenoegzaamheid enerzijds en het schuldgevoel anderzijds [1] waar-
door de geboden die Freud beschrijft bij het joodse volk steeds strenger,
pijnlijker en kleingeestiger moesten worden zijn bekende thema’s in
Paulus’ denken, evenals de erfzonde en de verlossing (G.W. XVI, p. 245).
Dat we ze ook vinden in Freuds tekst is in eerste instantie echter alleen
een teken van de manifeste invloed van Paulus’ denken op de voorstel-
lingen die Freud wil interpreteren [2].
Voor Freud heeft het schuldgevoel te maken met de geloochende ‘mör-
derischen Vaterhasses’ (G.W. XVI, p. 243). En de ‘Rausch moralischer
Askese’ en de ‘wenigstens in Lehre und Vorschrift ethischen Höhen’ die
het schuldgevoel bij het joodse volk teweegbrengt ‘kann aber ihren Ur-
sprung aus dem Schuldbewußtsein wegen der unterdrückten Gottes-
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[1] G.W. XVI, p. 243. Er staat ‘Schuldgefühl’ en niet ‘schuldbewustzijn’. In een latere zin op
dezelfde pagina staat er vanuit dezelfde gedachtengang weliswaar ‘Schuldbewußtsein’
maar de nadere kwalificatie (‘Schuldbewußtsein wegen der unterdrückten Gottesfeind-
schaft’) geeft aan dat Freud hetzelfde bedoelt als hij eerder schreef. Freud geeft aan hoe het
feitelijke schuldbewustzijn weggewerkt wordt: ‘im Bedürfnis, dieses Schuldbegefühl, das
unersättlich war und aus soviel tieferer Quelle kam, zu befriedigen, mußte man diese Ge-
bote immer strenger, peinlicher und auch kleinlicher werden lassen’ (ibidem, p. 243).
[2] Er zijn genoeg duidelijke aanwijzingen bij Freud dat hij ook vroeger al, goed vertrouwd
was met Paulus' brieven: ze waren herhaaldelijk een inspiratiebron voor zijn eigen denken.
Ik heb daar echter geen systematische studie van gemaakt. Ik geef echter wel twee opmer-
kelijke voorbeelden, een uit 1907 en een uit 1921:
1) Prof. dr. P. Vandermeersch wees mij op een passage in ‘Zwangshandlungen und Reli-

gionsübungen’ (G.W. VII, p. 139. 1907b) waar Freud Paulus anoniem citeert: ‘Die Rache
ist mein’ spricht der Herr‘. Dit citaat komt uit Rom 12,19: ’Die Rache ist mein; ich will
vergelten‘ spricht der Herr’ (DBG). Weliswaar citeert Paulus op zijn beurt in zijn tekst uit



feindschaft nicht verleugnen’ (ibidem).
Op dezelfde pagina nog verbindt Freud in zijn gedachtengang ook op ty-
pisch joodse wijze, volgens de Mozaïsche traditie, godsdienst en ethiek
met elkaar in een en...en. Ze zijn met elkaar verbonden zonder hetzelfde
te zijn. Dit wordt duidelijk wanneer hij schrijft:

In dieser Höherentwicklung [van de ethiek ‘wenigstens in Lehre und
Vorschrift’] erblicken viele Juden den zweiten Hauptcharakter und die
zweite große Leistung ihrer Religion. Aus unseren Erörterungen soll

hervorgehen, wie sie mit der ersteren, der Idee des einzigen Gottes,

zusammenhängt (ibidem, p. 243, mijn vette letters).

Ook Paulus gaat uit van deze Mozaïsche visie. Een tekst als het bekende
Romeinen 7, 7-25 (binnen de kontekst van hfdst 6, 7 en 8) en vele andere
teksten over de verhouding (Mozaïsche) wet en evangelie, zijn alleen te
begrijpen tegen die achtergrond.
Zeker vertolkt de uitspraak die Freud Paulus in de mond legt Freuds den-
ken en zijn gedachtenwereld, en niet die van Paulus. Maar Freud heeft
ook een gegronde reden waarom hij zijn gedachten nu juist in Paulus'
mond legt.
Laten we er meteen aan toevoegen dat wij niet denken dat de invloed van
Paulus’ denken op Freuds interpreteren te zoeken zou zijn in een verge-
lijking van Freuds theorieën met Paulus’ ideeën.

316

Deuteronomium (Dt 32,35) maar het commentaar waarin Freud het citaat gebruikt, heeft
duidelijk betrekking op de interpretatie die Paulus geeft van dit citaat uit Deuteronomi-
um. Freud heeft het citaat dus ontleend aan Paulus, niet aan Deuteronomium. De pas-
sage in dit artikel uit 1907 is overigens direkt relevant voor de kontekst waarin Freud
Paulus opnieuw introduceert in zijn Mozeswerk: ook in de passage van dit artikel gaat
het in feite om de lotgevallen van de ‘(mörderischen Vater)hass’.

2) Het zou geen verbazing moeten wekken wanneer ik stel dat Freuds psychoanalytische
opvatting van de liefde instemt met Paulus’ opvatting van de liefde (naast zijn instem-
ming met Plato’s ‘eros’) omdat Freud dit met zoveel woorden zelf heeft geschreven.
Freuds instemming is te vinden in ‘Massenpsychologie und Ich-analyse’ (G.W. XIII, p. 99.
1921c): ‘Und doch hat die Psychoanalyse mit dieser ’erweiterten‘ Auffassung der Liebe
nichts Originelles geschaffen ... und wenn der Apostel P a u l u s in dem berühmten Brief
an die Korinther die Liebe über alles preist, hat er sie gewiß im nämlichen ’erweiterten‘
Sinn verstanden (2), woraus nur zu lernen ist, daß die Menschen ihre großen Denker
nicht immer ernst nehmen, auch wenn sie sie angeblich sehr bewundern’. En alsof hij de
tekst van deze ‘großen Denker’ onder de ogen van de lezer wil brengen citeert hij in de
noot (2) onderaan zijn tekst letterlijk 1 Korinthen 13,1 (nog wel het meest lyrische
gedeelte uit de hymne van Paulus): ‘Al spreek ik de taal van mensen en engelen - als ik de
liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal’ (KBS). 



Bij een vergelijking dient altijd de vraag gesteld te worden in hoeverre
men recht doet aan de ervaring die aan Paulus’ tekst ten grondslag ligt,
en net zozeer in hoeverre men recht doet aan het analytisch ervaren en
denken wat aan Freuds tekst ten grondslag ligt. Bovendien is analytisch
denken geenszins gelijk te stellen met een theorie of theorieën, alsof het
om een verworvenheid zou gaan. W. Bion maakt herhaaldelijk een scherp
onderscheid tussen het spreken over psychoanalyse en de psychoanaly-
tische praktijk. Hetzelfde kan overigens gezegd worden van de religie.
Interpreteren is zeker ook niet het vervangen van het ene idee door een
ander en dan zeggen dat ze hetzelfde zijn. Dit was in feite de inzet van
Freuds Mozesavontuur in de eerste Mozesversie, waarbij hij uiteindelijk
geoordeeld werd door zijn eigen woorden: ‘Es ist bei der Entstellung eines
Textes ähnlich wie bei einem Mord’ (G.W. XVI, p. 144).
Dat de uitspraak in Paulus’ mond ook getuigt van een ontvangenis van
Paulus’ denken in Freuds interpreteren is ook niet zozeer af te leiden uit
de manifeste verwantschap van thema’s in zijn tweede Mozesversie, maar
staat als het ware gegrift in de latente structuur die zich in Freuds
Mozeswerk ontwikkelde uit zijn (zelf)analytische worsteling met de joods-
christelijke religie.
Dit is immers geen werk dat Freud van tevoren kon voorzien of overzien:
‘das Werk gerät, wie es kann, und stellt sich dem Verfasser oft wie unab-
hängig, ja wie fremd, gegenüber’ (V3).
Het is in deze worsteling dat de latente structuur vorm kreeg, een struc-
tuur die in onze lezing en onderzoek beetje bij beetje merkbaar werd en
die het Mozeswerk uiteindelijk ook bleek te schragen.
Laten we nu de Paulijnse tekst weergeven waaraan we de invloed van
Paulus’ denken op Freuds interpreteren willen illustreren:

7 Betekent dit dat wet en zonde een en hetzelfde zijn? Volstrekt niet!
Maar wel is het waar dat ik de zonde alleen heb leren kennen door de
wet. Ik zou van de begeerte geen weet hebben als de wet niet zei: U zult
niet begeren.
8 Het is de zonde die gebruik heeft gemaakt van het gebod, om allerlei
begeerte in mij op te wekken. Zonder de wet is de zonde dood.
9 Ooit leefde ik zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, begon de
zonde te leven
10 en zelf stierf ik. Zo bleek het gebod, dat bedoeld was om leven te
brengen, voor mij juist de dood te betekenen.
11 De zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om mij te verleiden
en ter dood te brengen.
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12 De wet is dus heilig, en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed.
13 Heeft dan iets dat goed is in mij de dood gebracht? Dat niet, maar de
zonde - en daarmee toonde ze haar ware aard - heeft door iets goeds
mijn dood bewerkt! Zo blijkt door het gebod hoe bovenmatig zondig de
zonde is!
14 Wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik, ik leid een zondig leven,
verkocht als ik ben aan de zonde.
15 Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar
wat ik verafschuw.
16 Maar als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, betekent dit dat ik met de wet
instem en haar goed acht.
17 In feite echter ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in
mij huist.
18 Ik ben mij ervan bewust dat er in mij, dat wil zeggen in mijn zondige
natuur, niets goeds huist. De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar
niet de goede daad.
19 Ik doe niet het goede wat ik wil, maar het kwade wat ik niet wil.
20 Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende
persoon, maar de zonde die in mij huist.
21 Ik ontdek in mij dus deze wet: als ik het goede wil doen, dringt het
kwade zich aan mij op.
22 Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet,
23 maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet, die strijd voert
tegen de wet van mijn rede, en mij als gevangene uitlevert aan de wet
van de zonde die in mij leeft.
24 Rampzalige mens die ik ben! Wie zal mij redden van dit bestaan ten
dode?
25 God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer! - Aan mijzelf
overgelaten dien ik dus met mijn rede de wet van God, maar in mijn
doen en laten de wet van de zonde. (Romeinen 7, 7-25).

Er zijn twee problemen die we eerst moeten behandelen alvorens toe te
komen aan ons doel: het aantonen van Paulus’ invloed in Freuds interpre-
tatie van Paulus’ boodschap. Dat betreft ten eerste de verhouding tussen
de Romeinen en de Galatenbrief en ten tweede het eigen karakter van
Rom 7, 7-25.

Laten we beginnen met het eerste.
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Galatenbrief en Romeinenbrief [1] vertonen een verwantschap omdat ze
zich bezighouden met hetzelfde probleem. De eerste doet dat in een eerste
reactie op een concrete situatie, en de laatste in een kalmer en meer
doctrinair exposé. Men neemt ook aan dat de Romeinenbrief kort na de
Galatenbrief is geschreven. De Galatenbrief is heftiger van toon, heeft het
karakter van een hartekreet en een persoonlijke apologie van Paulus. De
adressanten zijn dan ook mensen die hij zelf het evangelie heeft gebracht.
Met de adressanten van de Romeinenbrief bestaat een dergelijke relatie
niet, met hen is Paulus minder vertrouwd, waardoor misschien ook ge-
makkelijker een meer doctrinair exposé geschreven kon worden. Maar dit
is geen reden om de ‘enscenering’ van Rom 7, 7-25, binnen de meer doctri-
naire kontekst van de Romeinenbrief, niet mede te bekijken vanuit de
meer passionele Galatenbrief, waar Paulus zich meer persoonlijk aange-
sproken voelt op zijn evangelie.
In de Galatenbrief gaat het om de twist en nijd die in de gemeente is
losgebarsten tussen de aanhangers van Paulus’ evangelie voor joden en
heidenen en de joodse christenen die aan de gemeente de trouw aan de
Torah, haar vele voorschriften en de besnijdenis, wilden opleggen als
heilsnoodzakelijk.
Duidelijk wordt dat voor Paulus de besnijdenis (Freud spreekt van ‘sicht-
bares Anzeichen’ G.W. XVI, p. 194) irrelevant geworden is en dat zijn
evangelie een andere verhouding met de Torah inhoudt:

Want staande onder de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven
voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, Christus
leeft in mij. Mijn sterfelijk leven is een leven in het geloof in de Zoon
van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij
(Galaten 2, 19-20).

Misschien juist omdat Paulus’ achtergrond die van een fanatieke ambi-
tieuze jood is (zie Galaten 1, 13-14), wordt zijn toon soms ronduit hatelijk
als hij zich nu als bekeerling tegen hen keert: zoals in Galaten 5, 11-12,
waar hij, doelend op de ijveraars voor de besnijdenis, een sarcastische
toespeling maakt op de rituele castratie in de cultus van de moedergodin
Cybele: ‘Zij moesten zich meteen maar laten ontmannen, die opruiers!’.
Freuds opmerking over de bijdrage van Paulus’ rancune is dus niet uit de
lucht gegrepen: ‘Mag an diesem Schritt des Paulus auch seine persönliche
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[1] Ik volg hier in grote lijnen het inleidend commentaar, evenals het uigebreide notenap-
paraat van de Bdj bij deze  teksten.



Rachsucht Anteil gehabt haben ob des Widerspruchs, den seine Neuerung
in jüdischen Kreisen fand..’ (G.W. XVI, p. 194).
Het ‘bekeerling’ zijn verklaart misschien ook enigzins het veelvuldig ge-
bruik van tweedelingen in zijn betoog, waardoor oppervlakkig gezien soms
de indruk kan ontstaan van een evangelie dat van alle konflikt en ‘zonde’
verlost tegenover een wetsjodendom dat slechts dood en zonde brengt.
Maar dit is dan wel erg oppervlakkig gezien. In werkelijkheid is er geen
tekst van Paulus die niet gedragen wordt door een intense dialektiek tus-
sen wet en evangelie. Deze dialektiek vertoont - niet alleen onder invloed
van de polemiek - een paradoxaal karakter en Rom 7, 7-25 is daar zelfs
een goed voorbeeld van.
Juist omdat Paulus de Galatengemeente reeds eerder het evangelie ge-
bracht had, dat ze ook aangenomen hadden, wordt in deze brief duidelijk
dat dit evangelie niet op magische wijze konflikten uit de weg ruimt - de
enige manier trouwens waarop we zonder konflikten kunnen denken te
zijn -, maar dat bovenstaande overgang tussen wet en evangelie in Pau-
lus’ opvatting een kernkonflikt vormt dat door de christen ook steeds
hernomen dient te worden. Dit beantwoordt ook meer aan de duidelijke
tendens van Freuds interpretatie wanneer hij zich keert tegen Paulus’
‘schattenhaften Erbsünde’ en ‘... der wahnhaften Einkleidung der frohen
Botschaft: Wir sind von aller Schuld erlöst, seitdem einer von uns sein
Leben geopfert hat, um uns zu entsühnen’ (G.W. XVI, p. 244).
Vanoudsher hebben overigens belangrijke theologen (Augustinus, Thomas
van Aquino en ja, ook Calvijn) de neiging gehad beide briefteksten (Ro-
meinen en Galaten) over elkaar heen te leggen en dus ook in Rom. 7 het
konflikt te lezen waarvan sprake is in de Galatenbrief en waar de gelovige
steeds weer te maken heeft [1].
Paulus voelt zich dan ook verplicht de Galaten er op te wijzen, hoe onder
invloed van allerlei opvattingen en van hun handelen, de impasse waar-
over later sprake in Rom 7, 7-25, zich weer dreigt voor te doen. Vandaar
ook de grote nadruk in de Galatenbrief op de vrijheid die het evangelie
(opvallend genoeg samengevat in ‘Jezus Christus gekruisigd’) mogelijk
maakt ten opzichte van de impasse die slavernij met zich meebrengt.
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[1] Zie A. Vergote’s commentaar op Rom 7,7-25, in Exégèse et herméneutique, éditions du
Seuil, 1971, p. 101-173. Naast zijn commentaar, waar we slechts gedeeltelijk gebruik van
hebben gemaakt, hebben we ook geput uit de aldaar weergegeven discussie met andere
exegeten en theologen. De noodzaak om meer dan 20 jaar later de tekst te hernemen die
toen onderwerp was van mijn doctoraalscriptie, geeft aan dat ik toen niet echt begreep
waar het om ging. Freud en Hosea kende ik alleen van horen zeggen. De winst is dat ik nu
niet meer kan denken dat ik het wel begrepen heb. 



Ten tweede is er het eigen karakter van Rom 7, 7-25.
Zoals gezegd is dit fragment ingebed in een meer doctrinaire kontekst
waarin Paulus rekenschap probeert te geven van het evangelie tegen de
achtergrond van het jodendom en vice versa, bovendien voor een publiek
dat zowel uit joden als uit heidenen bestond.
Rom 7 wil daarom vooral aangeven dat er een uitweg is uit de impasse die
in de tekst beschreven wordt. Deze impasse, zo toont hij eerder in de brief
aan, is voor joden en heidenen uiteindelijk dezelfde en de uitweg noemt
Paulus het evangelie van Christus. Hij probeert dus zijn adressanten over
te halen zich rekenschap te geven van die impasse en deze uitweg aan te
nemen. We zullen zien dat deze tekst met een zeker recht een theolo-
gische Ik-splijtingstekst genoemd kan worden.
Rom 7, 7-25 spreekt over de gespletenheid, de verscheurdheid die de wet
(in feite nog steeds de Torah, zij het met de uitbreiding van ‘iedere wet’ in
de bredere kontekst van de Romeinenbrief) teweegbrengt voor diegene
(‘ik’, zegt Paulus) die ze wil vervullen. Deze wet brengt zonde en dood ‘ook
al is de wet heilig, rechtvaardig en goed, zelfs geestelijk’ omdat het ‘ik’
enerzijds instemt met de wet, anderzijds in zijn handelen een andere wet
ontwaart die hem gevankelijk uitlevert aan de ‘wet van zonde en dood’
(Rom 8, 2).
In het eerste gedeelte van de tekst (7, 7-13) vindt er een oplopende dialek-
tiek plaats waarin de wet (het gebod) enerzijds ‘heilig, rechtvaardig en
goed, zelfs geestelijk’ is en waarin wet en zonde zeker niet hetzelfde zijn.
Anderzijds leert alleen de wet zonde en begeerte kennen en maakt de
zonde zelfs gebruik van het gebod om begeerte op te wekken, te verleiden,
waardoor het gebod dat bedoeld was om leven te brengen juist de dood
betekent. ‘Heeft dan iets dat goed is mij de dood gebracht? Dat niet, maar
de zonde - en daarmee toonde ze haar ware aard - heeft door iets goeds
mijn dood bewerkt!’ (Rom 7, 13).
De verzen 14 tot 23 schilderen dan een verdeeldheid die echter helemaal
doortrokken is van de impasse die Paulus’ nog nader te onderzoeken dia-
lektiek in de vorige verzen tot stand heeft gebracht, om dan te eindigen
met: ‘Rampzalige mens die ik ben! Wie zal mij redden van dit bestaan ten
dode?’ (Rom 7, 24). Op dit vers volgt onmiddelijk het antwoord: ‘God zij
gedankt, door Jezus Christus onze Heer!’ (7, 25) en dit maakt meteen
duidelijk dat het voorafgaande (7, 7-23) een reflectie achteraf is: een
reflectie op het gaan ervaren van een impasse maar reeds vanuit een
andere, nieuwe situatie waarin deze impasse reeds doorbroken is.
Rom 7, 7-25 toont daardoor zijn ‘geënsceneerd karakter’ omdat er wel
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sprake is van een impasse maar vanuit het perspectief van iemand die het
evangelie aangenomen heeft:

staande onder de wet, ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor
God. Met Christus ben ik gekruisigd (Galaten 2, 19).

De ik-figuur is hier wel terug te voeren op de schrijver Paulus, maar toch
gebruikt hij zijn ‘ik’ als staande voor: ‘iedere Jood, iedere heiden’ die zich
op een bepaald ogenblik persoonlijk geïnterpelleerd weet door de wet. Het
‘ik’ verschijnt dan ook pas in de tekst bij zijn introductie tot de wet: ‘Ik zou
van de begeerte geen weet hebben als de wet niet zei: ‘U zult niet begeren’
(Rom,7, 7).
De overgang vanaf 7, 14 van de verleden naar de tegenwoordige tijd tot
aan het einde van de tekst, zou ons voor de vraag kunnen stellen: gaat het
hier nog steeds om een reflectie vanuit het heden van de christen op de
impasse waarin hij vroeger verkeerde, of gaat het hier om de toestand
waarin de christen-gelovige verkeert die volgens het evangelie leeft?
Volgens ons is dit geen juiste vraag, omdat deze vraag geen rekening
houdt met een fenomeen, dat we eerder ontdekten in Freuds Mozeswerk
maar ook in Hosea’s tekst: een fenomeen dat volgens ons ook werkzaam is
in Paulus’ tekst. Zo konstateerden we dat Hosea 1, 1-9 geschreven is van-
uit het perspectief van 3, 1-4 en dat het Mozeswerk in zijn geheel een her-
schrijving (een voor de tweede keer geschreven Mozeswerk) is van een
eerste versie. In deze tweede versie verschijnt de eerste niet meer als de
oorspronkelijke versie van 1934, een verzwegen moord, maar als een
bekentenis van deze moord in 1938.
Paulus’ tekst vanaf 7, 14 tot 7, 23 voegt in feite ook niets meer toe aan de
voorafgaande verzen (7, 7-13). Paulus’ merkwaardige dialektiek heeft in
vers 13 reeds zijn climax bereikt en wat volgt (7, 14-23) is slechts een
meer uitgebreide uitwerking van deze reeds tot stand gebrachte dialek-
tiek. Het is dus deze merkwaardige dialektiek die we moeten onderzoeken
om op het spoor te komen van de latente structuur van de manifeste
tekst.
Het is mogelijk deze dialektiek en zijn structuur te benaderen vanuit de
latente structuur die we ontdekten in het Mozeswerk.

Eerste Mozesversie.

Het ‘ik’ van de schrijver Freud in de eerste Mozesversie kent noch splij-
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ting, noch verdeeldheid maar hij komt wel met zijn Mozeswerk in een
impasse terecht (laten liggen, niet publiceren tussen 1934-1937) waarover
hij pas later kan schrijven.
Ook pas weer leesbaar vanuit de tweede Mozesversie is in deze eerste
Mozesversie sprake van een geheime incorporatie, door Freud werkzaam,
van een Mozes-wetgever die nauwelijks te onderscheiden is van zijn God,
en deze God is niet anders dan de vergoddelijkte oervader die incestver-
bod en castratie oplegt. Hier is dus iemand (Freud/Mozes/God) die zich als
de wet zelve gedraagt (van incestverbod en castratie) en die tegelijk in
flagrante tegenspraak is met deze wet door zichzelf ervan uit te zonderen.
De stilzwijgende veronderstelling van deze wetgeverspositie is dat hij de
wetten van incestverbod en castratie vervult, terwijl hij zich als wetgever
tegelijkertijd gedraagt als iemand die zonder wet is, als zijnde een uitzon-
dering op de wet.
In de passage 7, 7-14 bij Paulus worden twee situaties geschetst: één
zonder de wet en één onder de wet. De eerste situatie wordt slechts in
twee korte zinnen vermeld: ‘Zonder de wet is de zonde dood. Ooit leefde ik
zonder de wet’ (Rom 7, 9). Deze ‘mythische, prehistorische’ situatie is van
belang omdat ze de volgende zin reliëf geeft en verklaart: ‘Maar toen het
gebod kwam, begon de zonde te leven en zelf stierf ik’ (Rom 7, 10). Met het
komen van de wet sterft dus diegene die zonder wet leefde. Ook de vol-
gende zin is dan begrijpelijk: ‘Zo bleek het gebod, dat bedoeld was om
leven te brengen, voor mij juist de dood te betekenen’ (Rom 7, 10). Deze
argumentatie is alleen begrijpelijk als diegene die onder de wet komt en
deze aanneemt en tracht te vervullen, iemand is die tegelijkertijd leeft
zonder de wet.
Deze plaatsbepaling correspondeert met de positie die we aantroffen in de
eerste Mozesversie: Freud in de oervaderpositie promulgeert de wet van
incestverbod, maar zondert zichzelf heimelijk uit van deze wet. Deze
wetgeverspositie, deze wetsvervulling is in feite een moord op de wet, de
wetgever en de wetsdrager. En het is de loochening van deze moord, deze
wetsovertreding die in deze eerste versie met zijn ‘geloof in de oervader’
verheimelijkt wordt, die leidt tot een impasse die pas in de tweede Mozes-
versie geleidelijk aan doorbroken wordt.

De tweede Mozesversie.

De impasse wordt pas werkelijk doorbroken in het tweede voorwoord
waarin Freud voor het eerst zijn verdeeldheid openlijk kan uitdrukken en
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beseffen, nadat hij eerder in een niet gepubliceerd artikel (de Ik-splijtings-
tekst) iets dreigde te ontdekken van zichzelf via een ander (de Wolfman)
wat hij nu niet meer als ‘längst bekannt und selbstverständlich’ (G.W.
XVII, p. 59) kon afdoen. Het is een ‘völlig neu und befremdend’ (ibidem)
stuk dat Freud van zichzelf dreigt te ontdekken wat hij dan verder door-
werkt in het verloop van zijn tweede Mozesversie.
De afsplijting in de eerste versie van ‘den direkten Ausdruck des mör-
derischen Vaterhasses’ waarvoor geen ruimte was in Freuds ‘Rahmen der
Moses-Religion’ (G.W. XVI, p. 243) van de eerste versie, vindt in de twee-
de versie zijn beslag in het feit dat Freuds Mozes-oervader-incorporatie
daar dood is, waardoor het verbod ‘niet te doden’ dat Freud in zijn eerste
Mozesversie had ‘weggelaten’, weer in ere kan hersteld worden.
De eerste Mozesversie wordt dan ingevoegd als de bekentenis van een
moord op de wetgever. In feite komt pas dan een weg vrij om ‘de wetten’
op een meer authentieke en creatieve manier te beleven, hoe incompleet
ze ook zijn (we moeten niet vergeten dat de wetten, bijvoorbeeld van in-
cestverbod en castratie, ons introduceren tot een incompleetheid).
Het is deze latente structuur van het Mozeswerk die een paradoxaal
karakter verleent aan Freuds affirmatie van zijn geloof [1] in zijn oerva-
dermythe en de moord op hem: een paradox die Winnicott, en lang voor
hem en voor Freud, Paulus, zo goed wist te verwoorden.
De tweede versie zet een streep door zijn oervadermythe: de plaats van
diegene die de wetten van incestverbod en castratie vervult, de plaats van
de wetgever, blijft leeg en onvervuld.
Door de invoeging van zijn eerste Mozesversie in de tweede komt er een
streep door Freuds oorspronkelijke verkondiging in de eerste versie (als
zijnde een Ik-splijting), maar daardoor wordt het ook een bekentenis die
opening geeft naar een onbekend (een inscheuring in het Ik).
De plaats die Freud in zijn eerste versie zelf vulde met zijn geloof (een
loochening) is in zijn tweede versie verscheurd. Zijn ‘Ik’ heeft een inscheu-
ring gekregen. Freud is aan het einde van zijn Mozeswerk niet meer
dezelfde Freud als aan het begin ervan.
Het is ook duidelijk geworden uit onze analyse dat in de latente structuur
van het Mozeswerk een ‘ik’ spreekt dat niet in elk onderdeel van de tekst
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[1] Er zijn twee re-affirmaties van dit ‘geloof’, opvallend genoeg één vlak vóór de invoeging
(G.W. XVI, p. 208) en één vlak ná de invoeging van de eerste Mozesversie (ibidem, p. 239/
240): ‘Nach diesen Erörterungen trage ich kein Bedenken auszusprechen, die Menschen
haben es - in jener besonderen weise - immer gewußt, daß sie einmal einen Urvater beses-
sen und erschlagen haben’ (ibidem, p. 208).



op dezelfde wijze is of bestaat: er treedt een verandering van ‘zijn’ op,
zonder dat dit overigens resulteert in een uiteindelijk ‘zijn’. Het is immers
nogmaals het ‘Wieso sie sich...als Individualität erhalten konnten’ (G.W.
XVI, p. 246) dat Freud aan het einde van zijn Mozeswerk aan de orde
stelt:

Weniger Aufklärung fand das Problem, wieso sie sich bis auf den
heutigen Tag als Individualität erhalten konnten. Aber erschöpfende
Beantwortungen solcher Rätsel wird man billigerweise weder verlangen
noch erwarten dürfen. (ibidem).

Freuds ervaren in het schrijven en publiceren van het Mozeswerk, een
ervaren dat voor ons als zodanig onkenbaar is, reflecteert zich toch in
deze latente structuur van zijn werk.
Door het ‘geënsceneerde’ en retrospektieve karakter van Rom 7, 7-25 heb-
ben onverdeeldheid (zoals in vers 8/9), impasse (vers 10) en besef van
verdeeldheid (zoals in vers 14 e.v.) - alle te onderscheiden zaken, die we
ook aantroffen in Freuds tekst - de neiging om samen te vallen ten op-
zichte van het vinden van een andere verhouding tot de wet (7, 24 en Rom
8). De brief aan de Galaten maakt echter duidelijk dat ze voor Paulus als
latente structuur een structurele en structurerende rol spelen in het leven
van de gelovige.
Een nauwkeurige lezing van Paulus’ tekst levert een parallel op met de
latente structuur van het Mozeswerk. Zoals in Freuds tekst het hele pro-
bleem gevormd wordt door de geloochende incorporatie van de oervader -
dit is echter tegelijk de definitie van een niet-mens -, zo ligt aan Paulus’
theologische Ik-splijtingstekst een geloochende incorporatie ten grondslag
van God en zijn wetten zelf - dit is echter de definitie van een niet-God.
De manifeste structuur van Paulus’ theologische Ik-splijtingstekst (‘staan-
de onder de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met
Christus ben ik gekruisigd’ Galaten 2, 19) krijgt zo een latente uitdruk-
king in Freuds Mozeswerk (de dood van de oervaderincorporatie). Terwijl
Freuds manifeste boodschap van een moord op ‘Gottvater’ (‘Wir sind so
unglücklich, weil wir Gottvater getötet haben’) volgens ons iets blootlegt
van de latente structuur van Paulus’ Romeinentekst.
Freud ziet immers, en naar onze mening is dit juist, in de gekruisigde
zoon een latente uitdrukking van wat in zijn eerste versie speelde, name-
lijk een moord op de ‘Gottvater’. Deze moord wordt dan in een tweede
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versie erkend waardoor deze ‘zoon van zijn volk’  (Mozes, maar ook Jezus
en latent ook Freud, als zoon van zijn volk [1]) een gekruisigde zoon wordt
die daarmee latent de nu dode oervader tot uitdrukking brengt. Men kan
het dan zo zien dat de zoon het dood zijn van de oervader ook in zichzelf
en van zichzelf accepteert, waardoor een tot nu toe onbekende relatie
ontstaat tussen de vader en de zoon. Niettemin is deze moord op ‘Gott-
vater’ een nieuw gezichtspunt dat Freud ten aanzien van Paulus’ bood-
schap inbrengt, zoals omgekeerd Paulus’ manifeste boodschap een nieuw
gezichtspunt is voor Freud. Pas in de loop van de worsteling die zijn
Mozeswerk is krijgt Paulus’ boodschap een latente uitdrukking in Freuds
tekst. Freuds interpretatie is daarom misschien beter een ‘interpenetratie’
te noemen, een ‘wederzijdse interpretatie’ tussen hem en Paulus.

Als we de latente structuur van het Mozeswerk voor ogen houden, moeten
we konstateren dat Freud tijdens zijn Mozeswerk geleidelijk aan diegene
wordt die hij latent verkondigt: een (oer)vader die de dood van zijn oer-
vader-zijn accepteert, het incomplete maar creatieve karakter van de
wetten erkent, en daarmee ruimte opent voor en verwijst naar het raadsel
van het blijven bestaan (het ‘erhalten’) van zichzelf en de vele andere indi-
viduen.
Hierin manifesteert zich een overeenkomst en een verschil met Paulus.
Een overeenkomst, want Paulus die Jezus Christus verkondigt ‘als ge-
kruisigd’ (Galaten 3, 1) beschrijft zichzelf als ‘met Christus ben ik
gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij’ (Gal 2, 19-20). De
overeenkomst zit hem in de gelijksoortigheid van het vereenzelvigings-
proces, dat ook bij Freud onmiskenbaar trekken vertoont van een offer. Ik
gebruik met opzet het woord ‘vereenzelvigen’ in plaats van identificatie,
omdat identificatie makkelijker het beeld oproept van ‘een ander met wie
men zich identificeert’. Niet dat dit laatste niet het geval zou zijn bij
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[1] Zie de allereerste zin van het Mozeswerk waar de Mozes van het joodse volk door Freud
‘den größten unter seinen Söhnen’ wordt genoemd. Op p. 196 van het Mozeswerk is een
belangrijk zinnetje weggevallen (en men vraagt zich af waarom. Het was niet Freud die iets
‘wegliet’): ‘Dann ist auch an der Auferstehung Christi ein Stück historischer Wahrheit,
denn er war [de opgestane Mozes en achter deze] der wiedergekehrte Urvater der pri-
mitiven Horde, verklärt und als Sohn an die Stelle des Vaters gerückt’ (ibidem). Freud ziet
dus in Christus een wederopgestane Mozes. De lotgevallen van zijn incorporatie Mozes/oer-
vader hebben we in de eerste en tweede Mozesversie voldoende onderzocht om onze argu-
mentatie ook door te trekken naar de figuur van Jezus (de passage ontbreekt in de G.W.,
niet in de Standard edition, en niet in de Nederlandse vertaling die in een noot op het weg-
vallen van de passage in de G.W. wijst).



Paulus en Freud - en ook meteen veel vragen oproept, want wie is die
ander met wie Freud en Paulus zich identificeren? -, maar omdat dit
vereenzelvigingsproces tegelijkertijd van dien aard is dat iemand daarin
zichzelf wordt. Hetgeen net zoveel vragen oproept.
Deze overeenkomst is verbazend, en ik ben niet in staat bovenstaande
vragen te beantwoorden, ook al doen zij direkt denken aan Freuds uit-
spraak: ‘Daß zu Anfang eines solchen Ablaufs immer ein frühkindliche
Identifizierung mit dem Vater steht’ (G.W. XVI, p. 234). Dit is echter een
uitspraak die meer vragen produceert dan antwoorden geeft. Dit lijkt me
ook de funktie die de ‘frühkindliche Identifizierung mit dem Vater’ krijgt
in de loop van het Mozeswerk: het produceert vragen in plaats van ant-
woorden.
Er is echter ook een verschil. De woorden die Freud Paulus in de mond
legt zijn het spreken en denken van Freud. En als Freud spreekt over de
‘Gottvater’ heeft hij duidelijk ‘de oervader die vermoord wordt en vergod-
delijkt’ in gedachten. Freuds gedachtengang gaat ook altijd uit van ‘de
mens en zijn God’ (Mozes en zijn God) in de zin van ‘de mens en zijn
oervader’. Freud uit geen enkele opinie omtrent een openbaring van God
aan de mens. Men vindt echter ook nergens in het Mozeswerk een argu-
mentatie die over religie spreekt als een projectie van de mens, hoewel
men dat eigenlijk wel zou verwachten wanneer hij spreekt over ‘vergod-
delijking’. Freud spreekt over illusie als het gaat over religie. Wel een
bijzondere illusie: hij besteedde er zijn laatste grote werk aan.

9 Antwoorden en vragen

Indien de lezer sommige antwoorden die we vonden in onze lezing van het
Mozeswerk, heeft kunnen waarderen als stof tot verder nadenken, hoop ik
ook dat hij evenzeer kan waarderen dat er tijdens onze lezing nog veel
meer vragen zijn gerezen die geen antwoord gevonden hebben.
Als opening voor verder gesprek en andere interpretaties wil ik nog wij-
zen op het verband dat men kan leggen tussen onze uiteenzettingen over
‘Ik-splijting’ en ‘inscheuring in het Ik’ en de volgende tekst van W. Bion
omtrent dat wat hij weergeeft met het teken ‘O’:

It stands for the absolute truth in and of any object; it is assumed that
this cannot be known by any human being; it can be known about, its
presence can be recognized and felt, but it cannot be known.
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It is possible to be at one with it. That it exists is an essential postulate of
science, but it cannot be scientifically discovered. No psycho-analytic
discovery is possible without recognition of its existence, at-one-ment
with it and evolution. The religious mystics have probably approximated
most closely to expression of experience of it.
Its existence is as essential to science as to religion. Conversely, the
scientific approach is as essential to religion as it is to science and it is as
ineffectual until a transformation from K [Knowledge] r O takes place.
(W. R. Bion, Attention and interpretation, Karnac books, Maresfield
reprints, London, 1984, p. 30).
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DE IK-SPLIJTING VAN DE MAN MOZES EN
DE INSCHEURING IN ZIJN IK

Een commentaar bij Freuds Mozeswerk,
zijn Ik-splijtingstekst en de Wolfmancasus

SAMENVATTING

Deze studie is voor het grootste deel gewijd aan een tekstanalyse van
Freuds Mozeswerk (1939), de Wolfmancasus (1914 - 1918) en de Ik-splij-
tingstekst (jan 1938 - 1940). In de loop van deze tekstanalyse wordt de
vruchtbaarheid en samenhang van deze geselecteerde teksten voor een
interpretatie van de laatste stappen in Freuds zelfanalyse aangetoond.

Het eerste deel is geheel gewijd aan het Mozeswerk.
Aan de hand van de drie voorwoorden in dit werk worden hypothesen
ontwikkeld omtrent de verschillende fasen in het tot stand komen van het
Mozeswerk en de uiteindelijk gepubliceerde konstruktie, die Freud uit het
geschreven materiaal samenstelde.

Zo zijn hoofdstuk I en II stukken uit een eerste Mozesversie, die geschre-
ven werd in 1934. Het uitgebreide derde hoofdstuk is echter voor het
grootste deel een voor de tweede keer geschreven Mozesversie die geschre-
ven werd in 1938, waarin Freud het meest ‘aanstootgevende’ restant van
zijn eerste Mozesversie op het laatste moment invoegde. Dit restant van
de eerste Mozesversie vindt men in hoofdstuk III, tweede deel, van p. 211
tot 239 (in de Duitse uitgave G.W. XVI. Nederlandse Freud-editie, Cul-
tuur en Religie 6, p. 121 tot 148). Beide versies, het restant van de eerste
Mozesversie en de tweede Mozesversie blijken bij vergelijking op belang-
rijke punten te verschillen.

De betekenis van deze bijzondere konstruktie voor de uiteindelijke inter-
pretatie van het Mozeswerk wordt uitvoerig nagegaan.

Zo blijkt Freuds interpretatie van de joods-christelijke religie in de eerste
Mozesversie uit te gaan van een almachtskonstruktie, waarbij hij als
schrijver de plaats inneemt van de oervader casu quo Mozes. Tegelijk is
deze almachtskonstruktie geloochend, hetgeen de impasse verklaart
waarin Freud terechtkwam met deze versie, en waardoor hij jarenlang
niet tot publicatie van zijn Mozeswerk kwam.
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Pas na het schrijven van de Ik-splijtingstekst (jan 1938. Die Ichspaltung
im Abwehrvorgang G.W. XVII, p. 59 - 61. Nederlandse Freud-editie,
Psychoanalytische theorie 3, p. 251 - 254), die in feite het ook in de eerste
Mozesversie werkzame loocheningsmechanisme analyseert, komt er
geleidelijk een ontwikkeling bij Freud op gang, die leidt tot het schrijven
van een nieuwe versie. Deze nieuwe versie, de tweede, zet enerzijds een
streep door de (be)rekening van de eerste versie, waardoor deze eerste
versie in zijn oorspronkelijke opzet vernietigd wordt, en waardoor ander-
zijds deze eerste versie als ingevoegd restant in de tweede versie de
bekentenis wordt van de moord die Freud pleegde op de vaderfunctie in
zijn eerste Mozesversie.

Na vastgesteld te hebben dat Freud in zijn tweede Mozesversie de Wolf-
mancasus - zij het verhuld - als enige klinische illustratie bij zijn tekst
aanhaalt en opnieuw analyseert (G.W. XVI, p. 183-185) en dat ook de Ik-
splijtingstekst grotendeels berust op materiaal uit deze casus, gaat het
tweede deel van de studie uitvoerig in op de Wolfmancasus (1914 - 1918.
G.W. XII, p. 29 - 157. Nederlandse Freud-editie, Ziektegeschiedenissen 3).

Dit deel analyseert niet alleen grote delen van de tekst van deze casus,
maar ook andere, latere teksten waarin de Wolfman, verhuld of onver-
huld, opduikt en die aangeven dat Freud bleef worstelen met de moeilijk
toe te geven problemen die hij had met dit ‘analytisch voorbeeld’ dat maar
niet wilde genezen. Onze analyse spitst zich toe op een korte briefwisse-
ling tussen Freud en de Wolfman (1926), mede tegen de achtergrond van
diens latere analyse bij R. M. Brunswick. Onze analyse toont aan dat
zowel voor Freud als de Wolfman de analyse bleef steken op hun beider
loocheningsmechanismen, waardoor de overdracht van beide kanten een
frauduleus karakter kreeg.

Na de lange omweg via de Wolfmancasus geeft het derde deel van de
studie een tekstanalyse, regel voor regel, van de korte, maar zeer conden-
se Ik-splijtingstekst. Het voorafgaand onderzoek van het Mozeswerk en de
Wolfmancasus maakt het nu makkelijker om het verband en de relevantie
aan te geven van de Ik-splijtingstekst voor het begrijpen van de Wolfman-
casus en de scharnierfunctie die de Ik-splijtingstekst had en heeft voor
het doorbreken van de loochening in de eerste Mozesversie, waardoor het
Mozeswerk voltooid kon worden.

De loochening, die een centrale rol speelt in het Mozeswerk (en de Wolf-
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mancasus), wordt nu opnieuw onderzocht vanuit de Ik-splijtingstekst. De
complexe karakteristieken van de loochening, zoals we die in Freuds
tekst(en) vinden, maken een duidelijk onderscheid mogelijk van dit gebeu-
ren met zijn opvattingen omtrent ‘ontkenning’ en ‘verdringing’ (‘Vernei-
nung’ en ‘Verdrängung’).

Het is deze Ik-splijtingstekst die het uiteindelijk voor Freud mogelijk zal
maken in zijn Mozeswerk de stap te zetten van een (geloochende) ‘Ik-splij-
ting van de man Mozes/Freud’ naar het vaststellen van een ‘inscheuring
in zijn Ik’ (‘Einriss im Ich’. Ik-splijtingstekst).

Een vierde deel probeert na te gaan in hoeverre Freud met zijn Mozes-
werk zijn intentie realiseert, een psychoanalytische bijdrage te leveren tot
het verstaan van voornamelijk de joods-christelijke religie.
Dit deel recapituleert hiervoor het eerder gedane werk en stelt vast dat
het Mozeswerk in de eerder ontdekte latente structuur (zie deel een van
de studie) de religie-interpretatie van de eerste Mozesversie aan de kaak
stelt als een geloochend almachtsverband tussen religie en psychoanalyse,
dat in feite destructief is zowel voor de psychoanalyse als voor de religie.

Pas in de tweede Mozesversie, en niet zonder de bekentenis van de al-
machtsmoord op de vader en moeder functie die de invoeging van de
eerste Mozesversie aan de orde stelt, kan Freud een communicatie openen
tussen religie en psychoanalyse, die creatieve mogelijkheden bevat voor
beiden, zonder dat beide verward of tegen elkaar uitgespeeld worden.

Dit deel brengt dan ook naar voren dat Freud in zijn Ik-splijtingstekst en
Mozeswerk niet alleen levenslange problemen beter wist door te werken,
en dus in die zin profiteerde en iets ontving uit zijn psychoanalytisch zelf-
onderzoek, maar dat hij daarbij ook profiteerde en iets ontving van met
name de joods-chistelijke religie.

Hoewel er terecht allerlei kritische opmerkingen te maken zijn over
Freuds opvattingen omtrent het bijbelse joden -en christendom, die pas
vanuit zijn zelfanalytisch proces begrijpelijk worden, tracht dit deel aan te
tonen dat de meer wezenlijke voorstellingen van de joods-christelijke reli-
gie die Freud dan interpreteert, een goede weergave zijn van de ‘religie
van zijn vaderen’, waarmee hij van kindsbeen af opgroeide. Verder trach-
ten wij in dit slotdeel duidelijk te maken dat de invloed van deze voorstel-
lingen ook terug te vinden is, zij het op latente wijze, in Freuds interpre-
tatie van deze religie. De wisselwerking van een interpretatie van de
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joods-christelijke religie door Freud enerzijds, en de latente invloed van
het joods-christelijke denken in zijn eigen zelfanalyse anderzijds, wordt
aangetoond vanuit de teksten van de profeet Hosea en een belangrijke
tekst van Paulus (Rom 7, 7-25). Onze studie spreekt hier van een weder-
zijdse interpretatie, oftewel een ‘interpenetratie’, tussen Freud en Hosea
en tussen Freud en Paulus.
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THE SPLITTING OF THE MAN MOSES AND
THE RIFT IN HIS EGO

A comment on Freud’s work on Moses,
his text on the splitting of the Ego

and the case of the Wolf Man

SUMMARY

This study is mostly devoted to a text analysis of Freud’s Work on Moses
(1939), the case of the Wolf Man (1914-1918) and the text on the splitting
of the Ego (Jan 1938 - 1940). In the course of this text analysis the ferti-
lity and the relation of these selected texts will be shown for an interpre-
tation of the last steps of Freud’s self-analysis.

The first part is totally devoted to the Work on Moses.
By means of the three forewords in this work we can develop hypotheses
concerning the consecutive phases in the realization of the Work on Moses
and the construction that was eventually published and which was draf-
ted by Freud from the material of these consecutive phases.

Thus chapters I and II are parts from a first Work on Moses that was
written in 1934. The elaborate third chapter on the other hand is for the
bigger part a second Moses’ version that was (re)written in 1938 in which
Freud inserted the remainder,the ‘most objectionable and dangerous’ part
of his first Moses’ version at the last instant. This remainder of the first
Moses’ version can be found in chapter III, second part, from p. 211 to p.
239 (in the German edition, G.W. XVI. English edition, S.E. Vol. 23, p. 105
- 130). When comparing both the remainder of the first Moses’ version and
the second Moses’ version, they appear to differ on main points of impor-
tance.

The importance of this exceptional construction for the eventual interpre-
tation of the Work on Moses is then extensively investigated.

Thus Freud’s interpretation of the Jewish-Christian religion in the first
Moses’ version appears to emanate from an omnipotence-construction,
whereby he as a writer takes the place of the primal father, in this case
Moses. At the same time this omnipotence-construction is disavowed
which explains the impasse in which Freud landed with this version and
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which impeded his publication of the Work on Moses for years.

Only after writing the text of the splitting of the Ego (Jan 1938. Die Ich-
spaltung im Abwehrvorgang G.W. XVII, pp. 59-61. English edition:
Splitting of the Ego in the process of defence S.E. Vol.23, p. 271 -278)
which actually analyses the disavowal mechanism also active in the first
Moses’ version, gradually a development within Freud takes place which
leads to the writing of a new version. This new version, the second, cros-
ses out the account of the first version, so that on the one hand this first
version is destroyed in its original design and on the other hand this first
version as inserted remainder in the second version becomes the confes-
sion of the murder that Freud committed on the father function in his
first Moses’ version.

After establishing Freud’s quotation - albeit concealed - and resumption of
the analysis of the case of the Wolf Man as the only clinical illustration in
his second Moses’ version (S.E. Vol 23, p. 78-79) and after ascertaining
that the text of the splitting of the Ego is mainly based on material from
this same case, the second part of this study takes up the case of the
Wolf Man extensively (1914-1918. G.W. XII, p. 29-157. English edition:
S.E. Vol.17, p. 7 - 122).

This part not only analyses large parts of the text on this case, but also
other subsequent texts in which the Wolfman appears concealed or uncon-
cealed and which indicate that Freud kept on struggling with problems
that he had with this ‘analytical example’ which wouldn’t heal, problems
that he found hard to admit. Our analysis sets to the short correspon-
dence between Freud and the Wolf Man (1926), which is also seen against
the background of the latter’s later analysis with R. M. Brunswick. Our
analysis shows that as well for Freud as for the Wolfman the analysis got
stuck in both their disavowal mechanisms rendering the exchange on both
sides fraudulent.

After the long detour via the case of the Wolf Man the third part of this
study is a text analysis, line by line, of the short but compact text of the
splitting of the Ego. The preceding investigation of the Work on Moses
and the case of the Wolf Man allows us to make the link with and show
the relevance of the text of the splitting of the Ego for the interpretation
of the case of the Wolf Man and the hinging function that the text of the
splitting of the Ego had and has for the breach of the disavowal in the
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first Moses’ version, so that the Work on Moses could be completed.

The disavowal which plays a central role in the Work on Moses and the
case of the Wolf Man, is now also investigated from the perspective of the
text of the splitting of the Ego. The complex characteristics of the dis-
avowal as we find them in Freud’s text(s), allow a clear distinction from
negation and repression (‘Verneinung’ and ‘Verdrängung’).

It is this text of the splitting of the Ego which eventually allows Freud to
make the step from a (disavowed) ‘splitting of the Ego of the man Moses/
Freud’ to the establishment of a ‘rift in his ego’ (‘Einriss im Ich’).

Part four tries to trace to what extent Freud realizes with his Work on
Moses his intention to supply a psychoanalytical contribution to the
understanding of the Jewish-Christian religion mainly.

This part recapitulates the preceding work and stipulates that the Work
on Moses in the previously discovered latent structure (see first part of
the study) exposes the religion-interpretation of the first Moses’ version as
a disavowed omnipotence-link between religion and psychoanalysis, which
is in fact destructive for both psychoanalysis and religion.

Only in the second Moses’ version and after the confession of the murder
committed on the father and mother function which is raised by the inser-
tion of the first Moses’ version, Freud is able to establish a communication
between religion and psychoanalysis which contains creative possibilities
for both without confusion of both domains or bringing them up against
each other.

This part then establishes from his text of the splitting of the Ego and his
Work on Moses that Freud not only knew better how to work through
lifelong problems and so profited in that sense and received something
from his psychoanalytical self-investigation, but that he also profited and
received something from the Jewish-Christian religion.

Although several critical observations can be justly made about Freud’s
opinions on Biblical Jewry and Christianity which only become under-
standable from his self-analytical process, this part tries to show that the
more essential representations of the Jewish-Christian religion that
Freud then interprets, are a good representation of the ‘religion of his
forefathers’ which he grew up with from his childhood onwards.
Furthermore we also try to show in this last part that the influence of
these representations can be found, albeit latently, in Freud’s interpre-
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tation of this religion. The interaction between Freud’s interpretation of
the Jewish-Christian religion on the one hand and the latent influence of
Jewish-Christian thinking on his own selfanalysis on the other hand, is
shown by means of the writings of the prophet Hosea and an important
text of Paul (Rom 7, 7-25). In this study we call this a reciprocal interpre-
tation or an ‘interpenetration’ between Freud and Hosea and between
Freud and Paul.

Vertaling: Mevr Irène Cardinaels, lic.
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DIE ICHSPALTUNG DES MANNES MOSES
UND DER EINRISS IN SEINEM ICH

Ein Kommentar zu Freuds Moseswerk,
seinem Ichspaltungstext und

der Wolfsmannfall

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Studie befaßt sich hauptsächlich mit einer Textanalyse von Freuds
Moseswerk (1939), dem Wolfsmannfall (1914-1918) und dem Ichspal-
tungstext (jan. 1938-1940). Im Laufe dieser Textanalyse wird die Frucht-
barkeit und der Zusammenhang dieser ausgewählten Texte für eine
Interpretation der letzten Schritte in Freuds Selbstanalyse nachgewiesen.

Der erste Teil befaßt sich ausschließlich mit dem Moseswerk.
Ausgehend von den drei Vorworten in diesem Werk werden Hypothesen
entwickelt über die verschiedenen Phasen der Entstehung des Moses-
werkes und die schließlich publizierte Konstruktion, die Freud aus dem
schriftlichen Material zusammenstellte.

So sind das 1. und 2. Kapitel Teile aus einer ersten Mosesversion, die
1934 geschrieben wurde. Das ausführliche 3. Kapitel jedoch ist haupt-
sächlich eine zum zweiten Mal geschriebene Mosesversion, die 1938
entstand, in welche Freud den ‘anstößigsten’ Restant seiner ersten Moses-
version noch zuletzt einfügte. Diesen Restant der ersten Mosesversion
findet man im 3. Kapitel, Teil zwei, S. 211-239 (in der deutschen Ausgabe
G.W. XVI). Beide Versionen, der Restant der ersten Mosesversion und die
zweite Mosesversion unterscheiden sich beim Vergleich in wichtigen
Punkten.

Die Bedeutung die diese besondere Konstruktion für die letztendliche
Interpretation des Moseswerkes hat,wird gründlich untersucht.

So erweist sich daß Freuds Interpretation der jüdisch-christlichen Reli-
gion in der ersten Mosesversion von einer Allmachtskonstruktion aus-
geht, wobei er selbst als Schreiber den Platz des Urvaters cq Moses ein-
nimmt. Gleichzeitig wird diese Allmachtskonstruktion geleugnet, wo-
durch sich das Impasse erklärt, in das Freud mit dieser Version gelangte
und wodurch Freud sein Moseswerk jahrelang nicht publizieren konnte.
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Erst nach dem Schreiben des Ichspaltungstextes (jan. 1938, Die Ich-
spaltung im Abwehrvorgang, G.W. XVII, S. 57-61), der eigentlich den
auch in der ersten Version wirkenden Leugnungsmechanismus analy-
siert, beginnt bei Freud langsam eine Entwicklung, die zum Schreiben
einer neuen Version führt. Diese neue Version, die Zweite, durchkreutzt
einerseits die (Be)Rechnung der ersten Version, wodurch diese erste
Version in ihrer ursprünglichen Bedeutung vernichtet wird und wodurch
anderseits diese erste Version als eingefügter Restant in der zweiten
Version das Bekenntnis des Mordes wird, den Freud an der Vaterfunktion
in seiner ersten Mosesversion verübte.

Nach der Feststellung, daß Freud in seiner zweiten Mosesversion den
Wolfsmannfall - wenn auch verschleiert - als einzige klinische Illustration
zu seinem Text benutzt und erneut analysiert ( G. W. XVI, p. 183-185),
und daß auch der Ichspaltungstext auf Material aus diesem Fall beruht,
beschäftigt der zweite Teil dieser Studie sich ausführlich mit dem Wolf-
mannsfall (1914-1918, G.W. XII, S. 29-157).

Dieser Abschnitt analysiert nicht nur große Teile des Textes dieses Falles,
sondern auch andere, spätere Texte, worin der Wolfsmann, verschleiert
oder nicht verschleiert, auftaucht, und die zeigen, daß Freud wieterhin
mit den schwer einzugestehenden Problemen kämpfte, die er mit diesem
‘analytischen Beispiel’ hatte, das einfach nicht heilen wollte. Unsere
Analyse konzentriert sich auf einen kurzen Briefwechsel zwischen Freud
und dem Wolfsmann (1926) u. a. vor dem Hintergrund dessen späterer
Analyse bei R. M. Brunswick. Unsere Analyse zeigt, daß für Freud so wie
für den Wolfsmannn, die Analyse auf ihrer beider Leugnungsmechanis-
men strandete, wodurch die Übertragung von beiden Seiten einen be-
trügerischen Charakter bekam.

Nach den langen Umweg über den Wolfsmannfall beinhaltet der dritte
Teil der Studie eine Textanalyse, Zeile nach Zeile, des kurzen aber sehr
kondensierten Ichspaltungstextes. Die vorhergehende Untersuchung des
Moseswerkes und des Wolfsmannfalles vereinfachen es nun, den Zusam-
menhang und die Relevanz des Ichspaltungstextes für das Verständnis
des Wolfsmannfalles aufzuzeigen, sowie die Scharnierfunktion, die der
Ichspaltungstext hatte und hat, um die Verleugnung in der ersten Moses-
version zu durchbrechen, wodurch das Moseswerk fertiggestellt werden
konnte.
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Die Verleugnung, die im Moseswerk und im Wolfsmannfall eine zentrale
Rolle spielt, wird nun auch aus dem Ichspaltungstext heraus untersucht.
Die Komplexen Eigenschaften der Verleugnung, wie wir sie in Freuds
Text(en) finden, ermöglichen es uns einen deutlichen Unterschied dieser
Vorgänge zu sehen in seinen Auffassungen über ‘Verneinung’ und ‘Ver-
drängung’.

Es ist dieser Ichspaltungstext der es Freud schließlich ermöglicht, in
seinem Moseswerk den Schritt von einer (geleugneten) Ichspaltung des
Mannes Moses/Freud zu der Feststellung eines ‘Einrisses in seinem Ich’
zu setzen.

In einem vierten Teil, wird versucht zu untersuchen, inwieweit Freud
mit seinem Moseswerk seine Absicht realisiert, einen psychoanalytischen
Beitrag zum Verständnis insbesondere der jüdisch-christlichen Religion
zu liefern.

Dazu rekapituliert dieser Teil die vorhergehende Untersuchung und stellt
fest, daß das Moseswerk in der vorher entdeckten latenten Struktur
(erster Teil unserer Untersuchung) die Religionsinterpretation der ersten
Mosesversion als einen geleugneten Allmachtsverband zwischen Religion
und Psychoanalyse anprangert, der im Grunde für sowohl die Psychoana-
lyse als auch für die Religion destruktiv ist.

Erst in der zweiten Mosesversion, und nicht ohne das Geständnis des
Allmachtsmordes auf die Vater- und Mutterfunktion, die die Einfügung
der ersten Mosesversion zur Sprache bringt, kann Freud eine Kommuni-
kation zwischen Religion und Psychoanalyse eröffnen, die kreative
Möglichkeiten für beide bietet, ohne daß beide miteinander verwechselt
oder gegeneinander ausgespielt werden.

In diesem Abschnitt wird also angegeben, daß Freud in seinem Ichspal-
tungstext und Moseswerk nicht nur lebenslange Probleme besser durch-
arbeiten konnte und in diesem Sinne profitierte und aus seiner psycho-
analytischen Selbstuntersuchung etwas empfing, aber daß er dabei auch
profitierte und etwas empfing von insbesondere der jüdisch-christlichen
Religion.

Obwohl man zurecht allerlei kritische Bemerkungen machen kann über
Freuds Auffassungen über das biblische Juden- und Christentum, die erst
aus seinem selbstanalytischen Prozess verständlich werden, versucht
dieser Teil zu zeigen, daß die wesentlichen Vorstellungen der jüdisch-

339



christlichen Religion, die Freud dann interpretiert, eine gute Wiedergabe
der ‘Religion seiner Väter’ sind, mit denen er von Kindheit an aufwuchs.
Weiterhin versuchen wir in diesem abschließenden Teil auch zu verdeut-
lichen, daß der Einfluß dieser Vorstellungen auch auftaucht, sei es auf
latente Weise, in Freuds Interpretation dieser Religion. Die Wechsel-
beziehung zwischen einerseits einer Interpretation der jüdisch-christ-
lichen Religion durch Freud und anderseits dem latenten Einfluß des
jüdisch-christlichen Denkens in seiner eigenen Selbstanalyse, wird nach-
gewiesen ausgehend von den Texten des Profeten Hosea und einen wich-
tigen Text von Paulus (Römerbrief 7, 7-25). Unsere Studie spricht hier
von einer gegenseitige Interpretation oder einer ‘Interpenetration’
zwischen Freud und Hosea und zwischen Freud und Paulus.

Vertaling: Mevr Dr. Liesbeth Mampuys-Rundfeldt en Dhr Jozef
Mampuys, lic.
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DU CLIVAGE DE L’HOMME MOÏSE ET DE
LA DÉCHIRURE DE SON MOI

Un commentaire du travail de réflexion mené par Freud sur Moïse, 
son texte sur le clivage du Moi et

le cas de l’Homme aux Loups

RÉSUMÉ

La présente étude est principalement consacrée à une analyse textuelle de
l’ouvrage de Freud sur Moïse (1939), au cas de l’Homme aux Loups (1914-
1918) et au texte sur le clivage du Moi (janvier 1938). Au fil de notre
lecture, ressortiront la fécondité et la cohérence des textes selectionnés en
regard d’une interprétation des ultimes évolutions de l’auto-analyse de
Freud.

Notre première partie est entièrement consacrée à la réflexion freudien-
ne sur Moïse.
A partir des trois avant-propos de l’ouvrage en question, sont développées
des hypothèses relatives aux phases succesives qui marquèrent la genèse
du texte, laquelle aboutit finalement à la version publiée que Freud com-
posa à partir de matériaux déjà rédigés.

Ainsi les chapitres I et II sont des fragments d’une première version écrite
en 1934. Les amples développements du troisième chapitre s’alimentent
toutefois pour la plus grande part de la réécriture d’une version remon-
tant à 1938, dans laquelle l’auteur inséra in extremis le fragment résiduel
le plus ‘scandaleux’ de sa première version. Le résidu en question se
retrouve au chapitre III, deuxième partie, pages 211-239 (c’est-à-dire,
dans la version allemande: G.W. XVI). La comparaison des deux versions -
le résidu de la première et la deuxième version - révèlent d’importantes
divergences.

L’incidence de cette mise en oeuvre textuelle particulière sur toute ten-
tative d’interprétation globale de la réflexion freudienne sur Moïse fait, de
notre part, l’objet d’une interrogation approfondie.

Ainsi l’interprétation que propose de la religion judéo-chrétienne la
première version s’avère procéder d’une ‘construction de toute-puissance’,
au gré de laquelle l’auteur prend la place du pére primordial, en
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l’occurrence Moïse. Mais en même temps, cet absolu se voit désavoué (ou
denié), ce qui contribue, pour nous, à proposer une interprétation person-
nelle de l’impasse où aboutit Freud dans la version en question, et du
report qui retarda de plusieurs années la publication de l’ouvrage sur
Moïse.

Ce n’est qu’après la rédaction du texte sur le clivage du Moi (en janvier
1938: Die Ichspaltung im Abwehrvorgang, G.W. XVII, pages 57-62) - texte
qui, en fait, analyse le mécanisme de désaveu (ou de déni) à l’oeuvre dès la
première version -, qu’une évolution se dessine peu à peu, laquelle pous-
sera l’auteur à rédiger une version nouvelle. Celle-ci - la deuxième - fera
un sort aux stratégies de la première - par quoi non seulement les
démarches de celle-ci se verront opposer une fin de non-recevoir -, mais
qui contraignent également à interpréter l’implantation ‘résiduaire’ de la
première version au sein de la deuxième comme aveu du meurtre que,
dans la version initiale, l’auteur avait perpétré sur la fonction du père.

A partir du constat, d’une part, que, dans sa deuxième version, Freud se
borne à citer et à reprendre, fût-ce en termes voilés, le cas de l’Homme
aux Loups comme unique illustration clinique de ses développements
(G.W. XVI, pages 183-185), et que, d’autre part, le texte sur le clivage du
Moi se base en majeure partie précisément sur les matériaux offert par ce
‘cas’, notre deuxième partie approfondit amplement l’occurrence de
l’Homme aux Loups (1914-1918; G.W. XII, pages 29-157).

Non seulement cette partie de notre étude analyse de larges fragments du
texte en question, mais elle étend également son examen à des textes
ultérieurs où l’Homme aux Loups réapparaît, sous une identité d’emprunt
ou non, et qui attestent la lutte que Freud continua de mener avec les
problèmes difficilement avouables que ne cessait de lui soumettre cet
‘exemple analytique’ refusant de guérir. Notre examen se focalise sur la
brève correspondance épistolière entre Freud et l’Homme aux Loups
(1926), cela dans le contexte précis de la cure à laquelle se soumettrait
ultérieurement ce dernier auprès de R. M. Brunswick. Notre examen
démontre qu’aussi bien pour Freud que pour l’Homme aux Loups l’analyse
s‘était enlisée, et de la part des deux interlocuteurs, dans des stratégies de
désaveu (ou de déni), lesquelles avaient conféré à leurs échanges un
caractère d’insincérité.

La longue digression consacrée à l’Homme aux Loups débouche, dans
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notre troisième partie, sur une analyse textuelle, règle par règle, du
texte, aussi dense que bref, que Freud consacra spécifiquement au clivage
du Moi. L’examen préliminaire des réflexions sur Moïse et du cas de
l’Homme aux Loups permet de saisir plus aisément la pertinence du petit
texte par rapport à la compréhension du cas de l’Homme aux Loups, de
même que sa fonction de charnière dans le processus de dépassement des
stratégies de désaveu (ou déni) qui avaient marqué la première version
mosaïque - dépassement qui seul permit le parachèvement de l’ouvrage
sur Moïse.

Le désaveu (ou le déni), qui avait joué un rôle si central dans le travail sur
Moïse et sur l’Homme aux Loups est à présent analysé dans le prolonge-
ment précis du texte sur le clivage du Moi. La caractérisation complexe à
laquelle le(s) texte(s) freudien(s) soumet(tent) le désaveu (ou déni) permet
de cerner avec netteté le processus en cause en se référant aux concep-
tions que développa Freud au sujet de la ‘dénégation’ et du ‘refoulement’
(‘Verneinung’ et ‘Verdrängung’).

C’est très exactement le texte sur le clivage du Moi qui permit finalement
à Freud de faire évoluer ses réflexions sur Moïse, par-delà le désaveu (ou
le déni) d’un clivage chez l’Homme Moïse/Freud, vers un constat de
‘déchirure de son moi’ (‘Einriss im Ich’.Texte sur le clivage du Moi).

Notre quatrième partie se propose enfin d‘évaluer jusqu’à quel point les
réflexions freudiennes sur Moïse réalisèrent l’intention de leur auteur:
fournir une contribution analytique à la compréhension du phénomène
religieux dans son interprétation avant tout judéo-chrétienne.

A cet effet, la partie en question récapitule le cheminement déjà accompli
et constate que les réflexions freudiennes, par la structure latente
évoquée plus haut (voir notre première partie), mènent à mettre en
évidence l’interprétation de la religion dans la première version mosaïque
comme une liaison toute-puissante désavouée (ou deniée) mettant en
cause la religion et la psychanalyse, menant en fait à la destruction de
l’une comme de l’autre.

Ce n’est que dans la deuxième version - et non sans l’aveu, qu’implique
l’insertion de la version première, du meurtre commis sur les fonctions
aussi bien paternelles que maternelles - que Freud sera à même d‘établir
une communication entre religion et psychanalyse, laquelle s’avère
contenir des possibilités créatrices pour l’une aussi bien que pour l’autre,

343



et sans que les deux domaines ne soient confondus.

A ce propos, notre dernière partie avance que le texte sur le clivage du
Moi, de même que les réflexions sur Moïse, aidèrent Freud à mieux
affronter certaines problèmes personnels qui le hantèrent pendant sa vie
entière; ainsi il fut le premier bénéficiaire, non seulement de sa propre
auto-analyse, mais également de cette religion judéo-chrétienne dont il
s’assimila certains retours.

Quoique certaines réserves,justifiées, puissent être formulées au sujet des
conceptions freudiennes en matière de judéo-christianisme biblique -
conceptions qui, à leur tour, ne s’avèrent complètement compréhensibles
qu‘à partir de son propre processus auto-analytique -, notre dernière
partie s’efforce de montrer que les représentations les plus substantielles
de la religion judéo-chrétienne sur lesquelles Freud fonda son examen,
procèdent malgré tout d’une interprétation valable de la ‘religion de ses
pères’ dans la familiarité de laquelle il avait vécu depuis son enfance.
C’est dans cette perspective que nous essayons également, dans notre
partie finale, de démontrer que l’influence desdites représentations se fait
encore valoir, fût-ce de manière latente, au niveau de l’interprétation
qu’élabora Freud de la religion en cause. L’interaction entre, d’une part,
l’interprétation psychanalytique, par Freud, de la religion judéo-chrétien-
ne et, de l’autre, l’impact latent de la pensée judéo-chrétienne dans sa
propre auto-analyse, ressort pour nous de textes du prophète Osée ainsi
que d’un capital fragment paulinien (Epître aux Romains, 7, 7-25). Notre
étude évoque à ce propos l’interprétation réciproque, voire ‘l’interpénétra-
tion’, de Freud et d’Osée d’une part, et de Freud et de Paul de l’autre.

Vertaling: Dhr Dr. Paul Joret.
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