
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

215

[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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[1] De Nederlandse Freud-vertaling wordt door deze gedachtengang gedragen en verdient
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

223



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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[1] Veel werken (o.a ‘les séminaires’) van J. Lacan wachten nog op uitgave. De bedoelde
‘Durcharbeitung’ is tot nu toe vooral te vinden in de volgende ‘séminaires’: J. Lacan,
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
Lacan is het aangesneden thema aanwezig in eerdere werken en keert het dikwijs terug in
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
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[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.
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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

253



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
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‘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
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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.


