
DEEL IV: FREUDS MOZESWERK ALS
BIJDRAGE TOT HET VERSTAAN VAN

RELIGIE EN GELOOF

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

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

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

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

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

1 Freuds hypothesen

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

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

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

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

2 Het zelfanalytische karakter van Freuds hypothesen

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

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

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

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

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

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

In de eerste Mozesversie voert Freud een almachtige, arrogante gelovige
ten tonele (‘Für diesen großen Geist hat die Welt keine Probleme, weil er
selbst alle ihre Einrichtungen geschaffen hat’, G.W. XVI, p. 230).
De vraag of de aldus geschetste gelovige typerend is voor de joods-chris-
telijke traditie laten we terzijde. Ons commentaar liet wel zien dat deze
omnipotente gelovige niet voor niets ‘beneidenswert’ is want, meer verbor-
gen, is er ook nog een andere almachtige gelovige in de tekst aanwezig die
heimelijk dingt naar diens plek: de oervader die ‘aus der Fülle seiner
Machtvollkommenheit’ incestverbod en castratie oplegt.
Onze analyse van de eerste Mozesversie (los van de tweede) toonde aan
dat Freud inderdaad deze positie van de oervader in zijn tekst inneemt.
Deze analyse werd verder verhelderd door ons onderzoek van de Ik-splij-
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Monotheismus und die Auffassung der Religion überhaupt, hielt ich zurück, wie ich meinte,
für immer.’ (V3). Deze teksten gaan over de eerste Mozesversie.



tingstekst. Deze laatste tekst (geschreven begin 1938, dus 3-4 jaar na de
eerste Mozesversie en kort voordat hij de eigenlijke tweede Mozesversie
begon) herneemt niet alleen de impasse in de Wolfmananalyse, maar
werpt ook licht op de impasse waarin Freud verstrikt was geraakt met
zijn eerste Mozesversie.
De eerste Mozesversie is te vergelijken met de in de Ik-splijtingstekst
genoemde ‘sehr geschickte Lösung der Schwierigkeit’ (G.W. XVII, p.60). In
de eerste Mozesversie is Freuds oplossing immers ook een ‘keines von bei-
den, oder vielmehr..., gleichzeitig beides, was auf dasselbe hinauskommt’
(ibidem, p. 59).
Tegenover de almachtige, arrogante gelovige plaatst Freud zijn al even
(al)machtig geloof in de verkondiging van incestverbod en castratie. Men
kan hier terecht zeggen: ‘Beide streitende Parteien haben ihr Teil bekom-
men; der Trieb darf seine Befriedigung behalten, [want tegenover de al-
macht van de gelovige staat de almacht van Freuds verkondiging] der
Realität ist der gebührende Respekt gezollt worden’ (ibidem p. 60). Freud
beroept zich op zijn verkondiging, waaruit in ieder geval zijn respect voor
incestverbod en castratie moet blijken. Maar in zijn nijd op de almacht
van de arrogante gelovige lijkt deze castratie slechts voor deze bestemd,
zodat Freud vervolgens de almachtige plaats van deze gelovige kan in-
nemen.
Het is dan ook weinig verrassend dat voor God slechts het beeld van een
omnipotente vaderfiguur overblijft. Het is de enige God ‘denkbaar’ in de
discussie die Freud met deze gelovige voert.

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

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

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

4 De noodzaak van twee Mozesversies

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

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

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

5 Op weg naar de tweede Mozesversie

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

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

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

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

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

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

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

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

erfahren. (ibidem, p. 169).

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

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

en

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

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

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

want

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Naast Mij zult u geen God erkennen (Hosea 13, 4). [3]

282

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Of negatief geformuleerd:

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

Hoewel Freud zegt dat de Godheid van de Egyptische Mozes ‘nicht minder
alliebend war als allmächtig’ (p. 151) en hij de merkwaardigheid noemt
van een God die zich een volk uitkiest (Freud zegt in feite dat het Mozes
was die zich een volk koos) noemt hij deze konstateringen niet bij zijn 3
genoemde punten. Vergeleken met Hosea krijgt de karakterisering van de
verhouding Jahweh/Mozes - Israël als (ook) een liefdesrelatie bij Freud
weinig of geen reliëf.
Ook een andere indruk die men bij het lezen van het Mozeswerk krijgt,
verdient vermelding. Het lijkt erop dat Freud gemakshalve vergeet dat
ongeveer de helft van het volk Gods uit vrouwen en meisjes bestond. Dat
feit lijkt niet relevant voor zijn betoog.
Men kan dit feit benaderen vanuit de beperkingen van Freuds zelfanaly-
tische vraag. Het valt immers niet te ontkennen dat in Freuds analyse de
centrale vraag, die alle andere vragen doordesemde, was: wat en wie is
een vader [1]? Er is echter geen reden om niet te onderkennen dat er een
altijd aanwezige maar latente verbinding was tussen Freuds zelfanalyti-
sche vraag en de vrouw, de moeder (en met het ouderschap, de genera-
ties). Freud sprak eerder over het geslachtsleven van een volwassen
vrouw als een ‘dark continent’ voor de psychologie (in het engels geciteerd
en cursief in Freuds tekst, zie G.W. XIV, p. 241). Men kan deze uitspraak
zien als één van de uitingen van wat men heeft genoemd Freuds hystero-
fobie, zijn angst voor de vrouw [2]. Wanneer men Freuds teksten leest
lijkt het me echter een vruchtbare hypothese deze uitspraak (dark conti-
nent) ook zo te verstaan dat het daarbij gaat om iets van de vrouw (de
moeder) en van Freud zelf wat hij, Freud, in het duister laat. Dat wil
zeggen als iets wat we kunnen proberen aan het licht te brengen. Laten
we dit proberen, ons beperkend tot het Mozeswerk.
Om te beginnen met de mythe van de oervader, willen we erop wijzen dat
de definitie van de oervader is: hij die alle vrouwen heeft. Meer abstract
gezegd: hij wiens ‘zijn’ alles heeft. En wanneer Freud zegt: ‘Ein gutes
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[1] ‘Jusqu’à la fin de sa vie Freud se posera sa question du père, de ce qui sépare l’image du
père donateur du livre sacré de l’image du père qui ramasse humblement le chapeau tombé
par terre‘ zegt Piera Aulagnier terecht in: Destins du plaisir, PUF, tweede uitgave, 1984, p.
207. Het cursief van ’sa‘ staat in Aulagniers’ tekst.
[2] Zoals bijvoorbeeld D. Anzieu in zijn L’auto-analyse de Freud et la découverte de la psych-
analyse, PUF, Paris, troisième édition entièrement refondue en un seul volume, 1988.



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

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

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

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

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

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

289



ontstaan van het monotheïsme. Het gaat om kleine zinnetjes, die slechts
de functie lijken te hebben zijn betoog continuïteit te verlenen. Zo schrijft
hij omtrent het ontstaan van de Atonreligie in Egypte:

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

In zijn eerste Mozesversie schrijft hij:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

Het is Hosea’s tekst die duidelijk maakt dat het hier niet gaat om een
eenvoudige overname of vervanging van ‘godin’ door ‘volk Gods’. Het gaat
om een transformatie die een demythisering en desacralisering inhoudt.
En die, zoals ik nog hoop aan te tonen, niet los staat van de desacralise-
ring die Freud ondernam toen hij het joodse volk hun Mozes deed ver-
moorden.
Wat houdt deze desacralisering van Freud in en hoe verhoudt deze zich
tot Hosea’s desacralisering in zijn boodschap? Laten we een tijdlang
Lacans gedachtengang volgen.
Lacan zegt dat Sellins artikel ‘vint comme une bague au doigt, à Freud’
(ibidem, p. 155). Wij zouden zeggen dat het artikel hem ‘past als gegoten’
om zijn thema van een moord op Mozes te ondersteunen. Maar het vervolg
van Lacans tekst maakt al vlug duidelijk dat Lacan met de letterlijkheid
van zijn uitdrukking direkt verwijst naar Hosea’s tekst waar Jahwehs
verhouding met zijn volk beschreven wordt als een liefdesrelatie, een
huwelijk tussen man en vrouw (‘bague’ = [trouw]ring). En het drama van
deze relatie wordt geschetst in de telkenmale herhaalde verwijten over
het ontrouw worden van het volk. Het joodse volk wordt vergeleken met
een ‘ `etèt zenunim, íéðåðæ úùà’, een hoerige vrouw (Hosea 1, 2), die de
Baäls achterna loopt. Deze verwijten en de daarmee gepaard gaande
dreigementen worden afgewisseld door Gods liefdesbetuigingen en
oproepen tot trouw aan hun relatie.
Van Hosea zegt Lacan: ‘c’est un petit’ (in de katholieke bijbeltraditie
maakt hij deel uit van de 12 kleine profeten) ‘mais un osé’ (Hosea = Osée
[fr] = osé = gewaagd) en Lacan voegt er aan toe ‘si osé que, paraît-il, c’est
chez lui qu’on trouve trace de ce qui aurait été le meurtre de Moïse’ (ibi-

293



dem, p. 133). Lacan legt in zijn tekst dus een verband tussen de gedurfde
boodschap van Hosea en Freuds durf om via Sellin een verwijzing naar
een moord op Mozes in Hosea’s tekst te lezen.
En gedurfd is Hosea’s boodschap zeker, want in de eerste drie hoofdstuk-
ken van Hosea waar we nog op terug moeten komen vanwege allerlei
controversen omtrent interpretatie, vraagt God in het eerste hoofdstuk
aan Hosea een hoerige vrouw te ‘nemen’ (Hosea 1, 1-9), en wordt vervol-
gens in hoofdstuk 3 gezegd dat God hetzelfde doet (Hosea 3, 1-4).
Laten we voorlopig konstateren dat J. Lacan het volgende verband legt
tussen Hosea, zijn God en Freud: Freud die een tekst neemt en tot de
zijne maakt, zoals Hosea een vrouw neemt en God een heel volk.
Voor de laatste twee is het resultaat in eerste instantie hoererij, overspel
en alle andere woorden die Hosea overvloedig gebruikt - in feite alles wat
de dekaloog verbiedt: zweren en liegen, moorden en stelen, het recht ver-
kracht en de weegschaal vervalst, etc. En wat is het resultaat voor Freud?
Dat is wat we lazen, dit wil zeggen probeerden te analyseren in zijn
Mozeswerk.

7.3 Freuds latente identificatie met Hosea

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

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



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



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



baasd zijn dat Lacan zegt:

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

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

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

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

7.5 Algemene opmerkingen over Hosea

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

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

Einführung, p. 209).

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

7.6 Hosea's boodschap: tekstanalytische opmerkingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.7 Een interpretatie van Hosea's boodschap

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



tot verandering wordt hier negatief geformuleerd:

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

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

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

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

- Onheilsorakel.

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

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

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

Hoofdstuk 3 (3, 1-4.5)

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

Wir sind so unglücklich, weil wir Gottvater getötet haben (G.W. XVI,
p. 244).

314

[1] Er is nog een passage uit W. Bions merkwaardige boek A memoir of the future die ver-
wijst naar de profeet Hosea. Het is de moeite waard die passage te citeren omdat hier in
eenvoudige woorden een moeilijke waarheid aan de orde wordt gesteld:
Alice: ‘And the women? Or don’t they matter? What should I tell my daughters - and their

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

Ook Paulus gaat uit van deze Mozaïsche visie. Een tekst als het bekende
Romeinen 7, 7-25 (binnen de kontekst van hfdst 6, 7 en 8) en vele andere
teksten over de verhouding (Mozaïsche) wet en evangelie, zijn alleen te
begrijpen tegen die achtergrond.
Zeker vertolkt de uitspraak die Freud Paulus in de mond legt Freuds den-
ken en zijn gedachtenwereld, en niet die van Paulus. Maar Freud heeft
ook een gegronde reden waarom hij zijn gedachten nu juist in Paulus'
mond legt.
Laten we er meteen aan toevoegen dat wij niet denken dat de invloed van
Paulus’ denken op Freuds interpreteren te zoeken zou zijn in een verge-
lijking van Freuds theorieën met Paulus’ ideeën.
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Deuteronomium (Dt 32,35) maar het commentaar waarin Freud het citaat gebruikt, heeft
duidelijk betrekking op de interpretatie die Paulus geeft van dit citaat uit Deuteronomi-
um. Freud heeft het citaat dus ontleend aan Paulus, niet aan Deuteronomium. De pas-
sage in dit artikel uit 1907 is overigens direkt relevant voor de kontekst waarin Freud
Paulus opnieuw introduceert in zijn Mozeswerk: ook in de passage van dit artikel gaat
het in feite om de lotgevallen van de ‘(mörderischen Vater)hass’.

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



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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

Eerste Mozesversie.

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

De tweede Mozesversie.

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



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

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

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

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



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

9 Antwoorden en vragen

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

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