
Over de betekenis van de briefwisseling tussen Freud
en Jung voor de studie van de geschiedenis der ideeën

door P. J. van der Leeuw

Deze bespreking kan geen recensie zijn; het werk is niet voor pu-
blicatie bestemd geweest; het gaat niet om een boek, een weten-
schappelijk werk, maar om een verzameling brieven. Dit artikel
draagt dus veel meer het karakter van een essay. Ik zal medede-
ling doen van enkele persoonlijke indrukken en gedachtengangen,
die mij gedurende en na het lezen van deze correspondentie heb-
ben beziggehouden. De briefwisseling tussen Freud en Jung heeft
grote indruk op mij gemaakt, ze is me een hulpmiddel geweest om
beter te beseffen hoe het met Freud's werk heden ten dage gesteld
is. Er bestaat onzekerheid ten aanzien van Freud en zijn werk. In
toenemende mate is de vereenzelviging met Freud's werk en zijn
wijze van werken verloren gegaan. Doordat we zo verstrikt zijn in
onze eigen gevoelens ten opzichte van Freud's persoonlijkheid en
zijn werk is het moeilijk voor ons die afstand te nemen (vinden) die
nodig is voor een objectievere kijk op beide, persoon en werk.
Daardoor is het gebruikmaken van hem als 'analytisch instru-
ment' (Isakower) zo verzwaard. Deze bevangenheid bemoeilijkt
voor de psychoanalyticus het verwerven van een identiteit als
beroepsmens. Mijn overwegingen belichten een probleem dat bij
het totstandkomen of uitblijven van de identiteit als psychoanaly-
ticus een beslissende rol speelt.
Om zoveel mogelijk misverstand te voorkomen over wat volgt is
het nodig enkele meer persoonlijke gegevens over mezelf eraan
vooraf te laten gaan. Vooropgesteld moet worden dat ik Freud
en Jung niet persoonlijk gekend heb. Aan Freud's werk dank ik
dat ik het leven heb behouden. Door zijn werk heb ik werkelijke
grootheid beleefd, iets waaraan ik van heel jong af grote behoefte
heb gehad. Bevoorrecht ben ik in degenen die mij met Freud's
werk in aanraking brachten, mij ingeleid en begeleid hebben op
mijn weg. Wat ik over Freud en Jung persoonlijk zal zeggen is de
uitdrukking van een poging mij in hen te verplaatsen. In geen geval
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wordt hiermee een poging gedaan hen te analyseren en/of een
bijdrage te leveren tot hun biografie. Ik stel dit met nadruk, omdat
in de biografische literatuur over Freud en Jung en in de literatuur
over de geschiedenis der psychoanalyse, pogingen daartoe niet
zelden voorkomen. Mijn eigen persoonlijkheid plaatst mij vervol-
gens voor moeilijkheden bij de bespreking:
a mijn persoonlijke betrokkenheid bij Freud, zijn leven en zijn

werk;
b mijn partijdigheid ten aanzien van beide hoofdpersonen, hun

onvergelijkbaarheid, het kwaliteitsverschil in menselijk opzicht;
c mijn jaloezie op Jung dat hij de kans kreeg die ik graag gehad

zou hebben;
d mijn teleurstelling in Jung dat hij de geboden kans zo slecht

benut heeft.
De kernvraag is: in hoeverre heeft deze correspondentie nog
waarde voor ons als historisch document? Kunnen wij er nog ver-
binding mee krijgen, kunnen wij iets aanvoelen en meevoelen van
wat er toen gebeurde, kunnen wij ons verplaatsen in de gevolgen
van het toen voor het nu? Kan deze correspondentie een positieve
bijdrage leveren voor onze instelling ten opzichte van de psycho-
analyse zoals deze zich gevormd heeft door onze ervaringen, door
de weg die wij aflegden?
In dit verband moest ik denken aan Nietzsche's 2de Unzeitgem'ás-
se Betrachtung 'vom Nutzen und Nachteil der Historie fflr das
Leben' (1872). Hij stelt daarin o.a. dat de betekenis van de studie
der geschiedenis niet in de eerste plaats een middel is ter verkla-
ring van het heden, maar een middel om het heden tot leven te
brengen. Dit laatste te bereiken is alleen mogelijk wanneer wij
bereid zijn onze eigentijdse bril af te zetten en zoveel mogelijk
kennis te verzamelen omtrent de omgeving in wijde zin, waarin
Freud en Jung leefden en de tijd, waarin hun werk ontstond. Pas
met de bril van die tijd op zullen wij ons een meer betrouwbaar
beeld kunnen vormen. Als het dan, zoals in dit document, boven-
dien gaat om personen en hun onderlinge verhoudingen, dan moet
men zoveel mogelijk trachten niet bij te dragen tot:
1 legende-vorming;
2 heldenverering;
3 vergoddelijking;
4 het creëren van een mystisch-religieuze-extatische gevoelstoe-

stand bij de lezer;
5 het zich laten meeslepen door overmatige nieuwsgierigheid en

onnodige indiscretie.
6 Men zou voorts weerstand moeten kunnen bieden aan de be-

hoefte tot zelfverheerlijking
7 en aan vernielzucht vanuit jaloezie en gekrenktheid;
8 en men zal in het oog moeten houden dat genialiteit en creativi-

teit nog onopgeloste raadsels zijn.
Door het lezen van de biografische literatuur die Freud betreft,
beseft men hoe moeilijk het is aan deze voorwaarden enigermate
te voldoen (Schur, 1973; Roazon, 1969, 1975). Het is een opmer-
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kelijk feit dat in de wetenschappelijke bijeenkomsten van onze
verenigingen en op onze congressen de geschiedenis der psycho-
analyse zelden ter sprake komt. Nu is het wel zo dat de betekenis
van Freud's werk voor de wetenschap der geschiedenis pas in het
laatste decennium onder historici wakker geworden is, maar dat
verklaart onvoldoende waarom de geschiedenis der psychoanaly-
se zo weinig aandacht in eigen kring krijgt. Geschiedenis: dat wat
geschied is, gebeurd is, voorbij is, verleden tijd is, maar ook wat
aan het gebeuren is, wat zich nu afspeelt. Dan historie: een story,
een verhaal, een mengsel van werkelijkheid en fantasie. De perso-
nen zijn dood, de individuele gevoelsverhoudingen zijn verleden,
de processen die zich toen afspeelden zijn echter nu nog spring-
levend al wisselen de personen en is vooral het aantal van de be-
trokken personen veel groter. Overal waar ter wereld zich psycho-
analytici bevinden in een groepsverband herhalen zich dezelfde
gebeurtenissen, zijn dezelfde gevoelens en gevoelsverhoudingen
aanwezig als toen. De briefwisseling tussen Freud en Jung is nog
even actueel als toen de spelers nog zelf de spelers waren in het
gebeuren. De waarde van deze correspondentie heeft vele facet-
ten, maar is toch wel vooral van belang als spiegel voor de psycho-
analytici van tegenwoordig. Zij kan hen behulpzaam zijn in dage-
lijkse praktische vragen ten aanzien van techniek, eigen levens-
voering (de mental hygiene van de analyticus), gedrag in vereni-
gingsleven en stellingname in verenigingszaken. Grote betekenis
heeft ze voor de verheldering van ons eigen inzicht in de invloed,
die persoonlijke ervaringen van de schepper hebben gehad op de
ontwikkeling van zijn schepping. Van de heel nauwe betrekking die
er bestaat tussen persoon en werk, ben ik zeer onder de indruk
gekomen.
Freud's publicaties tussen 1910-1920 weerspiegelden in sterke
mate welke de wezenlijke betekenis is geweest van de betrekking
met Jung voor Freud. Men mag geloof ik wel stellen, dat vooral de
publicaties die na de breuk (1913) tussen hen verschenen zijn hier
van de grootste betekenis zijn. Wil men een zuiver beeld krijgen
van de betekenis die hun verhouding voor hen gehad heeft, dan is
het nodig na te gaan hoe ze zich beiden over hun verhouding en
hun werk geuit hebben in hun latere werk, briefwisselingen en
autobiografische geschriften. Het feit dat het om een geniaal mens
en diens werk gaat respectievelijk om de wisselwerking tussen
een scheppend mens (genie), diens werk en de andere mensen
heeft bij de studie van de geschiedenis der psychoanalyse onvol-
doende aandacht gekregen. Eissler heeft zich in toenemende mate
met het genie-aspect beziggehouden (1969, 1971, 1974, 1975).
Het grote verschil van toen met nu is, dat het destijds ging om het
samenwerken en samenleven met een geniaal mens, nu gaat het
om onderlinge verhoudingen tussen gewone mensen (zij het met
verschillen in begaafdheid en talent), al blijft de aanwezigheid van
de schepper en diens werk in sterke mate voelbaar.
De werkelijke levende mens is er niet meer, maar wel het beeld
dat we ons van hem gemaakt hebben. Voor mij is de wezenlijke
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betekenis niet gelegen in de persoonlijke gevoelsverhouding of de
détails er van, de zogenaamde 'histoire intime'. Evenmin is het
inzicht dat ze ons geeft in de psychiatrie van die tijd, de psychia-
trische wereld van toen en de verhouding daarvan tot de psycho-
analytische beweging de hoofdzaak. Voor ons inzicht in de psy-
choanalyse als vak, d.w.z. zowel wat de theorie als de techniek
betreft, geeft deze briefwisseling minder dan die met Karl Abra-
ham (Freud/Abraham, 1965) en Lou Andreas-Salomé (Freud/
Andreas-Salomé, 1966). Haar grootste betekenis ontleent ze aan
het feit dat ze ons een — zij het ook onvolledig — beeld geeft van
de processen die een rol spelen wanneer een geniaal en schep-
pend mens en diens werk beginnen in aanraking te komen met
de gewone mensenwereld, in dit geval met een medisch-psy-
chiatrische gemeenschap. We maken retrospectief mee:
1 het ontstaan en het eerste begin van de psychoanalytische bewe-

ging, van de georganiseerde psychoanalyse via het ontstaan van
een nationale vereniging en een internationale organisatie —
met andere woorden: de psychoanalyse wordt een maatschap-
pelijk, een sociaal verschijnsel —; de neerslag bij Freud van zijn
ervaringen met zijn volgelingen uit de tijd er vóór: met de psy-
choanalytische Mittwoch Gesellschaft (1902-1908) en de We-
ner Psychoanalytische Vereinigung, op zijn bemoeiingen met
de Zwitsers en de Internationale Psychoanalytische Vereini-
gung;

2 de reactie van een wetenschappelijk-psychiatrische gemeen-
schap op een revolutionair en een wetenschappelijke revolutie;

3 de confrontatie van een geniaal mens (via zijn persoon en zijn
werk) met de gemeenschap van mensen, hoe begaafd en crea-
tief deze ook mogen zijn, en voor wat voor problemen hen dat
stelt o.a. ten aanzien van samenwerking resp. de persoonlijke
verhouding met de anderen;

4 de strijd van een scheppend mens voor het behoud en de ont-
plooiing en groei van zijn schepping.

Samenvattend is deze correspondentie één van de bronnen voor:
(1) het onderzoek en de studie van de geschiedenis der psycho-
analytische beweging, (2) de studie van het verloop van een we-
tenschappelijke revolutie, (3) een nader inzicht in het fenomeen
genie.
Er zijn nog andere gezichtspunten waaronder deze corresponden-
tie bekeken kan worden dan als historisch document:
a als 'document humain';
b als autobiografisch document;
c als een stuk literatuur;
d als een Fundgrube voor ons, die we nodig hebben voor onze

eigen problematiek met Freud en zijn werk.
Ten aanzien van a: als 'document humain'. — Deze correspon-
dentie is anders, maar even wezenlijk voor ons beeld van Freud
als de 'Brautbriefe', de briefwisseling met Fliess en de brieven
aan Abraham en Lou Andreas-Salomé. Deze correspondenties
hebben gemeen dat ze ons een blik geven in critische levensperio-
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den van Freud, waarbij nu eens het accent meer ligt op een gebeu-
ren dat voor Freud persoonlijk van het grootste belang was, dan
weer voor het ontstaan van de psychoanalyse als sociaal gebeuren
resp. als nieuwe wetenschappelijke discipline. Het lezen bevestigt
wat tot nu toe over deze periode geschreven is, m.n. wat in Jones
II meegedeeld wordt; nieuwe feiten komen niet te voorschijn, wel
wordt de emotionele atmosfeer, de 'couleur locale', veel meer
voelbaar.
Ten aanzien van b: als autobiografisch document. — Ze omvat de
jaren 1906-1914. Er zijn 164 brieven van Freud, 196 brieven
van Jung en 7 brieven van Emma Jung, Jung's vrouw, aan Freud.
Deze laatste zijn op de uitdrukkelijke wens van Jung's familie erin
opgenomen. Ze zijn de enige die bewaard zijn van een correspon-
dentie tussen Emma Jung en Freud. De briefwisseling tussen
Freud en Jung is integraal gepubliceerd, al ontbreken er een aan-
tal; deze zijn verloren gegaan (31 in totaal). Het is de eerste maal
dat van briefwisselingen van Freud met anderen een, voor zover
mogelijk, volledige uitgave verschijnt. De briefwisselingen met
Bleuler, Max Eitington, Sandor Ferenczi, Ernest Jones en Otto
Rank zijn nog niet gepubliceerd; onvolledig zijn de gepubliceerde
correspondenties met Karl Abraham (1965), Ludwig Binswanger
(1956), Wilhelm Fliess (Freud, 1950), Oskar Pfister (1963), Lou
Andreas-Salomé (1966) en Martha Bernays (1960). De volledige
briefwisseling met Georg Groddeck (1970), James J. Putnam
(1971) en Edoardo Weiss (1970) zijn pas in de laatste jaren ver-
schenen. Bovendien zijn de briefwisselingen met Emil Fluss (1969)
en Eduard Silberstein (Stanescu, 1965), beide jeugdvrienden, ge-
deeltelijk bekend geworden. Ze geven een blik in Freud's adoles-
centie. Door de onvolledige publicatie ontbreekt een betrouwbare
basis om een overzicht en inzicht te krijgen in de relatie van Freud
en zijn medewerkers uit de begintijd der psychoanalytische bewe-
ging, de tijd na de 'Splendid Isolation'. Een waardevolle aanvulling
is via de 'Minutes of the Vienna Psychoanalytic Society' (4 dln.
1962-1975) tot onze beschikking gekomen. Door de volledige
publicatie van de Freud-Jung briefwisseling zijn we voor de eerste
maal in staat gesteld een periode in de geschiedenis der psycho-
analyse wat nauwkeuriger te vervolgen.
Verdere gegevens zijn te vinden in Freud en Jung's werk. Freud
heeft zich in zijn eigen werk en correspondentie uitgebreid en in-
tensief bezig gehouden met Jung en diens werk in samenhang met
de ontwikkeling van zijn eigen schepping. Ik kom daar later en in
een ander verband op terug. Ook Jung houdt zich in zijn werk in-
tensief met Freud en de psychoanalyse bezig. Band IV en XV van
zijn Gesammelte Werke leggen hiervan getuigenis af. Opvalt dat
in deze uitgave de oorspronkelijke versie van 'Wandlungen und
Symbole der Libido' (1912) ontbreekt. Band VI brengt van deze
publicatie een sterk gewijzigde vorm uit 1952. In de drie-delige uit-
gave van Jung's correspondentie met vele anderen komen Freud
en de psychoanalyse nauwelijks rechtstreeks ter sprake. Voor het
inzicht in de indirecte wijze waarop de ontmoeting tussen Freud en
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Jung een rol is blijven spelen in Jung's leven en werk zij verwezen
naar de bespreking van deze drie-delige verzameling van Jung's
brieven in Psyche 1975-H3 door I. Griibrich-Simitis. In zijn auto-
biografie 'Erinnerungen, Traume, Gedanken' (1962) opgetekend
door Aniela Jaffé worden we het meest direct en misschien wel
ondanks Jung zelf, geconfronteerd met wat de ontmoeting en later
de breuk met Freud hem gedaan heeft. Zowel de brieven van Em-
ma Jung als de autobiografie geven aanleiding tot overwegingen
en veronderstellingen.

Ik wil na deze inleiding op drie facetten wat nader ingaan:
I — Freud en diens verhouding tot zijn werk;

II — Freud de revolutionair en de wetenschappelijke revolutie;
III — Freud en zijn verhouding tot andere mensen, in het bijzonder

medewerkers, individueel en als groep.

1 — Freud en zijn verhouding tot zijn werk
Een betere omschrijving is: de geniale mens en diens verhouding
tot zijn schepping. Men is gewoon om te spreken van Freud's ont-
dekking van de psychoanalyse. In deze formulering is te veel de
nadruk gelegd op het plotselinge; de indruk wordt gewekt dat de
psychoanalyse als een kant en klaar product voor hem stond, zich
aan zijn oog vertoonde door een macht van buiten Freud om tot
stand gebracht. Als men aan het woord ontdekking verbindt dat ze
het resultaat is van een moeizaam, langdurig, pijnlijk proces dat
voortdurende inspanning vraagt en dat zich voltrekt in een toe-
stand van volledige eenzaamheid die voor een gewoon mens on-
verdraaglijk is, is het woord ontdekking bruikbaar. Schepping lijkt
me het woord waarmee Freud's werk het beste omschreven is.
Mensen kunnen de betekenis beseffen van de band tussen de schep-
per en zijn schepping. De moeder-kind relatie doet er ons veel van
begrijpen en meevoelen. Welnu, de strijd om het behoud, het
voortbestaan, de groei van zijn werk, de angst geen vaste voet
ervoor te krijgen, het verloren gaan ervan, spelen in deze briefwis-
seling een overheersende rol. Het creëren van veiligheid, zeker-
heid, het bevorderen van de groei, van voortbestaan zijn de alles
beheersende themata in deze briefwisseling.
De mate waarin we de betekenis beseffen die deze band, deze ver-
houding heeft voor de schepper maakt het ons mogelijk meer in-
zicht te krijgen in Freud's doen en laten, zijn instelling ten opzichte
van de ander, zijn instelling ten aanzien van vriendschap, een-
zaamheid en isolement. Hij kan niet aan zijn behoefte aan vriend-
schap, warmte spontaan toegeven, m.a.w. aan zijn behoefte aan
menselijk contact, omdat het belang van 'die Sache' op de eerste
plaats stond. Deze verhouding is het alles bepalende. Vanuit dit
perspectief moet het gebeuren en het gedrag bekeken worden. Dit
is het grote verschil met de relaties tussen mensen onderling en de
relaties van een geniaal mens met zijn omgeving. Dit voortduren-
de en onoplosbare conflict tussen de objectrelatie en het werk
wordt op indrukwekkende wijze onder woorden gebracht door
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Franz Kafka in zijn brieven aan Felice (F. Kafka: Briefe an Fe-
lice, 1970): 'Ich kann nicht glauben, dass in irgendeinem 1\fi.r-
chen um irgendeine Frau mehr und verzweifelter geUmpft wor-
den ist als um Dich in mir, seit dem Anfang und immer von
neuem und vielleicht fiir immer'. Het komt aan op het belang van
'die Sache', dat is Freud's Leitmotiv, niet de persoonlijke relatie
tot de ander.
Door de biografen wordt te eenzijdig en te sterk de aandacht ge-
vestigd op het overdrachtsaspect in hun onderlinge verhouding.
Met name Schur (Freud living and dying, 1973) meent dat in de
relatie met Jung de resten van een onverwerkte overdracht-betrek-
king met Fliess nog een grote rol speelt. Veeleer moet de vraag
gesteld worden of in zijn relatie met Jung niet Freud's moeilijk-
heid met de erkenning van zijn eigen werkelijke grootheid van
veel meer betekenis is geweest evenals het opnieuw geconfron-
teerd worden met een persoonlijkheid, die door de magisch-mys-
tisch-religieuze belevingswereld beheerst wordt.
Freud's eigen strijd met zijn speculatieve neigingen, die hij ten
tijde van zijn relatie met Fliess de baas werd, trad hem bij Jung
weer tegemoet. De in de briefwisseling tussen Freud en Jung voor-
komende 'occulte periode' spreekt hier boekdelen. Nadat Jung
aan Freud over zijn ervaringen met de "klopgeest" had verteld
raakte Freud in verwarring, hij was geschokt. Freud had enige
weken nodig om zich te hervinden. Jung raakte aan Freud's erva-
ring met Fliess aan de gevaren die hem toen bedreigden, oude
littekens liepen gevaar weer geopend te worden (zie ook FranÇois
Roustang: A Chacun sa Folie, Critique, 1976 No. 344, p. 62 en
Jg 50, Jg 138, Fr. 139, Fr. 236, Jg 254, Fr. 255, Fr. 260, Fr. 293,
Jones III S 451). De tegenoverdracht heeft een grotere rol ge-
speeld dan de overdracht. Een zelfgevoels-conflict, een narcis-
tisch aspect, een intrapsychisch gebeuren bij Freud lijken me meer
van invloed te zijn geweest dan een onverwerkte overdracht (Eiss-
ler, 1974, Kohut, 1975).
Het lijkt me niet zonder meer te verwerpen dat de in deze jaren
vallende belangstelling voor projectie en waan bij Freud (zie o.a.
'Der Fall Schreber', 1911) mede verband houden met de relatie
tussen Freud, Fliess, Adler en Jung. Het valt op in de briefwisse-
ling hoe weinig Freud's publicaties tussen 1906 en 1914 ter sprake
komen. Dit is één van de grote tegenstellingen in de briefwisse-
ling van Freud met Abraham en die met Lou Andreas-Salomé in
vergelijking tot die met Jung. Bij Jung kan men duidelijk waar-
nemen hoe hij de uitwisseling beperkt, deels geheim houdt. De
volle omvang van de betekenis voor Freud van de ontmoeting met
Jung wordt pas duidelijk als men Freud's publicaties tussen 1914-
1920 er bij betrekt. Freud heeft de ervaring met Jung geheel
verwerkt na 1920, na de publicatie van 'Jenseits des Lustprinzips'
(1920). Deze conclusie zal U duidelijk worden na het bespreken
van Freud als revolutionair en de wetenschappelijke revolutie.
Freud beleefde aan Fliess het falen als wetenschappelijk onder-
zoeker als het gevolg van een onverwerkte grootheids-problema-
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tiek, bij Jung zag hij hetzelfde gevaar en hetzelfde proces zich vol-
trekken als bij Fliess.
De onjuiste beoordeling door de biografen van Freud's verhou-
ding tot zijn medewerkers vindt zijn oorzaak in de miskenning van
het probleem van het behoud van zijn schepping. Het onderschat-
ten van de intensiteit van deze band tussen schepper en schepping
heeft, omdat ze van doorslaggevende betekenis is, biografen,
medewerkers en volgelingen (leerlingen) op gelijke wijze op een
dwaalspoor gebracht, evenzeer in het verleden als heden ten dage.
Freud's vaak onjuiste beoordeling van zijn medewerkers en vice
versa vindt zijn oorzaak in de kracht van de band tussen schepper
en schepping. De ondergang van zijn werk was voor Freud het
einde van alles, onverdraaglijk, het moest ten koste van alles ver-
meden worden. In die tijd was Freud gepreoccupeerd door de
verwachting van zijn eigen spoedige dood (Fr. 3, Fr. 18, Fr. 20,
Fr. 23, Fr. 27, Fr. 103, Fr. 106, Fr. 110, Fr. 125, Fr. 139, Jg
146). De psychoanalyse was nog niet veilig gesteld. Hij had iemand
nodig, die zijn werk kon voortzetten en afmaken. Zowel het snel
voor Jung gewonnen zijn (Binswanger, 1956 S. 11), als het na kor-
te tijd hem tot opvolger proclameren, worden dan begrijpelijker
(zie ook Freud—Jung no. Fr. 139). Belangrijk is in dit verband
wanneer Freud de overtuiging kreeg dat het voortbestaan van zijn
werk gewaarborgd was. Met zekerheid kan ik die vraag niet be-
antwoorden. Men kan de opvatting verdedigen, dat Freud na de
ervaring van de bruikbaarheid van zijn werk voor de behandeling
van 'Kriegsneurosen', door de enorm toegenomen belangstelling
na de eerste wereldoorlog voor de psychoanalyse en na de publi-
catie van 'Jenseits des Lustprinzips' (1920) veel zekerder gewor-
den was ten aanzien van het voortbestaan van zijn schepping.
Een door velen opgemerkte en gecommentarieerde karaktereigen-
schap van Freud, zijn men zou kunnen zeggen 'onmenselijke' zelf-
discipline, wordt tegen de achtergrond van het voorgaande ook
begrijpelijk. Ilse Griibrich-Simitis merkt in haar fijnzinnige inlei-
ding tot de uitgave van Freud's Selbstdarstellung (Fischertaschen-
buch Verlag, 1971) op: 'Der Moses des Michel Angelos ist ins
geheim ein Appell an sich seibst, die durch die Sezessionen Alfred
Adlers und C. G. Jungs aufgesteirte Emotionen im Interesse der
Fortentwicklung seiner Lehre in sich selber nieder zu ringen' (S.
26). De Mosesstudie verscheen anoniem in 1914 (G.W. X, p.
172-201), onder Freud's naam in 1924. Het is zijn enige anonie-
me publicatie, ze is een goed voorbeeld van de nauwe relatie tus-
sen zijn persoon en zijn werk en vormt een hoeksteen in het zich
rekenschap geven van zijn concept der sublimering.
Ik wil, voordat ik nader inga op het volgende thema, enkele op-
merkingen maken over Freud als geniaal en scheppend mens.
Zonder eerst uiteengezet te hebben hoe het begrip geniaal mens
ontstaan is en omschreven moet worden meen ik dat het aan-
vaardbaar is te stellen dat Leonardo da Vinci, Newton, Goethe en
Freud tot deze categorie behoren. Enige zaken zijn mij bij Freud
opgevallen, die voor het genie-probleem van enige betekenis zou-
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den kunnen zijn.
1. — Het grote verschil tussen Newton en Freud is dat bij Freud
de persoonlijke betrokkenheid op God, op de religieuze gevoels-
wereld ontbreekt, ze is er niet. Godsdienst interesseert hem als
verschijnsel en als onderzoeksobject; er is geen conflict tussen
wetenschap en geloof in hem, geen behoefte om ze met elkaar in
verbinding te brengen, met elkaar in overeenstemming te brengen
(zie Freud 1925 b). Freud's instelling tot de religie zou wel eens
een omstandigheid kunnen zijn die het hem vergemakkelijkte zijn
creativiteit te ontplooien en een wezenlijke bijdrage geleverd heeft
aan de totstandkoming van de wetenschap van het onbewuste en
de driftleer. Hier is Freud de grote tegenpool van Newton, wiens
gepreoccupeerd zijn met God een bijna allesbeheersende plaats in
zijn leven heeft ingenomen. Newton's wetenschappelijk werk is
niet te denken zonder zijn relatie met God. Pas in de laatste jaren
is men begonnen met de studie van zijn religieuze geschriften
(Manuel, 1968, 1974). Deze hebben een omvang, die die van zijn
wetenschappelijke evenaren zo niet overtreffen. Met Goethe is er
veel overeenkomst, maar ook verschil. Goethe maakte een dui-
delijke religieuze periode door (Frl. von Klettenberg: Eissler,
Goethe I 470 ff). Hij maakte er zich uit los, maar bleef tot op het
eind van zijn leven gevangen in de idee der eigen onsterfelijkheid.
(Goethe Gesprche mit Eckermann, 1955 p. 279, 336; Freud,
1916 a, 1928 a.) Freud's instelling tot godsdienst en religie is de-
zelfde als die van Leonardo da Vinci. Het gepreoccupeerd zijn
van Jung door God toont een opvallende gelijkenis, resp. overeen-
komst met die van Newton. Beide zijn bovendien in hoge mate ge-
fascineerd door alchemie, astrologie, numerologie, occultisme,
mystiek en de mytische componenten van godsdienst. Beide heb-
ben een diep gestoorde relatie met hun vader. Uit de ons ter be-
schikking staande gegevens is met een grote mate van waarschijn-
lijkheid te stellen dat beiden een psychose doormaakten.
2 — Zo er bij Freud sprake is van een conflict dan speelt zich dit
af tussen kunstenaar en/of wetenschappelijk onderzoeker zijn; in
de Leonardo studie (1910 c) weerspiegelt zich waartoe dit leiden
kan. In Goethe's leven zien we een soortgelijk conflict in de perio-
de van de Farbenlehre.
3 — Door het lezen van een studie van E. Panofski: 'Artist, Scien-
tist and Genius' (Harpertorch books 1956: 'Renaissance and Re-
naissances') kreeg ik het gevoel dat tegen de achtergrond van wat
we over Freud weten te overwegen valt: In hoeverre is het geniale
verbonden met het vermogen om uitersten van psychische toe-
standen, die ook de gewone mens kent, gedurende lange tijd te ver-
dragen en ze bruikbaar te maken voor het creëren waarbij het ge-
woon mens zijn behouden blijft?
Volgens Panofski liggen de wortels voor het ontstaan van het he-
dendaagse genie-begrip in Drer's tijd (1471-1528). In deze ja-
ren drong de Italiaanse Renaissance door in de Noordelijke Ne-
derlanden. De mens begon zich bewust te worden van zijn be-
hoefte om zelf te scheppen en van zijn vermogen daartoe. Schep-
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pen was niet meer het uitsluitend privilege van God, en de mens
zijn instrument. 'The rise of man to the status of genius however,
was, in a sense, a second Fall from grace. As his ambition for
"the knowledge of Good and Evil" has brought upon him mortali-
ty and sin, so did his ambition to "creativeness" entail a threat
to his sanity'. Deze scheppingsdrang verheft het genie boven alle
mensen, maar 'also threatens him with tragedies unknown to
them: "melancholy"' Deze toestand plaatst de creatieve mens op
een duizelingwekkende hoogte, waar hij op zijn zachtst gezegd
eenzaam is, en het ergste dat hem overkomen kan is het vallen in
de afgrond van de waanzin. De melancholie is volgens Panofski
de voor het genie meest bedreigende toestand.
Het gaat om het overweldigd worden door volledige verbinding-
loosheid, het verlies van alle banden met mens en natuur. De
zwaarste opgave die een enorme inspanning en voortdurende aan-
dacht vraagt is er voor te zorgen niet in die toestand terecht te
komen. De briefwisseling van Freud met Fliess (Aus den Anffin-
gen der Psychoanalyse, 1950) is van het voorgaande een aangrij-
pende illustratie. Aan de Fliess-periode en aan de periode van de
'Splendid Isolation' refereert Freud een aantal malen in de brief-
wisseling met Jung (o.a. Fr. 70, 80, 94, 106, 134, 139, 160, 221,
223, 225, 228). Deze perioden hebben hem een deel van zijn ar-
beidskracht gekost. Het gaat om toestanden van uiterste eenzaam-
heid, resp. vereenzaming, om het verdragen van een gevoel van
geëxcommuniceerd zijn en van zelfgekozen noodzakelijk isole-
ment. Er wordt geen verbondenheid gevoeld met de omgeving der
mensen, wel wordt de verbinding met de natuur gezocht en deze
blijft behouden. Hierbij komt ook Freud's liefde voor reizen.
Freud's liefde voor de natuur en zijn behoefte eraan zijn heel ken-
merkend voor hem, ze nemen een grote plaats in in zijn hele leven.
Het komt aan op het vermijden van de psychose. Als we ons rea-
liseren dat de relatie met Jung de eerste was na deze perioden dan
kunnen we ons de snelle toewending van Freud naar Jung beter
begrijpen, deze toewending was mede opgeroepen door Jung's
eigen persoonlijkheid in die jaren. Hij was een toonbeeld van vita-
liteit en ongebreidelde fantasie. Freud voelde zich tot dergelijke
personen in zijn hele leven aangetrokken (Fliess, Ferenczi, Grod-
deck). In Freud's leven valt de normaliteit op, het gewone, dage-
lijkse leven van ieder mens, ondanks de grootse schepping die hij
tot stand bracht. Dit is opmerkelijk: het ontbreekt in ieder geval in
de levensgeschiedenissen van de meeste genieën, zeker als het
gaat om de mate waarin Freud leefde als een gewoon mens (Bach
is een ander voorbeeld).
4 — Freud's instelling t.o.v. zijn genialiteit — Evenals de jonge
Freud in één van zijn brieven aan Martha Bernays (1968 S. 208)
wijst ook de oude Freud in een brief aan Marie Bonaparte (Eiss-
ler: Talent and Genius, 1971 S. 308) deze qualificatie af. Waar-
om? Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat hij dit vanuit het besef
deed, dat het grootste gevaar dat de mens bedreigt — vooral de
creatieve —, bestaat in het meegesleept worden door zijn groot-
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heidsfantasieën; daarvoor moet hij voortdurend op zijn hoede zijn.
Het argument, dat Freud in die brief gebruikt, is dat hij in de da.
gelijkse omgang voor zijn medemens veel te gemakkelijk is om een
genie te zijn. Hij sterkt zichzelf daarmee in de opvatting, dat ge-
woon-zijn en genie-zijn elkaar uitsluiten in plaats van zijn gewoon-
zijn te accepteren als een bewijs van zijn uitzonderlijke genialiteit.
Freud stelt zijn gewoon-mens zijn altijd voorop, wil zoveel moge-
lijk de indruk van anders zijn dan anderen vermijden. Het verband
tussen gewoon-zijn en geniaal is niet alleen een probleem in de
geniale mens zelf, maar speelt een grote rol in de relatie tussen het
genie en de ander, en omgekeerd.
5 — Een gemeenschappelijk probleem is het vinden van de eigen
werkelijke waarde. Het genie vergroot door zijn aanwezigheid de
verwarring hierover bij de gewone mens. Het genie bemoeilijkt de
erkenning van de gewone mens, dat hij zijn grootheidsbehoefte
niet kan bevredigen. De geniale scheppende mens heeft de moge-
lijkheden die wij ons dromen, waarover wij fantaseren. Het genie
is meer of minder zoals onze grootheidsfantasieën over onszelf
zijn. Elk mens heeft wel eens iets creatiefs, maar de geniale mens
heeft het creatieve als een meer of minder constante eigenschap.
Tegen deze achtergrond wordt het veel begrijpelijker dat Jung
zich meer en meer verdiepen moest in religie, mythologie etc.
Het bezig zijn daarmee is voor iedereen een probaat middel om te
ontkomen aan de moeilijkheid het zelf niet tot werkelijke groot-
heid te kunnen brengen.
Als we ons realiseren dat Jung stamt uit een geborneerd protes-
tants Duits-Zwitsers domineesgeslacht, een vader had waarmee
hij niet overweg kon, kunnen we ons beter in zijn moeilijkheden
met Freud verplaatsen. Voeg daarbij, dat voor deze dorpsjongen
het flitsende intellect, de eruditie van Freud, zijn grote stadsmens
zijn en zijn Jood-zijn, de confrontatie met het onbekende, wezens-
vreemde nog versterkt heeft. Het contact moet voor Jung iets be-
angstigends, 'unheimliches' (Freud, 1919 h) gehad hebben, de
ambivalentie moet van het begin af aan sterk geweest zijn. De
snelle proclamatie tot opvolger en kroonprins bracht hem onder
zware druk, het conflict tussen de behoefte aan en het verlangen
naar een werkelijk grote vader en de jaloezie en afgunst op de
werkelijke grootheid van de ander versterkten de behoefte Freud
te bestrijden en hem te overtreffen.
Door het voorgaande en beseffend dat Jung (1875-1961) in die
jaren nog een betrekkelijk jonge man was (31-39) kunnen we ons
beter in hem verplaatsen en meer waardering voor hem opbren-
gen. Als we zijn grote begaafdheid buiten beschouwing laten kun-
nen we ons met hem vergelijken. Wij hebben dezelfde moeilijkhe-
den met Freud en zijn werk als hij. Jung is net als wij de mens, die
meer of minder in zijn eigen onbewuste conflicten gevangen geble-
ven is. Wij lijden eronder, dat we onze grootheidsfantasieën niet
verwerkelijken, en onze grootheidsgevoelens niet bevredigen kun-
nen. Wij moeten in ons zelf deze stand van zaken erkennen voor-
dat we ons Freud's werk eigen kunnen maken en op den duur in
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staat zijn er mee te werken. Dat is een proces dat zich telkens
weer opnieuw moet voltrekken. We moeten om zo te zeggen een
stuk 'ontluistering' van onszelf verdragen. We moeten gevoelens
van gekrenkt zijn, gewond zijn, pijn, teleurstelling en verdriet ver-
werkt hebben. Dit proces kan ons realistisch zelfgevoel versterken
en daardoor wordt het zich eigen maken van Freud's denkwijze
vergemakkelijkt. In hoeverre speelt bij Freud zelf de problema-
tiek met zijn eigen grootheidsbeleven een rol? Freud moest net
het omgekeerde doen als ieder ander mens ten aanzien van zijn
eigen innerlijke wereld van grootheidsgevoelens. Freud had meer
moeite met het erkennen dan met het ontkennen van zijn eigen
grootheid. De ander groter zien dan hij eigenlijk is vervult een af-
weerfunctie ten aanzien van de erkenning van eigen werkelijke
grootheid en de consequenties daarvan in de dagelijkse realiteit.
Heeft Freud Jung nodig gehad om via de verwachting, dat er een
opvolger was, aan de erkenning van zijn eigen werkelijke groot-
heid te ontsnappen? Is die erkenning bemoeilijkt door het destruc-
tieve aspect van de grootheidsbeleving: de triomf, het schuldge-
voel en de angst ervoor? De veel later gepubliceerde 'Eine Erin-
nerungsstërung auf der Akropolis' (Freud, 1936 a) krijgt nu meer
reliëf. Ook de grote inspanning die Freud zich getroost heeft in-
zake het verenigingsleven wordt dan duidelijker. Freud moest tot
het inzicht komen dat voor het ontplooien en veiligstellen van zijn
werk de vereniging en het verenigingsleven doodlopende wegen
waren.
Vanuit dit gezichtspunt is het van belang meer te weten van Freud's
verhouding tot het verenigingsleven na de breuk met Jung. Hier-
over heb ik te weinig betrouwbare gegevens. Na het loslaten van
Jung keert Freud terug tot omvangrijk zelfscheppen, er komt een
zeer creatieve periode (1915-1920). Hij schrijft, mede door de
eerste wereldoorlog, vrijwel geheel alleen, aan zichzelf overgela-
ten, houdt afstand ten opzichte van zijn medewerkers en koestert
niet meer zulke verwachtingen van hen. Men moet goed in het
oog houden dat de afstand, die Freud had ten opzichte van zijn om-
geving, na zijn zelfanalyse al groot was en dat deze afstand na de
episode Jung nog groter geworden is. Freud besefte in de jaren na
de breuk, dat hij zijn werk niet beschermen kan tegen de gevaren,
die vanuit de omgeving dreigen. Het beste middel daartegen is het
werk zelf zo onaantastbaar en levensvatbaar te maken als moge-
lijk is. Het gevaar dat hem daarbij bedreigt zit in hemzelf. In de
Nachruf op Karl Abraham (Freud, 1926 b) laat hij hierover geen
twijfel bestaan: `und sicher war er (Abraham) ein vorbildlicher
Fiihrer zur Wahrheitsforschung geworden, unbeirrt durch Lob
und Tadel der Menge wie durch den lockenden Schein eigener
Phantasiegebilde'.

II — Freud als revolutionair en de wetenschappelijke revolutie
We zien in het verloop van de briefwisseling een verandering op-
treden in de gevoelsinstelling van beiden (Freud en Jung) ten op-
zichte van elkaar. Bij Freud verdwijnt de vreugde over het contact
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met Jung en zijn bewondering voor hem. Twijfel komt ervoor in
de plaats ten aanzien van Jung's persoonlijkheid in dienst van 'die
Sache'. Langzamerhand zien we hoe Freud Jung gaat beleven als
ongeschikt en meer en meer als het gevaar voor de groei van zijn
werk en het voortbestaan ervan. Desondanks poogt Freud nog ge-
ruime tijd met veel geduld, tact en tolerantie Jung op te leiden voor
de taak, die hij hem had toebedacht, namelijk als voleinder van
zijn werk en als de leider van de beweging. Bij Jung komen de
eerste tekenen van diens gewijzigde gevoelens eerder in zijn ge-
drag tot uitdrukking, dan in zijn directe uiteenzettingen met Freud;
bijvoorbeeld
1 in het vermijden van het persoonlijk contact, van de ontmoeting

onder vier ogen;
2 in de laksheid in het beantwoorden van Freud's brieven; snelle

beantwoording was toen iets waaraan Freud grote behoefte had.
Eenmaal probeert Freud Jung tot analyseren van dit symp-
toom te bewegen, zonder resultaat;

3 in het geheim houden van alles wat de 'Wandlungen und Sym-
bole der Libido' betreft;

4 in het in hoge mate beperkt houden van de uitwisseling van er-
varingen en theoretische problemen tot de schizofrenie; terwijl

5 pas in de laatste brieven van Jung aan Freud zijn affecten los-
barsten.

Het verschijnen van de 'Wandlungen und Symbole der Libido'
(1911/12), is het breekpunt: Freud beseft dat Jung het grote ge-
vaar is voor zijn werk, Jung tast het libido-begrip aan (het ver-
schijnsel drift en het driftconcept). Dit blijkt voor Jung het struikel-
blok te zijn en te blijven in de aanvaarding van Freud's weten-
schappelijk werk. Als Freud beseft, dat Jung het revolutionaire ka-
rakter van zijn werk, dat zich vooral manifesteert in het driftbegrip
en in het concept van het onbewuste, afwijst, is voor Freud de zaak
beslist. Voor Jung was de revolutionair onverdraaglijk.
De vraag rijst in hoeverre Freud het gevaar dat Jung beli-
chaamde overschatte. Dit is een vraagstelling voor ons nu; toen
was het voortbestaan van de psychoanalyse een zaak van leven of
dood voor de schepper. Wat de breuk met Stekel betreft: deze
vormde geen wezenlijke bedreiging voor Freud, ook die met Adler
niet, al werd deze als gevaarlijker beleefd, getuige Freud's uiteen-
zettingen in zijn werk met Adler. Hij voelde zich ten aanzien van
Adler gauwer veilig dan ten opzichte van Jung. Jung was de eer-
ste die echt zijn schepping bedreigde. Dit blijkt duidelijk uit de in-
tensieve wijze waarop Freud zich in zijn werk van Jung's opvattin-
gen rekenschap geeft en uit het grote aandeel dat Jung heeft in de
briefwisseling met Abraham. De persoonlijke kant komt vooral
daarin tot uitdrukking. Rank en Ferenczi, met wie hij later ook
brak, zowel als andere ontwikkelingen in de psychoanalyse die
direct met personen samenhangen, zijn niet meer zo bedreigend
geweest voor het behoud van zijn werk. Freud als revolutionair,
unzeitgemss. Iedere nieuwe idee veroorzaakt in den beginne
een schrik; na zekere tijd gaat het schrikeffect verloren maar niet
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het kenmerk van het revolutionaire. Freud als conquistador, zoals
hij zichzelf bij voorkeur bestempelt, als veroveraar, piraat en pio-
nier. Kenmerken, die aan de revolutionair eigen zijn. Dit revolu-
tionaire is het essentiële in de confrontatie van Freud en zijn werk
met de wetenschappelijke wereld, de cultuur en de maatschappij in
zijn tijd. Toen de schok verzwakte en ten slotte verdwenen was
ging het besef van het revolutionaire verloren. Freud moest het
revolutionaire karakter veilig stellen, het verduidelijken en ver-
oorzaakte opnieuw een schok! Dit geschiedde via de ontwikkeling
der driftleer: zijn erkenning van twee afzonderlijke driften (sexua-
liteit en de destructiedrift) werd weer een struikelblok, veroor-
zaakte een botsing tussen revolutie en traditie. De revolutionair
breekt met de traditie, Jung representeert de traditie.
Voor Jung was de ontmoeting met Freud de ervaring van het vol-
ledig nieuwe, vreemde, onbekende, waardoor hij zich als jonge-
man aangetrokken voelde, maar dat hij ten slotte niet verdragen
kon. Jung kon zich als het ware niet ver van huis begeven. Hij
moet zich bedreigd hebben gevoeld. Het gaf hem de ervaring
van 'Das Unheimliche'. Loslaten van de traditie betekent verlies
van vaste grond onder de voeten, verlies van veiligheid en be-
scherming. Men moet op eigen benen kunnen staan, alleen en één-
zaam kunnen zijn. Het is de moeite waard vanuit dit gezichtspunt
Jung's reactie te vergelijken met die van Binswanger en Pfister
(alle drie Duits-Zwitsers). Binswanger waagde zich om zo te zeg-
gen nooit buiten de deur. Pfister zette zich geheel in voor Freud en
zijn werk. Hij maakte in zijn persoonlijk leven een grote crisis
door (zijn scheiding). Zijn grote verdienste is dat hij de analytische
gezichtspunten introduceerde in het pastorale werk.
Freud schudde de mensen wakker en liet ze schrikken (Freud: Zur
Geschichte der psychoanalytische Bewegung, Freud, 1914 d). Het
schokeffect is in onze tijd verdwenen en heeft in sommige opzich-
ten tot een versterking van de weerstand tegen Freud's werk geleid,
wat zich uitdrukt in het vanzelfsprekend en/of verouderd vinden
van wat Freud zegt. Deze correspondentie levert een bijdrage tot
de studie van de wetenschappelijke revolutie.
In hoeverre kan deze briefwisseling ons helpen bij het verkrijgen
van inzicht in het verloop van een wetenschappelijke revolutie?
Behalve met degene die de revolutie ontketent hebben we te maken
met degenen die met de revolutie in aanraking komen. Uit deze
briefwisseling blijkt dat het van wezenlijk belang is voor het zich
doorzetten van zo'n wetenschappelijke vernieuwing, wie de per-
soonlijkheden zijn die er in de beginfase van zo'n revolutie mee in
aanraking komen.
Het verschil in persoonlijkheid tussen Jung en Abraham is hier
van groot belang. Abraham kon beter omgaan met zijn groot-
heidsfantasieën, hij was in hoge mate realiteits-bewust, besefte al-
door het wezenlijke verschil tussen Freud en hem, hun onvergelijk-
baarheid, hij kon afstand houden. Abraham was als mens groot,
echter geen geniaal mens. Hij was tegen het dagelijks leven opge-
wassen, leefde als dokter met zijn patiënten en zijn gezin. De ande-
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re medewerkers van Freud uit die tijd waren in dit opzicht veel
machtelozer. Ook daardoor stonden ze elkaar nader. 'beiden wa-
ren integer. Afgunst, nijd, rivaliteit en ambivalentie wonnen het
niet van bewondering, liefde en dankbaarheid. Het vermogen,
zich met het werk te vereenzelvigen en zich door Freud als per-
soon te laten inspireren, waren aanwezig en bleven intact. Abra-
ham is een voorbeeld van de betekenis die de persoon heeft, die
in den beginne de rol van begeleider van de schepper en zijn werk
toevalt.
Mij heeft het voortdurend bezig gehouden waarom Freud niet di-
rect onderkend heeft dat Abraham de juiste man op de juiste
plaats was voor het werk, en als leider der beweging, als bestuur-
der. Een verklaring hiervoor kan ik niet geven, wel enige gedach-
ten erover uiten. Jung kwam veel meer tegemoet aan Freud's be-
hoefte om te ontsnappen aan de druk van de 'Splendid Isolation'
en aan de eis, die hij zichzelf gesteld had ten aanzien van het zelf-
gekozen isolement, dat nodig was om zijn schepping in stand te
houden. In die periode was Jung iemand die gemakkelijk contact
maakte, hij was levendig en warm. Abraham hield altijd een grote
reserve en was in de omgang saai, al stond hij Freud nader als
Jood en als grote-stadsmens. Jung was niet alleen een heel begaaf-
de, intelligente jongeman, maar had bovendien een vooraanstaan-
de positie in de universitaire wereld. Jung had een nauwe relatie
met Bleuler, een prominente figuur in de Duitse psychiatrie. Bo-
vendien was Jung geen Jood en geen Duitser. Freud kon door hem
niet alleen ontsnappen aan de vereenzaming, maar ook aan het
anti-semitisme, waar hij in Wenen onder leed.
Dit anti-semitisme belemmerde mede de groei van zijn werk, uni-
versitaire mogelijkheden bestonden daar voor de psychoanalyse
niet. Abraham was Freud's meerdere in één opzicht, hij verloor
nooit zijn reserve, behield altijd afstand en de beoordeling van de
ander in diens waarde voor 'die Sache' was vrijwel onfeilbaar
(Jung, Rank). Het was Abraham's inzicht in zijn eigen narcistische
problematiek en zijn vermogen tot zelfanalyse, dat het hem moge-
lijk maakte zijn relatie met Freud op volwassen niveau te conti-
nueren en te stabiliseren. Hilda Abraham's helaas onvolledige bio-
grafie (the Intern. Rev. of Psychoanalysis I, p. 17) over haar va-
der verheldert veel. Het is jammer dat in deze biografie het con-
tact van Abraham met Wilhelm Fliess niet meer ter sprake komt
en ook het conflict met Rank niet. Wel krijgen we een goed beeld
van Abraham's verhouding met zijn vader. Een groot contrast met
die tussen Jung en zijn vader.
De studie van de wetenschappelijke revolutie staat nog in de kin-
derschoenen. Van grote betekenis is T. S. Kuhn's boek: The struc-
ture of scientific revolutions (1962). Zijn object van onderzoek is
de physica, een der B-wetenschappen. Over een alpha-weten-
schap, resp. de humaniora, is mij geen diepgaande studie bekend.
Ten aanzien van het revolutionaire aspect van Freud's werk kan
men parafraserend en karakteriserend stellen dat de psychoana-
lyse zich steeds meer naar Jung toebeweegt. Dit weerspiegelt zich
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in de ik-psychologie (de nadruk die cognitie, perceptie en gevoe-
lens daarin krijgen in onze tijd); het qualitatieve-structurele ele-
ment treedt steeds meer op de voorgrond in de literatuur; de drift-
leer staat meer en meer aan kritiek bloot: het psychische ener-
gie concept wordt als onbruikbaar gezien, evenals het economisch
gezichtspunt.
Ik keer terug naar Freud en Jung. Jung's historische betekenis is
dat hij de representant is van de traditionele wereld in het proces
van de wetenschappelijke revolutie. Het revolutionaire karakter
van Freud's werk blijkt te zijn miskend, het unzeitgem'ásse dat
Freud's werk nu nog kenmerkt evenals toen, wordt afgewezen.
Met andere woorden: Jung als persoon is van ondergeschikt be-
lang, dus ook de persoonlijke relatie tussen Freud en Jung. Jung
vervult een functie in het proces der wetenschappelijke revolutie.
De breuk met Jung is het onontkoombaar gevolg van een innerlijk
proces bij Freud. In Jung moest hij zich ontdoen van het gevaar,
dat zijn nieuwe wetenschap bedreigde. Hij moest het libido con-
cept en, zij het in mindere mate, het concept van het onbewuste
veilig stellen. Om dit te kunnen doen moest Freud zelf de ver-
wachting opgeven dat het mogelijk is daarvoor te zorgen via een
ander. Hij moest inzien dat een nationale resp. internationale or-
ganisatie, een groep dus, evenmin de weg is om het werk veilig te
stellen. Dit innerlijk conflict speelt zich meer impliciet, tussen de
regels, af in de correspondentie dan expliciet. Hij slaat de weg in
om het zelf veilig te stellen met behulp van zijn eigen scheppings-
kracht. Dit gebeurde via de narcisme studie (Freud 1914 c) en de
andere libido-theoretische geschriften tussen 1915-1920, door
het verscherpen van het dualistisch karakter der driftleer en in de
zogenaamde metapsychologische geschriften. In de in deze jaren
ontstane metapsychologische beschouwingswijze valt de nadruk
op het economisch gezichtspunt. Ze is het eindpunt van een ont-
wikkeling, begonnen in het 'Entwurf einer Psychologie' (Anffin-
gen, 1950), waarbij later de spanning, de intensiteit, de grootte van
de kracht, het quantitatieve dus, in verbinding gebracht is met het
systeem concept (Freud 1911 b, 1912 c). Aan het begin van deze
laatste ontwikkeling staat de omschrijving van het 'ik' als samen-
hangende organisatie in het 'Entwurf' (1950) en het concept van
het 'Psychisch apparaat' in de Traumdeutung (1900). Pas daar-
door krijgt het economisch gezichtspunt zijn kans, het gaat om re-
latieve krachtsverhoudingen tussen systemen.
Heden ten dage is de vorm, waarin de aanval op het libido-con-
cept plaats vindt, gewijzigd. Het energie-concept moet verdwijnen
(o.a. M. M. Gill and Ph. S. Holtzman, 1976; R. Schger, 1975,
1976). De aanval gaat sinds Jung onverminderd voort. De revolu-
tie wordt niet verdragen. Behalve in de psychoanalytische 'theorie'
zien we de invloed van Freud's ervaring met Jung ook in 'Aus der
Geschichte einer infantilen Neurose' (Freud, 1918 b) en in 'Psy-
choanalytische Bemerkungen fiber einen autobiographisch be-
schriebenen Fall von Paranoia' (1911 c). Deze laatstgenoemde pu-
blicatie is Freud's antwoord op Jung's opvatting over het schizo-
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frenie-probleem. Jung c.s. hielden vast aan de toxische aetiologie
en legden de nadruk op de inhoud der psychose. Freud ziet het
wezenlijke in de mechanismen en het functioneren daarvan. (Zie
ook: Freud-Abraham, 1965, brief 4-5-'15).
In beide gevallen is de kliniek het middel, niet de theorie. De me-
tapsychologie blijft een torso (Freud, 1925 d). Ze was als middel
om het revolutionaire te verduidelijken en veilig te stellen, nadat
zich de laatste wijzigingen in de driftleer hadden voltrokken, niet
meer van veel betekenis, niet meer geëigend voor het alles be-
heersende doel. Freud blijft na het verschijnen van het 'Jenseits
des Lustprinzips' (1920) voortdurend bezig met de uitwerking van
de driftleer. Zijn persoonlijkheidsmodel, dat in wezen de uitwer-
king is van het systeem-concept, kon pas ontstaan na het inzicht,
dat een deel van het ik onbewust is. Hij blijft de aandacht vesti-
gen op het onontbeerlijke van het economisch gezichtspunt.
De breuk tussen Freud en Jung is niet een breuk tussen twee
vrienden geweest. Dat ze vrienden zijn geweest is er bij mij nooit
ingegaan. Wat wel zeker is en dat geldt, zij het ook in verschillen-
de mate, voor al zijn naaste medewerkers, is dat ze Freud vriend-
schap hebben willen afdwingen, dat ze een bijzondere plaats bij
hem wilden innemen. Freud heeft daarmee veel te stellen gehad,
het heeft veel van zijn tact en tolerantie gevraagd en hoge eisen
gesteld aan het afwegen van het belang van de zaak en de mense-
lijkheid in zijn gedrag tot zijn medewerkers. Rekening houden
met de ander was voor Freud iets vanzelfsprekends. Hiermee kom
ik op mijn laatste punt.

III — Freud en de relatie tot zijn omgeving
Over dit aspect bestaan veel tegengestelde en tegenstrijdige me-
ningen. Eén ding hadden, zoals ik al eerder opmerkte, alle mede-
werkers gemeen: ze wilden allen zijn vriendschap. Dit feit schiep
verwachtingen, veroorzaakte onvermijdelijke teleurstellingen, on-
derlinge jaloezie en naijver. Deze situatie was een grote belasting
voor Freud. Daarbij komt Freud's zelfgekozen isolement en de
noodzaak dit te handhaven. Dit droeg het gevaar van vereenza-
ming in zich. Pas als men beide situaties voortdurend bij het oor-
deel over de verhouding tussen Freud en zijn medewerkers en om-
gekeerd betrekt, is wat men over Freud als persoon hoort en leest
juister te beoordelen. Zijn menselijkheid, of beter: de geuite kritiek
op zijn onmenselijkheid, zijn autoritair zijn, zijn intolerantie en zijn
slecht mensenkenner zijn, krijgen dan pas reliëf. Voor zijn mede-
werkers was de moeilijkheid een vereenzelviging met 'die Sache'
tot stand te brengen en niet in een onvolwassen relatie tot de schep-
per te blijven steken. Aan de briefwisselingen met Jung, Abraham
en Lou Andreas-Salomé wordt het bovenstaande duidelijk geïl-
lustreerd. Zowel Abraham als Lou Andreas-Salomé staan op een
meer volwassen manier tegenover Freud.
Op het oordeel, dat Freud een slechte mensenkenner was, wil ik
wat nader ingaan. Daarin zit het element van het overschatten
van zijn medewerkers. Wat hij meer dan eens overschatte waren
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de integriteit, loyaliteit en trouw ten opzichte van zijn werk en zijn
persoon; juist die eigenschappen, die hij zelf in hoge mate bezat en
als vanzelfsprekend beschouwde. Hij projecteerde deze aspecten
van zijn eigen opper-ik in de ander. Voor iemand die F. Th. Vi-
scher's uitspraak: 'Das Moralische versteht sich von selbst' (8/
1900) als iets vanzelfsprekends beschouwt, een voor de hand lig-
gende bron van fouten. 'Das Moralische' dient hier niet verstaan
te worden in samenhang met religie en ethiek, maar als de uit-
drukking van de noodzaak van menselijkheid in de omgang met de
ander, vanuit het besef dat menselijkheid voor het behoud van
individu en gemeenschap (Brief aan Romain Rolland, Freud,
1926 a) onontbeerlijk is.
Freud en Vriendschap — Veel is geschreven over competitie, ri-
valiteit, afgunst, en jaloezie tussen Freud en de andere mensen.
Het thema vriendschap in Freud's leven is niet op de juiste waarde
te schatten via de verhouding van Freud met zijn medewerkers en
omgekeerd. Degenen, die een echt vriendschapsgevoel hadden,
hebben er niet over geschreven, juist vanuit dat gevoel zwegen ze.
Er ontbreken mij te veel betrouwbare gegevens om verder in te
gaan op de individuele relaties tussen Freud en zijn medewerkers.
Vooral het ontbreken van de briefwisselingen tussen Freud, Bleu-
ler, Ferenczi en Rank zijn een struikelblok hierbij. In mijn be-
spreking liet ik de bespreking van de relevante literatuur achter-
wege. Ik heb mijn indrukken en gedachten neer willen schrijven,
zonder mij te laten beïnvloeden door andere schrijvers. De uitge-
breide literatuurstudie die ik daarna maakte leverde weinig aan-
knopingspunten op voor mijn eigen inzicht. Ik refereerde in de
geschreven tekst aan de bronnen, die voor mij van belang waren.
Door de publicatie van deze briefwisseling (1974) en de in 1962
gepubliceerde autobiografie van Jung: 'Erinnerungen, Tr.ume,
Gedanken' beschikken we voor het eerst over voldoende authen-
tiek materiaal om de verhouding tussen Freud en Jung meer tot
in details te onderzoeken en te vervolgen. Ik wil daarom even stil-
staan bij Jung's autobiografie.
Deze publicatie heeft in de psychoanalytische literatuur weinig
weerklank gevonden. Ook van de zijde van Jung's medewerkers en
volgelingen is er nauwelijks de aandacht op gevestigd. Het is ten
aanzien van Jung een onthullend boek. Het lezen ervan heeft me
geschokt. Ik besefte toen pas in de volle omvang hoe weinig Jung
zich van de psychoanalyse eigen heeft kunnen maken. Het wordt
invoelbaar dat Jung niet anders kon dan Freud en zijn werk af-
wijzen. Hij zou er aan te gronde zijn gegaan, zijn wereld zou in
elkaar gestort zijn. Het wordt duidelijk hoe Jung van jong kind af
aan gepreoccupeerd is geweest met religieuze overpeinzingen en
gepieker, hoe vast hij daarin zat en is blijven zitten. Opmerkelijk
is, dat in deze autobiografie nauwelijks gesproken wordt over zijn
verhouding met Bleuler. De brieven van Emma Jung aan Freud
geven het beeld van een zich ongelukkig voelende vrouw.
Er zijn in de psychoanalytische literatuur vier auteurs: Edelheit
(1964), Fodor (1963), Leavy (1964) en Winnicott (1964) die deze
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`Erinnerungen' besproken hebben. Drie concluderen, dat Jung na
de breuk een periode heeft doorgemaakt op de rand van de psy-
chose of zelfs psychotisch zou zijn geweest. Winnicott vestigt de
aandacht op een doorgemaakte schizofrenie van Jung in zijn
vroegste jeugd. Bovendien onderstreept hij de noodzaak voor de
psychoanalyticus in het reine te komen met Jung als persoon en
met diens werk. De psychiatrische diagnose is voor mij niet zo re-
levant. Wat mij bij het lezen schokte is het besef van de druk waar-
onder Jung geleefd moet hebben tijdens zijn relatie met Freud en
erna. De bedreiging van zijn eigen bestaan, de mate waarin hij
zich verpletterd voelde in Freud's nabijheid, dat heeft me getrof-
fen. Men krijgt door de autobiografie enige notie van de menselij-
ke tragiek in het bestaan van Jung. De brieven van Emma Jung
aan Freud klinken me in de oren als een noodkreet van een ver-
ontruste angstige vrouw, die een crisis voelt aankomen die haar
bestaan bedreigt en zich daartegenover machteloos voelt. We be-
seffen door de autobiografie iets van wat het zeggen wil voor de
gewone mens om in de nabijheid van een geniaal mens te verke-
ren. We realiseren ons hoe psychisch gezond en veerkrachtig
iemand moet zijn wil hij dit lang kunnen volhouden.
Ten slotte wil ik nog even stilstaan bij de geschiedenis der psycho-
analytische beweging.
1 Het blijkt dat destijds voor Freud de weg om via verenigings-

vormen en verenigingsleven de psychoanalyse in leven te hou-
den, een doodlopende weg was. Voor ons gaat het niet zonder,
maar ook niet met de vereniging. Ze is een vehikel met twee
gezichten. Het gaat om verschillende processen van verschil-
lende orde, die in wezen onverenigbaar zijn, maar het vereni-
gingsleven blijft toch het voertuig dat we niet ontberen kunnen
(v. d. Leeuw: Four years' Presidency, Int. J., dl 51, 1970).

2 Deze briefwisseling dwingt ons tot een hernieuwde bezinning op
de functie en het functioneren van de vereniging. Verstarring en
stilstand bedreigen ons.

3 In de briefwisseling zien we in een micro-cosmos wat zich thans
in een macro-cosmos afspeelt; het is een microfoto.

4 De psychoanalytische beweging bestaat uit een heen en weer
van kleine verbanden, waarin gedurende een betrekkelijk korte
tijd ongestoord en constructief samengewerkt kan worden, die
echter daarna uiteenvallen.

5 Voor de zaak gaat het erom of deze verbanden telkens weer
kunnen ontstaan en in hoeverre ze zich ook kunnen vormen met
een creatieve, boven het gemiddelde begaafde persoonlijkheid
als kern.

De tot nu toe bekende geschiedenis der psychoanalyse stelt ons
enige gegevens ter beschikking die tot overwegingen aanleiding
geven, die me de moeite van het overdenken waard lijken. Ik
maak in mijn uiteenzetting onderscheid tussen analytici van het
eerste, tweede en derde uur, resp. de medewerkers uit de begintijd
der psychoanalytische beweging tot 1925, die van 1925-1939,
tijdens Freud's leven en de psychoanalytici toen Freud niet meer
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in leven was. Deze indeling is het gevolg van de indruk die ik
kreeg tijdens het lezen van Jones' biografie over Freud (1955,
1957). Jones geeft de psychoanalytici van het tweede uur in zijn
geschiedenis der psychoanalyse niet de betekenis en de plaats die
hen toekomt. Om misverstanden te voorkomen noem ik in alfabe-
tische volgorde de namen van diegenen, die deze tweede generatie
voor mij representeren: August Aichhorn, Siegfried Bernfeld,
Marie Bonaparte, Edward en Grete Bibring, Anna Freud, Heinz
Hartman, Willie en Hedwig Hoffer, Otto Isakower, Ernst en Ma-
rianne Kris, Hans en Jeanne Lampl, Anna Maenchen, Richard en
Editha Sterba, Robert en Jenny Wilder. Een groep, die een een-
heid in verscheidenheid was en bleef. Ze konden zich tezamen en
gezamenlijk inzetten voor de zaak, ondanks de bij allen bestaande
persoonlijke relatie met Freud, die onderling zeer verschillend
was. Hun onderlinge verhouding, die zeker niet conflictloos was,
werkte niet destructief op het zich inzetten voor de zaak. De ja-
loezie en rivaliteit, die er zeker waren, verstoorden niet de cohae-
sie van de groep. Voordien en sindsdien is er nooit meer een der-
gelijke groep geweest, een dergelijke constellatie heeft zich niet
meer voorgedaan. Het behoud, het voortbestaan en de verdere
groei van Freud's werk zijn zonder dit verschijnsel niet te denken.
Een dergelijke saamhorigheid gedurende een lange tijd heeft ook
onder de psychoanalytici van het eerste uur niet bestaan. Na de
breuk met Jung was deze er gedurende een korte tijd in het 'Kom-
mittee', maar heel snel verdween de eensgezindheid. Het is de
moeite waard er zich rekenschap van te geven hoe toen, en ook
nu, het gebrek aan saamhorigheid de overhand had, en heeft. Het
behouden kan nooit op zichzelf het doel van de wetenschap zijn,
wel het bevestigen of aanvullen en/of het tegenwerpingen vinden
en correcties aanbrengen. Freud falsifieerde zijn theorie driemaal:
1 t.a.v. de verhouding fantasie en werkelijk gebeuren;
2 libido vs libido en destructie,
3 onbewuste vs deel van ik onbewust.
Het vinden van bevestigingen is het dagelijkse werk van de analy-
ticus. Het aanvullen en uitbreiden is het werk van de meer be-
gaafde en creatieve. In beide perioden ontbrak het niet aan crea-
tiviteit en productiviteit; dit kan geen bijdrage leveren ter verkla-
ring van het verschijnsel. Vanuit een ander gezichtspunt lijkt me
het verschijnsel beter te begrijpen, namelijk vanuit de verschillen
in de persoonlijke relatie met Freud tussen de analytici van het
eerste en die van het tweede uur. Bij deze laatste groep was ieder
voor zich begaafd, waarbij het belangrijke niet was hun begaafd-
heid maar hun behoefte aan het ervaren van werkelijke groot-
heid, hun ontvankelijkheid voor dat verschijnsel en het verdragen
ervan gedurende een lange tijd. Ze waren zich de onvergelijkbaar-
heid en de onoverbrugbare kloof bewust, die bestond tussen de
geniale mens en henzelf. Ze konden zich door werkelijke groot-
heid laten inspireren. Geïnspireerd zijn, enthousiasme maakt op-
timale ontwikkeling en ontplooiing van begaving pas mogelijk.
Jung en Tausk konden zich niet laten inspireren, Abraham en Lou
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Andreas-Salomé wel.
Thans de psychoanalytici van het derde uur; wij allen, allen kin-
deren uit een vaderloos gezin. Onze en de latere generaties van
analytici hebben niet meer de mogelijkheid tot persoonlijk con-
tact met Freud. We missen de ervaring met werkelijke grootheid
tenzij zijn werk ons dat geeft. Onontkoombaar worden we echter
met hem geconfronteerd, als fantasie (hetzij als historische per-
soon, hetzij als mythe, legende), als niet meer bestaande werkelij-
ke grootheid. Dit feit, deze situatie heeft grote invloed op de ver-
dere lotgevallen van Freud's werk nu en in de toekomst. Het is één
factor onder vele andere factoren, die voor de toekomst der psy-
choanalyse van betekenis is. Het vermogen werkelijke grootheid
te onderscheiden van de eigen gefantaseerde grootheid en de eigen
werkelijke beperktheid is zeer bemoeilijkt, omdat het reële con-
tact met de persoon ontbreekt.
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