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Hierdoor betuig ik mijn dank aan den Heer
J. W. Schotman, zenuwarts, voor de welwillende wijze, waarop hij mijn vertaling
met 't oog op de technische termen en vakkundige uitdrukkingen heeft willen nazien.
VERT.

TOESTAND OP HET EIND DER
EEUW
Hoeveel waarheid verdraa8t, hoeveel waarheid waagt een geest? Dat werd voor mij
steeds meer de eigenlijke waardemeter.
Dwaling het geloof aan het ideaal .—)
is geen blindheid, dwaling is lafbeid
Iedere verovering, iedere schrede voorwaarts
in het inzicht volgt uit den moed, uit de
gestrengheid tegen zichzelf, uit de oprechtheid tegen zichzelf.
NIETZSCHE

De zekerste maat van iedere kracht is de
tegenstand, welke zij overwint. Zoo wordt
de omverwerpende en weder-opbouwende
daad van Sigmund Freud eerst ten voile kenbaar in haar tegenstelling tot de psychische
situatie der vooroorlogsopvatting — of veeleer niet-opvatting der menschelijke driften.
Thans circuleeren sinds lang Freudsche gedachten
twintig jaar geleden nog biasphemie en ketterij
geheel vervloeid in het
bloed van den tijd en der taal; dermate
natuurlijk schijnen de door hem worm gegeven
formules, dat het eigenlijk grootere inspanning vereischt, hen weder weg to denken dan
5
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hen mee te denken. Juist dus omdat onze
twintigste eeuw niet meer begrijpen kan,
waarom de negentiende zich zoo verbitterd
tegen de reeds lang rijpe blootlegging der
psychische drijfkrachten verzette, is het noodig, de posifie van die generatie in psychologische dingen terug te belichten en de belachelijke mummie der voor-oorlogszedelijkheid nog eens uit haar doodkist te halen.
Met de verachting van die moraal onze
jeugd heeft te heftig door haar geleden, dan
dat wij haar niet hartstochtelijk zouden
hatenl zij op zichzelf niets tegen het
begrip der moraal en zijn noodwendigheid
gezegd. Iedere gemeenschap van menschen,
hetzij religieus of als yolk verbonden, ziet
zich ter wile van haar zelfhandhaving gedwongen, de agressieve, de sexueele, de anarchistische tendenzen van den enkeling terug
te dringen, hen of te dammen en achter die
dijken te leiden, welke men zede en voorschrift noemt. Het spreekt ook vanzelf, dat
ieder dezer groepen zich bizondere normen
en vormen der zede schept: van de oer-horde
tot aan de electrische eeuw heeft iedere gemeenschap gestreefd naar het terugdringen
der oer-instincten met andersoortige metho6
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den. Harde beschavingstijdperken oefenden
harden dwang uit: het lacedaemonische, het
oud-joodscite, het calvinisfische, het puriteinsche tijdperk zoeken het panische lust-verlangen der menschheid met het gloeiende ijzer
uit to branders. Doch gruwelijk in hun geboden en verboden, dienden zulke draconische tijden in elk geval nog de logika van
een idee. En iedere idee, ieder geloof heiligt
tot een zekeren graad het ervoor ingezette
geweld. Wanneer het Spartanisme tuck& tot
aan het onmenschelijke eischt, geschiedt het
in den zin van de teelt van het ras, van een
mannelijk, krijgshaftig geslacht: zijn ideaal
der polis, der gemeenschap, moest ongebonden zinnelijkheid diefstal van kracht tegenover den staat toeschijnen. Het Christendom
wederom bestrijdt de vleeschelijke neiging
van den mensch ter wille van de vergeestelijking, van de redding der ziel van de altijd
dwalende natuur. Juist omdat de kerk, meest
wijze psychologe, den hartstocht, des bloeds
van den eeuwig adamistischen mensch kept,
zet zij haar hartstocht van den geest als
ideaal gewelddadig er tegenover; op brandstapels en in kerkers vernielt zij den hoogmoed der eigenzinnigheid, om de ziel naar
7
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haar hooger vaderland terug te helpen een
harde logika, deze, dock in elk geval logika.
Hier en overal groeit handhaving van een
moreele wet nog uit den scam van een gevestigde wereldbeschouwing. Zedelijkheid
verschijnt als zinnelijke vorm van een bovenzinnelijke idee.
In wiens naam echter, in dienst van welke
idee eischt de sinds Lang nog slechts schijnvrome negentiende eeuw nog een gecodificeerde zedelijkheid? Zelf genotzuchtig, grof
materialistisch en geldgierig, zonder een
schaduw der groote gesloten geloovigheid van
vroegere vrome eeuwen, zaakwaarnemer der
demokratie en der menschenrechten, kan zij
haar burgers het recht op vrij genot in het
geheel niet meer ernstig willen verbieden.
Wie eenmaal tolerantie als vlag op den nok
der cultuur geheschen heeft, bezit geen heerlijke rechten meer, zich in de opvattingen
omtrent de moraal van het individu te mengen. Inderdaad streeft de staat van den
nieuweren tijd bij zijn onderdanen ook in het
geheel niet meer naar een eerlijke innerlijke
verdieping van het zedelijk besef, zooals eens
de kerk; alleen de maatschappelijke orde verlangt de instandhouding eener uiterlijke con8
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ventie. Niet een werkelijke moraliteit wordt
dus geeischt, een zedelijk-zijn, doch alleen
een zich-moreel-gedragen, een doen van alien
voor alien „alsof". Inhoeverre de enkeling
dan werkelijk zedelijk handeit, blijft zijn partikuliere aangelegenheid: hij mag zich alleen
niet bij een vergrijp tegen de betamelijkheid
laten betrappen. Er mag allerlei, zelfs zeer
veel gebeuren, doch er mag niet over gesproken worden. In strengeren zin kan men
dus zeggen: de zedelijkheid van de negentiende eeuw vat het eigenlijke probleem in
het geheel niet aan. Zij ontwijkt het en beperk haar geheele krachtsontplooiing tot dit
erover-Been-zien. Enkel met deze dwaze
onverstands-gevolgt-rekking dat, wanneer men
iets bedekt, het niet meer aanwezig is, heeft
zich de beschavingsmoraal gedurende drie of
vier generaties tegenover alle zede- en sexueele problemen geplaatst of veeleer zich er
aan onttrokken. En het grimmige schertswoord verklaart het meest zinvol de werkelijke situatie: Niet Kant heeft zedelijk de
negentiende eeuw beheerscht, doch de „cant".
Hoe echter kon een zoo helderziende, verstandige tijd in een zoodanig onwaarachtige
en onhoudbare psychologie verdoold geraken?
9
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Hoe een eeuw der groote ontdekkingen, der
technische volmaaktheden zijn moraal tot een
dergelijke doorzichtige zakkenrollerstruc verlagen? Het antwoord is eenvoudig : juist door
dien trots op zijn verstand. Juist door den
hoogmoed van zijn cultuur, door dat overspannen beschavings-optimisme. Door de onvermoede vooruitgang van zijn wetenschap
was de negentiende eeuw in een soort van
verstandsroes geraakt. Alles scheen zich
slaafsch aan het imperium van het intellect
te onderwerpen. Iedere dag, ieder uur meldde
nieuwe overwinningen der geesteswetenschappen ; steeds nieuwe wederspannige elementen van de aardsche ruimte en tijd werden
beteugeld, hoogten en laagten openden hun
geheim voor de planmatige nieuwsgierigheid
van den gewapenden menschenblik, overal
week de anarchie voor de organisatie, de
chaos voor den wil van den berekenenden
geest. Zou daar het aardsche verstand werkelijk niet in staat zijn, de anarchistische instink-ten in het eigen bloed meester te worden,
het tuchtelooze gespuis der driften gemakkelijk op de vlucht te drijven? Het hoofdwerk
in dit opzicht was immers reeds lang gedaan,
en wat nog of en toe den modernen, den
10
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„beschaafden" mensch in het bloed branch,
dat waren nets dan matte krachtelooze flitsen
van een aftrekkend onweder, verstervende
trekkingen van de oude, reeds aan het afsterven zijnde dierlijkheid. Doch nog slechts
een paar jaren, een paar decennien, en een
menschheid, die zich van het kannibalisme
tot de humaniteit en tot het sociale gevoel
zoo heerlijk omhoog getrokken had, zal ook
nog deze laatste gore slakken in haar ethische
ovens louteren en verteren: daarom is het
in 't geheel niet noodig, hun bestaan zelfs to
vermelden. De menschen alleen maar niet op
het geslachtelijke opmerkzaam makers, en zij
zullen vergeten. Het oude, achter de tralien
van het fatsoen gekerkerde beest slechts niet
met spreken prikkelen, niet met vragen voederen, en het zal wel tam worden. Snel maar,
met afgewenden blik overal aan al het pijnlijke voorbijgaan, steeds zoo doers, alsof er
nets aanwezig is : dat is de gansche zedelijkheidswet van de negentiende eeuw.
Voor dezen concentrischen veldtocht tegen
de oprechtheid rust de staat alle van hem
afhankelijke machten uniform uit. Alle, kunst
en wetenschap, gebruik, familie, kerk, school
en hoogeschool ontvangen dezelfde oorlogs11
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instructie : iedere uiteenzetting ontwijken, den
tegenstander niet aanvallen, doch in een wijden cirkel omtrekken, nimmer zich in een
werkelijke discussie inlaten. Nimmer met
argumenten strijden, slechts met zwijgen,
immer slechts boycotten en ignoreeren. En
wonderlijk volgzaam aan deze taktiek, hebben alle geestelijke machten en knechten der
cultuur zich dapper aan het probleem voorbijgehuicheld. Een eeuw lang wordt binnen
Europa de sexueele vraag onder quarantaine
gezet. Zij wordt noch ontkend noch erkend,
noch opgeworpen noch opgelost, doch heel
in state achter een kamerschut geschoven.
Een geweldig leger van wachters, geuniformeerd als leeraars, opvoeders, predikanten,
censoren en gouvernantes, wordt opgesteld,
om een omheining to vormen tusschen een
jeugd en Naar onbevangenheid en lichaamsvreugde. Geen vrije wind mag hun lichamen,
geen openhartige taal en voorlichting hun
kuische zielen aanraken. En terwijl voordien
en overal bij elk gezond yolk, in ieder normaal
tijdperk, de manbaar geworden knaap het
volwassen-zijn binnentreedt als een feest,
terwijl in de grieksche, de romeinsche, de
joodsche cultuur en zelfs in iedere on-cultuur
12
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de dertienjarige, de veertienjarige behoorlijk
opgenomen wordt in de gemeenschap der
wetenden, man onder mannen, krijger onder
krijgers, sluit hem bier een met blindheid geslagen paedagodie kunstmatig en tegennatuurlijk van alle openheden uit. Niemand spreekt
vrij tot hem en spreekt hem daarmede vrij.
Wat hij weet, kan hij slechts in hoerensloppen of op gefluisterden Loon van oudere
kameraden te weten komen. En daar ieder
deze kennis der natuurlijkste natuurlijkheden
wederom slechts fluisterend waagt door te
geven, client onbewust ieder nieuw opgroeiende mensch de cultuurhuichelarij als nieuwe
helper.
Consequentie van dit honderd jaren hardnekkig voortgezette zich-verbergen en zichniet-uitspreken van alien tegen alien: een
ongehoord laag peil der psychologie temidden
van een geestelijk hoog erboven uitstekende
cultuur. Want hoe zou zich grondige zielkennis kunnen ontwikkelen zonder openheid
en eerlijkheid, hoe zich klaarheid verbreiden,
wanneer juist degenen, die geroepen waren,
kennis bij te brengen, wanneer de leeraars,
de predikanten, de kunstenaars, de geleerden
zelf cultuurhuichelaars of onwetenden zijn?
13
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Onwetendheid echter wekt altijd hardheid.
Zoo wordt een meedoogenloos, -wijl begriploos geslacht van paedagogen op de jeugd
afgezonden, dat in de kinderzielen door de
eeuwige bevelhebberij, „zedelijk" te zijn en
„zich te beheerschen", onheelbare schade
aanricht. Halfvolwassen jongens, die onder
den druk der puberteit, zonder kennis van
de vrouw, de voor het knapenlichaam eenig
mogelijke bevrijding zoeken, worden door
deze „verlichte" mentors zielsgevaarlijk met
de wijze waarschuwing verwondt, dat zij een
verschrikkelijk, de gezondheid vernielend,
„kwaad" bedrijven, en zoo met geweld in
een minderwaardigheidsgevoel, een mystisch
schuldbewustzijn gedrongen. Studenten op de
universiteit (ik heb het zelf nog beleefd)
krijgen van die soort professoren, die men
destijds met het misselijke woord „gewiekste
paedagogen" geliefde te kenmerken, vlugschriften, uit welke zij vernemen, dat iedere
sexueele ziekte zonder uitzondering „ongeneeslijk" is. Met zulke kanonnen vuurt de
zedelijkheidskolder van dien tijd nets ontziend
op de zenuwen. Met zulke met ijzer beslagen
boerelaarzen hosklost de paedagogische ethica in de wereld der halfvolwassenen rond.
14
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Geen wonder, dat dank zij dit systemafische
opkweeken van angst in nog onvaste zielen
ieder oogenblik een revolver knalt, geen
wonder, dat door dit met geweld onderdriikken het innerlijk evenwicht van talloozen
geschokt, en dat type van neurasthenici seriegewijs geschapen wordt, die hun knapenangsten als onderdrukte storingen een leven
lang met zich om dragen. Zonder raad dolen
duizenden van zulke door de verhuichelingsmoraal verminkten van arts naar arts. Doch
daar in dien tijd de medici deze ziekten niet
aan den wortel weten op te graven, namelijk
in het geslachtelijke, en de zielkunde der voorfreudsche epoque zich uit ethische welopgevoedheid nimmer in deze geheime, want geheim-moetende-blijven gebieden waagt, staan
ook de neurologen geheel radeloos voor zulke
grensgevallen. Uit verlegenheid zenden zij
alle zielslijdenden als nog niet rijp voor kliniek
of gekkenhuis naar watergeneesinrichtingen.
Men voedt hen met broom en kamt hun huid
met electrische vibraties, clock niemand waagt
het de werkelijke oorzakelijkheden aan te
fasten.
Nog erger hitst het onverstand achter de
abnormaal aangelegden aan. Door de weten15
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schap als ethisch minderwaardigen, als erfelijk belasten gebrandmerkt, door de staatswet
als misdadigers, sleepen zij, achter zich de
afpersers, voor zich de gevangenis, hun moordend geheim een leven lang als onzichtbaar
juk met zich rond. Bij niemand kunnen zij
raad, bij niemand hulp vinden. Want zou
zich in den voor-freudschen tijd een homosexueel aangelegde tot den arts wenden, dan
zou mijnheer de medicus verontwaardigd het
voorhoofd fronsen, omdat de patient het
waagt, hem met zulke „zwijnerijen" lastig te
vallen. Dergelijke privatissima behoorden
niet in de spreekkamer. Doch waar behooren
zij ? Waarheen moet de in zijn gevoelsleven
verstoorde of afwijkende mensch zich wenden, welke deur opent zich voor deze millioenen om raad te geven, ter bevrijding?
De universiteiten ontwijken, de rechters
klemmen zich aan de paragrafen vast, de
filosofen (met uitzondering van den eenen
dapperen Schopenhauer) geven er de voorkeur aan, deze voor alle vroegere cultuurwerelden volkomen natuurlijke afwijkingsvormen van den eros in hun kosmos in het
geheel niet te bemerken, de publieke meening
drukt de oogen krampachtig toe, en verklaart
16
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al het pijnlijke als indiscutabel. Vooral geen
woord ervan in de couranten, in de litteratuur, vooral geen discussie binnen de wetenschap : de politie is er van op de hoogte, dat is
voldoende. Dat dan in de geraffmeerde gummicellen van deze geheimdoenerij honderdduizend gekerkerden woeden, is aan de hoogmoreele en tolerante eeuw even bekend als
onverschillig — van belang is slechts, dat
geen kreet naar buiten dringt, dat die zelf
gefabriceerde nimbus der cultuur, der zedelijkste van alle werelden, voor de wereld
bewaard blijft. Want dat tijdperk hecht meer
gewicht aan den moreelen schijn dan het menschelijk zijn.
Een geheele, een ontzettend lange eeuw
beheerscht deze lafhartige samenzwering van
het „zedelijke" zwijgen Europa. Dan wordt
het plotseling door een enkele stem doorbroken. Zonder eenige revolutionaire bedoeling
verheft op zekeren dag een jonge arts zich in
den kring zijner kollega's en spreekt, uitgaande van zijn onderzoekingen over het wezen
der hysterie, over de storingen en stuwingen
der driften, en de mogelijkheid, die op to heffen. Hij maakt geen groote pathetische gebaren, hij verkondigt niet opgewonden, dat
17
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de tijd gekomen is, de opvatting over de moraal op een nieuwen grondslag te stellen, de
geslachtskwestie vrijuit te beredeneeren, —
neen, deze jonge, streng zakelijke arts speelt
in het geheel niet den kultuurverkondiger in
den akademischen kring. Hij houdt uitsluitend
een diagnostische voordracht over psychosen
en hun oorzaken. Doch juist de onbevangen
natuurlijkheid, waarmede hij vaststelt, dat
vele, ja eigenlijk zelfs alle neurosen in onderdrukkingen van sexueele begeerte hun oorsprong vinden, wekt aschgrauwe ontzetting
in den kring der collega's. Niet, dat zij deze
aetiologie voor onjuist verklaarden integendeel, de meesten van hen hebben zoo iets
vaak reeds vermoed of ervaren, alien zijn
zich zoo voor zichzelf de belangrijkheid van
het geslachtsleven voor de totale constitutie
wel bewust. Maar Loch, als gevoelsonderhoorigen van hun tijd, als hoorigen der civilisatiemoraal voelen zij zich onmiddellijk door
deze openlijke verwijzing naar een kristalhelder feit dermate gekwetst, alsof deze diagnostische vingerwijzing zelf reeds een onbehoorlijk gebaar was. Verlegen kijken zij
elkander aan kent deze jonge docent dan
niet de ongeschreven overeenkomst, dat men
18
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over dergelijke netelige dingen net spreekt,
wel het allerminst in een openbare zitting
van de hoogst voorname „Artsen-vereeniging" ? Over het hoofdstuk der sexualia —
dit gebruik behoorde de nieuweling toch te
kennen en te eerbiedigen verstaat men
zich onder collega's met knipoogjes, men
maakt er grapjes over aan de bittertafel, doch
men brengt zulke thesen in de negentiende
eeuw, in een zoo gecultiveerde eeuw, toch
niet voor een academisch forum. Reeds het
eerste publieke optreden van Sigmund Freud
dit tooneel heeft zich werkelijk afgespeeld
werkt in den kring zijner fakulteitscollega's
als een pistoolschot in de kerk. En de welmeenenden onder de collega's laten hem dadelijk merken, dat hij alleen al ter wille van
zijn academische carriere goed zou doen, in
de toekomst van deze pijnlijke en onwelvoegelijke onderzoekingen of te zien. Dat leidt
tot niets of ten minste tot niets, wat voor
behandeling in het openbaar deugt.
Doch Freud is het niet om betamelijkheid
te doen, doch om oprechtheid. Hij heeft een
spoor gevonden en volgt het. En juist het
opschokken leert hem, dat hij onbewust een
zieke plaats gepakt heeft, dat hij dadelijk met
19
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den eersten greep vlak bij de zenuw van het
probleem gekomen is. Hij houdt vast. Hij laat
zich niet afschrikken, noch door de goedgemeende waarschuwingen der oudere en
braaf welwillende collega's, noch door het
weeklagen van een beleedigde moraal, die
niet gewend is, zoo bruusk in puncto puncti
aangegrepen te worden. Met die hardnekkige
onverschrokkenheid, met dien menschelijken
moed en die intuitieve kracht, welke tezamen
zijn genie vormen, houdt hij niet op, juist op
de allergevoeligste plaats vaster en vaster toe
te driikken, tot eindelijk de zweer van dit
zwijgen barst, tot de wond opengelegd is en
de genezing beginnen kan. Nog vermoedt deze
eenzame arts bij zijn eerste onderzoekingstocht in het onbekende niet, hoeveel hij in
dit donker vinden zal. Hij bespeurt slechts
diepte, en altijd trekt de diepte magnetisch
den scheppenden geest naar zich toe.
Dat deze eerste ontmoeting van Freud met
zijn generatie ondanks de schijnbare nietigheid van de aanleiding dadelijk tot een botsing
werd, is symbool en geen toevalligheid. Want
niet slechts beleedigde preutschheid, aangewende moraliteitswaardigheid ergert zich aan
een bizondere theorie : neen, bier bespeurt de
20
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afgeleefde verzwijgingsmethode dadelijk met
de nerveuze helderziendheid van den bedreigde een werkelijken tegenstander. Niet
HOE Freud deze sfeer, clod' DAT hi; haar aanraakt en waagt aan te rakers, beteekent reeds
uitdaging tot een beslissenden slag. Want
pier gaat het van het eerste oogenblik of niet
om verbeteringen, dock om algeheele verandering. Niet om leerstellingen, doch om
grondbeginselen. Niet om bizonderheden,
doch om het geheel. Borst aan borst staan
twee denkvormen, twee methoden van zulk
een loodrechte verscheidenheid tegenover elkander, dat er tusschen hen Been vergelijk
bestaat noch ooit bestaan kan. De oude, de
voor-freudsche psychologie, ingebakerd in de
ideologie van de overmacht der hersenen over
het bloed, vordert van den welopgevoeden,
geciviliseerden mensch, een voor een, dat hij
zijn driften met zijn verstand zal onderdrukken. Freud antwoordt grof en duidelijk:
Driften laten zich in het geheel niet onderdrukken, en het is oppervlakkig, aan te nemen,
dat zij, wanneer men hen onderdrukt, weg
en uit de wereld verdwenen zouden zijn.
Men kan driften hoogstens uit het bewuste
in het onbewuste neerduwen. Doch dan
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hoopen zij zich, gevaarlijk verbogen, in deze
zieleruimte op en verwekken door hun voortdurende gisting nerveuze onrust, storing en
ziekte. Geheel zonder illusies, niet geloovend
aan vooruitgang, onverbiddelijk en radicaal,
stelt Freud vast, dat de door de moraal met
den banvloek getroffen libidineuze stuwkrachten een onverwoestbaar deel van den
mensch vormen, dat met elk embryo nieuw
geboren wordt, een krachtsbestanddeel, dat
men nimmer afschaffen kan, doch in het beste
geval door overbrenging naar het bewustzijn
tot ongevaarlijke werkzaamheid omschakelen. Juist dat dus, wat de oude maatschappijethiek voor het grootste gevaar verklaarde,
de bewustmaking, beschouwt Freud als heilzaam, juist wat gene als heilzaam beschouwde, de onderdrukking, bewijst hij als gevaarlijk. Waar de oude methode toedekken toepast, eischt hij blootleggen. Inplaats van het
ignoreeren identificeeren. Inplaats van het
uit-den-weg-gaan het er-op-af-gaan. Inplaats
van het erlangs-zien het diep-er-in-kijken.
Inplaats van het bemantelen het ontblooten.
Slechts wie zijn driften herkent, kan hen beteugelen, slechts hij de daimonen temmen, die
hen uit hun afgrond haalt en hen vrij in het
22
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oog ziet. Geneeskunde .heeft met moraal en
schaamte even weinig te maken als met
aesthetiek of philologie, haar belangrijkste
taak is niet, het geheimste van den mensch
tot zwijgen, doch integendeel, het eindelijk
tot spreken te brengen. Zonder eenigen eerbied voor het verlangen deze problemen der
eeuw te bemantelen, werpt Freud de problemen der zelfkennis en der vrijwillige bekentenis van het verdrongene en onbewuste in
het midden van den tijd. En daarmede begint
hij niet slechts aan de genezing van tallooze
enkelingen, doch ook van de gansche, moreel
zieke époque, door Naar onderdrukt kernconflict uit de verhuicheling naar de wetenschap over te brengen.
Deze, door Freud voorgeschreven, nieuwe
wijze van behandelen, heeft niet slechts ons
inzicht in het eigen zielsleven veranderd, doch
alle fundamenteele vragen onzer cultuur en
van haar genealogie in een andere richting gestuurd. leder, die de ontdekking van Freud
nog altijd van 1890 her als bloot medische aangelegenheid op haar waarde toetsen wil , begaat daarom grove kleineering en oppervlakkige dwaling, want hij verwisselt bewust of
onbewust het uitgangspunt met het doel. Dat
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Freud den chineeschen muur der oude zielkunde toevallig van de geneeskundige zijde
doorbrak, is historisch weliswaar juist, doch
niet van belang voor wat hij deed. Want
nimmer komt het er bij een scheppenden
mensch op aan, waar hij van uitgegaan is,
doch alleen, waarheen en hoe ver hij gekomen
is. Freud ging van de geneeskunde uit, niet
anders dan Pascal van de mathematiek en
Nietzsche van de oudfilologie. Ongetwijfeld,
deze oorsprong geeft zijn werk een zekeren
tint, doch het bepaalt en begrenst niet zijn
grootte.Want het ware langzamerhand thans,
in het vijfenzeventigste jaar zijns levees, tijd,
to bemerken, dat zijn werk en waarde zich
reeds lang niet meer op de bijkomstigheid
grondt, dat jaarlijks met beh-ulp van de psychoanalyse een aantal zenuwzieken geheel of gedeeltelijk genezen wordt, reeds lang ook niet
meer op deze of die speciale theoretische geloofsartikelen en deze of die hypothese van
hem. Of de libido sexueel „bezet" is of niet, of
het castratie-complex en de narcistische instelling en, ik weet niet, welke gecodificeerde
geloofsartikelen voor de eeuwigheid gecanoniseerd moeten worden of niet, dat alles is
reeds lang theologengekijf van • privaat-do24
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centen geworden en absoluut zonder belang
voor die onvergankelijke geesteshistorische
beslissing, die Freud met zijn ontdekking van
de ziels-dynamiek en zijn nieuwe vraag-techniek aan onze wereld afgedwongen heeft.
Hier heeft een man met scheppenden blik de
innerlijke sfeer hervormd, en dat het daarbij
daadwerkelijk om een omverwerpen ging, dat
zijn „waarheidssadisme" een revolutie der
wereldbeschouwing inzake alle psychische
vragen heeft doen ontstaan dit gevaarlijke
van zijn leer (namelijk voor hen gevaarlijke)
hebben als eersten de vertegenwoordigers der
afstervende generatie beseft; dadelijk merkten zij alien met schrik, de illusionisten, de
optimisten, de idealisten, de advokaten der
schaamte en der goede oude moraal: bier
gaat een man aan het werk, die alle waarschuwingsborden voorbijloopt, dien geen taboe afschrikt en geen tegenspraak bang
maakt, een man, wien inderdaad nets „heilig" is. Instinctief hebben zij gevoeld, dat vlak
na Nietzsche den antichrist, met Freud een
tweede, grootere vernieler der oude tafelen
gekomen is, de anti-illusionist, iemand die alle
voorgevels met een onbarmhartigen Röntgenblik doorlicht, die achter de psychische stuw25
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kracht het sexueele, achter het onschuldige
kind den oermensch, in het intiem bijeenzitten
der familie oeroude gevaarlijke spanningen tusschen vader en zoon en in de meest argelooze
droomen de heete kolkingen van het bloed ontdekt. Zulk een mensch, die in hun hoogste
heiligdommen, cultuur, civilisatie, humaniteit,
moraal en vooruitgang niet anders ziet dan
wenschdroomen, zal hij — zoo kwelt hen een
hinderlijk voorgevoel reeds van het eerste
oogenblik of aan met zijn wreede sondeeren wellicht niet nog verder gaan? Zal
deze beeldenstormer zijn schaamtelooze analytische techniek ten slotte niet nog van den
enkeling op de massaziel overbrengen? Misschien zelfs de fundamenten van de staatsmoraal en de zoo zorgvuldig in elkander gelijmde complexes der familie met zijn hamer
bekloppen en het gevoel voor het vaderland
en zelfs het godsdienstige met zijn verschrikkelijk vretende zuren vernielen? Inderdaad,
het instinct der afstervende vooroorlogswereld heeft juist gezien: de absolute moed,
de geestelijke onverschrokkenheid van Freud
heeft nooit en nergens halt gehouden. Onverschillig voor tegenspraak en ijverzucht, voor
drukte en stilte, heeft hij met het doelbewuste
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onwankelbare geduld van een ambachtsman
zijn archimedischen hefboom steeds meer volmaakt, tot hij hem ten slate tegen het heelal
kon zetten. In het zeventigste jaar van zijn
leven heeft Freud tenslotte nog dat laatste
ondernomen, zijn op het individu beproefde
methode op de gansche menschheid en zelfs
op God toe te passen. Hij heeft den moed
gehad, verder en verder te gaan, tot in het
uiterste nihil en niets generzijds aller Musks,
in dat geweldig grenzenlooze, waar geen geloof meer bestaat, noch hoop, noch droom,
niet eens die van een hemel of van een zin
en een taak der menschheid.
Sigmund Freud heeft de menschheid
heerlijke daad van een enkel mensch
helderder van inzicht over zichzelf gemaakt ; ik
zeg: helderder van inzicht, niet gelukkiger. Hij
heeft het wereldbeeld van een geheele generatie verdiept ; ik zeg : verdiept en niet mooier
gemaakt. Want het radicale maakt nimmer
gelukkig, het brengt slechts beslissingen.
Doch het behoort niet tot de taak der wetenschap, het eeuwige kinderhart der menschheid
in steeds nieuwe sussende droomerijen in
slaap te wiegen; haar taak is, de menschen
te leeren, eerlijk en rechtvaardig over onze
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harde aarde te loopen. Aan dit noodzakelijke
werk heeft Sigmund Freud zijn voorbeeldig
aandeel genomen : onder den arbeid is zijn
hardheid tot sterkte, zijn strengheid een onbuigzame wet geworden. Nimmer heeft Freud
om der wile van de vertroosting den mensch
een uitweg naar het aangename gewezen, een
vlucht naar aardsche of hemelsche hemelrijken, immer slechts den weg naar het eigen
innerlijk, den gevaarlijken weg naar de eigen
diepte. Zijn inzicht is zonder inschikkelijkheid
geweest zijn denkwijze heeft het leven der
menschen geen haar lichter gemaakt. Scherp
en snijdend als een noordenwind, heeft zijn
gewelddadig binnendringen in een duffe atmosfeer veel gouden nevels en rozige wolken
van het gevoel uiteen geblazen, doch voor de
gezuiverde horizonten ligt nu een nieuw uitzicht op het geestelijke open. Met andere
oogen, vrijer, bewuster en eerlijker ziet een
nieuwe generatie, dank zij zijn werk, naar een
nieuwen tijd. Dat de gevaarlijke psychose der
huichelarij, die een eeuw lang het europeesche
fatsoen geintimideerd heeft, definitief geweken is, dat wij geleerd hebben, zonder valsche
schaamte ons leven te doorpeilen, dat woorden als „zonde" en „schuld" afschuw bij ons
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opwekken, dat de rechters, onderricht over
de overmacht der drifters in de menschelijke
natuur, vaak met veroordeelingen aarzelen,
dat de leeraren heden het natuurlijke reeds
natuurlijkweg aanvaarden en de famine dat
wat open is met openheid, dat in de zedelijkheidsopvatting meer oprechtheid gekomen is
en meer kameraadschap in de jeugd, dat de
vrouwen vrijer hun wil en hun geslacht belijden, dat wij de eigenheid van ieder individu
hebben leeren achten en het geheim in ons
eigen geestelijk wezen met vrucht begrijpen
al deze elementen van een beter en zedelijker
rechtop-gegroeid-zijn danken wij en onze
nieuwe wereld in de eerste plaats aan dezen
eenen man, die den moed had, te weten, wat
hij wist, en den drievoudigen moed, dit zijn
weten aan een onwillige en laf zich verzettende tijdsmoraal op te dringen. Vele onderdeelen van zijn werk mogen betwistbaar zijn,
doch wat telt het onderdeell
Gedachten leven evenzeer van de bevestiging als van de tegenspraak, een werk niet
minder van de liefde dan van den haat, dien
het opwekt. Levend te worden beteekent de
eenig beslissende overwinning van een idee
en de eenige ook, die wij heden nog bereid
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zijn te eeren. Want niets wekt in onzen tijd
van wankelende gerechtigheid zoozeer het
geloof aan de overmacht van het geestelijke
op als het ademend beleefde voorbeeld, dat
het steeds weer voldoende is, wanneer een
enkel mensch den moed tot de waarheid
heeft, om de waarachtigheid binnen het
gansche heelal te vermeerderen.
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Oprechtheid is de bron van alle
genialiteit.
BOERNE

De strenge deur van een Weensche hu-urwoning sluit sinds een halve eeuw het particuliere leven van Sigmund Freud af: bijna
zou men geneigd zijn to zeggen, dat hij er in
't geheel geen gehad heeft, zoo bescheiden
op den achtergrond verloopt zijn persoonlijk
bestaan. Zeventig jaren in dezelfde stad, weer
dan veertig jaren in hetzelfde huis. Daar
weder de rangschikking in hetzelfde vertrek,
de lektuur in denzelfden zetel, de letterkun.dige arbeid voor dezelfde schrijftafel. Pater
familias van zes kinderen, persoonlijk zonder
eenige behoefte, zonder andere passies dan
die van het beroep en der roeping. Geen
grein van zijn terzelfder tijd spaarzamen en
verkwistend besteden tijd ooit verdaan aan
ijdel zich-vertoonen, aan ambten en waardigheden, nimmer een agitatorisch op den voorgrond dringen van den scheppenden mensch
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voor het geschapen werk : bij dezen man
onderwerpt het levensrythme zich volkomen
en uitsluitend aan het rustelooze, gelijkmatig
en geduldig stroomende rythme van den arbeid. leder der duizend en nog eens duizend
weken zijner vijf en zeventig jaren omschrijft
denzelfden cirkel van gesloten werkzaamheid,
iedere dag verloopt volkomen gelijk aan den
anderen : in zijn academischen tijd eenmaal
in de week voordracht aan de universiteit,
steeds eenmaal op Woensdagavond naar
socratische methode een geestelijk symposion
in den kring der leerlingen, eenmaal des
Zaterdagmiddags een partijtje kaart overigens slechts van 's morgens tot 's avonds, of
veeleer tot laat in den nacht, iedere minuut
tot aan de laatste sekonde gebruikt voor
analyse, behandeling, studie, lectuur en geleerde vorming. Deze onverbiddelijke arbeidskalender kent geen ledig blad, de wijdgespannen dag van Freud gedurende een halve eeuw
geen zonder geestelijken arbeid doorgebracht
uur. Voortdurend bezig-zijn is voor dit immer
motorisch brein zoo natuurlijk, als de, het
bloed voortstuwende, slag voor het hart;
arbeid verschijnt bij Freud niet als door den
wil onderworpen daad, doch ten eenenmale
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als natuurlijke, als bestendige en stroomende functie. Doch juist deze rustelooze ijver
en waakzaamheid is tegelijk het meest verbazingwekkende van zijn geestelijk wezen:
bier wordt normaliteit tot een fenomeen.
Sinds veertig jaren verricht Freud dagelijks
acht, negen, tien, vaak zelfs elf analysen,
dat wil zeggen : negen-, tien-, elfmaal concentreert hij zich telkens een vol uur lang
met de uiterste, met een bijna bevende spanning in een vreemde, beluistert en weegt ieder
woord, terwijl tegelijkertijd zijn nimmer falende herinnering de resultaten dezer psychoanalyse met die van alle vroegere onderzoekingen vergelijkt. Hij leeft dus geheel in
deze vreemde persoonlijkheid, terwijl hij haar
tegelijkertijd van buiten diagnostisch bekijkt.
En met een ruk moet hij zich direct aan het
eind van het uur uit dezen eenen in een
anderen mensch, den volgenden patient, verplaatsen, achtmaal, negenmaal op een dag,
honderd en nog eens honderd levens dus zonder notifies en hulpmiddelen der herinnering
afzonderlijk in zich bewarend en tot in de
fijnste vertakkingen overziend. Een zoo voortdurend zich omschakelende arbeids-vervorming eischt een geestelijke helderheid, een
33
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psychische ontvankelijkheid en gespannenheid
der zenuwen, waartegen een ander na twee of
drie wren niet weer opgewassen zou zijn.
Doch deze verbazingwekkende vitaliteit van
Freud, deze opperkracht in zijn geestelijk vermogen, kent geen verslappen en vermoeid
worden. Is laat in den avond het analytische
werk, de negen- of tienurendienst aan den
mensch geeindigd, dan eerst begint het wijsgeerig ordenen der resultaten, die arbeid,
welke de wereld voor zijn eenigen houdt. En
al deze reusachtige, deze rustelooze aan
duizenden menschen praktisch werkende en
in millioenen menschen doorwerkende arbeid
geschiedt een halve eeuw lang zonder helper,
zonder secretaris, zonder assistenten; iedere
brief is eigenhandig geschreven, ieder onderzoek alleen tot stand gebracht, ieder werk
alleen in den vorm gegoten. Deze grandiose
gelijkmatigheid der scheppende kracht alleen
verraadt achter de banale buitenzijde van zijn
bestaan de werkelijke daimonie. Eerst uit de
sfeer van het geschapene onthult dit schijnbaar normale leven zijn eigenheid en onvergelijkbaarheid.
Zulk een nimmer weigerend, door tientallen van jaren nimmer falend, nimmer af34
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wijkend nauwkeurigheidsinstrument van den
arbeid is slechts denkbaar bij het meest volmaakte materiaal. Zooals bij Handel, bij
Rubens en de Balzac, de eveneens onvermoeid scheppenden, komt bij Freud het geestelijk teveel voort uit een oergezonde natuur.
Deze groote arts was tot zijn zeventigste
jaar nimmer ziek, deze fijnste waarnemer
van het spel der zenuwen nimmer zenuwachtig, deze scherpziende doorvorscher van
alle abnormaliteiten der ziel, deze in een zeer
kwaad gerucht staande sexualist in al zijn
persoonlijke levensuitingen een leven lang
akelig normaal en gezond. Uit eigen ervaring
kept dit lichaam niet eens de gewoonste, de
meest alledaagsche nadeelige gevolgen van
geestelijken arbeid en bijna nimmer hoofdpijnen
en moeheid. Jarenlang heeft Freud nimmer een
collega-arts hoeven raadplegen, nimmer een
enkel uur wegens onwel-zijn moeten afzeggen
eerst in den patriarchalen ouderdom tracht
een geniepige ziekte deze bepaald polycratische gezondheid to breken. Doch tevergeefs 1
Onmiddellijk en geheel onverminderd zet met
een nauwelijks genezen wonde de oude energie weder in. Gezondzijn is voor Freud identiek aan ademen, wakker zijn aan arbeiden,
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bezig zijn aan leven. En even intensief en
dicht als zijn spanning overdag, even volkomen is bij dit als uit ijzer gehamerde
lichaam de ontspanning des nachts. Een
korte, maar vaste slaap vernieuwt van morgen tot morgen deze heerlijk normale en
tegelijkertijd heerlijk boven-normale spankracht van den geest. Freud slaapt zeer diep,
wanneer hij slaapt, en hij is fabelachtig wakker in zijn wakker-zijn.
Dit volkomen evenwicht der innerlijke
krachten is ook niet in tegenspraak met het
beeld van zijn uiterlijk wezen. Ook pier
een volkomen proportie in iederen trek, een
absoluut harmonische verschijning. Niet te
groot, niet te klein de gestalte, niet te zwaar,
niet te los het lichaam : altijd en overal tusschen
de extremiteiten een bepaald voorbeeldige
middenmaat. Jaren en jaren vertwijfelen voor
zijn gelaat alle caricaturisten, want nergens
vinden zij in dit volkomen evenmatig gevormde ovaal den goeden aanloop tot de overdrijving van het lijnenspel. Tevergeefs legt
men foto na foto uit zijn jonge jaren naast
elkander, om er de een of andere overheerschende trek, iets karakterologisch gewichfigs uit te puren. Doch de trekken van den
36

KARA KTERBEELD

dertigjarige, den veertig-, den vigtigjarige zeggen niet meer dan : een mooie man, een mannelijke man, een „peer" met regelmatige, bijna al
te regelmatige trekken.Wel duidt het donkere,
in zich zelf gekeerde oog den man des geestes
aan, doch met den besten wil vindt men in
deze verbleekte fotografieen niet meer dan
een van die door een verzorgden baard omlijste artsengelaten van een ideaal mannelijke
soort, zooals Lenbach en Makart gaarne
schilderden, donker, week en ernstig, doch
ten slotte niet veel zeggend. En reeds meent
men iedere karakterologische poging voor dit
in zijn eigen harmonie besloten gelaat te
moeten opgeven. Daar beginnen plotseling
de laatste portretten te spreken. Eerst de
ouderdom, die anders bij de meeste menschen
de individueele wezenstrekken oplost en tot
grijze leem verbrokkelt, eerst de patriarchale
tijd zet bij Freud den vormenden beitel aan,
eerst ziekte en jaren der grijsheid houwen
onbetwistbaar een physionomie uit wat slechts
een gezicht was. Sinds het Naar grauwer
wordt, de baard niet meer zoo vol de harde
kin, niet meer zoo donker den scherpen mond
overschaduwt, sinds de beenig plastische
onderbouw van zijn gelaat aan den dag komt,
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onthult zich jets hands, absoluut offensiefs,
de onverbiddelijk en bijna verbeten vooruitdringende wil van zijn natuur. Van dieper
op, duisterder, dringender, schroevender boort
zich than de vroeger slechts bekijkende blik
in ons, een bittere rimpel van wantrouwen
snijdt als een wond scherp in het open, gegroefde voorhoofd. En saamgeknepen als over
een „neen" of „Dat is niet waar" sluiten
de smalle lippen zich. Voor de eerste maal
bespeurt men de zwaarte en de gestrengheid
van het Freudsche wezen in zijn gelaat en
bespeurt men ook neen, dit is geen good grey
old man, zacht en gezellig geworden in zijn
ouderdom, doch een harde, onverbiddelijke
onderzoeker, die zich door nets last misleiden en over nets wil laten misleiden.
Een mensch, voor wien men bang zou zijn to
liegen, omdat hij met dezen door argwaan omschaduwden, als het ware uit het donker treffenden boogschuttersblik iedere ontwijkende
wending volgt en iederen schuilhoek van to
voren in zicht heeft waarschijnlijk meer een
beklemmend gelaat dan een bevrijdend, doch
prachtig bezield door een wetende intensiteit,
gelaat niet van een simpelen beschouwer, doch
van een onbarmhartigen doordringer.
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Men trachte niet dezen inslag van oudtestamentische hardheid, dit grimmig inconciliante, dat uit het bijna dreigende oog van
den ouden strijder spreekt, weg to vleien van
het karakter-profiel van dezen man. Want
indien Freud ooit deze scherp geslepen, deze
open en onbarmhartig toestootende beslistheid
ontbroken had, dan ontbrak ook het beste en
meest besliste van zijn daad. Indien Nietzsche
met den hamer philosofeerde, dan heeft Freud
het een leven lang met het scalpel gedaan:
dergelijke instrumenten deugen niet in milde
en toegevende handen. Beleefdheden, hoffelijkheden, medelijden en toegevendheid waren
volkomen onvereenigbaar met den radicalen
vorm van denken zijner scheppende natuur,
welker zin en zending alleen de verduidelijking der uitersten was, niet hun samenbinding. De strijdvaardige beslistheid van
Freud wil immer slechts een ronduit voor of
tegen, een ja of neen tot zijn zaak, geen
eenerzijds en andererzijds, geen over en weer
of wellicht. Waar het in het geestelijke op
recht en recht hebben aankomt, kept Freud
geen toegevendheid, geen voorbehoud, geen geschipper en geen pardon; zooals Jahve vergeeft
hij een lauwen twijfelaar nog minder dan een
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afvallige. Halfwaarschijnlijkheden zijn waardeloos voor hem, hem lokt slechts de reine,
de honderdprocents waarheid. Iedere vaagheid, zoowel die in de persoonlijke betrekkingen van den eenen mensah tot den anderen
als ook die verheven onhelderheden in het
denken, die men Musks noemt, wekken zijn
onstuimigen en bijna verbitterden lust tot afscheiden, afgrenzen, ordenen geheel spontaan
op, — steeds wil of moet zijn blik met de
scherpte van ongebroken licht op de verschijnselen rusten. Dit helder-zien, helderdenken en ver-helderen beteekent voor Freud
echter geen inspanning, in het geheel geen
wilsdaad, analyseeren is de eigenlijke, de
aangeboren en niet to remmen instinctieve
handeling zijner natuur. Waar Freud niet
dadelijk en volstrekt verstaat, kan hij zich
met niemand verstaan, wat hij uit zichzelf
niet volkomen duidelijk ziet, kan niemand
hem duidelijk maken. Zijn oog zoowel als
zijn geest zijn autocratisch en volkomen onverzoenbaar; en juist in den strijd, in het alleenstaan tegenover de overmacht ontspant zich
eerst de voile lust tot aanvallen van dezen
door de natuur tot door en door dringende
snede gehamerden denkwil.
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Doch hard, streng en onverbiddelijk voor
anderen, toont Freud zich net minder hard
en wantrouwig voor zichzelf. Gewend, ook
de meest verborgen onwaarachtigheid van
een mensch tot in het geheimste weefsel van
het onbewuste na te speuren, achter iedere
laag nog een diepere, achter iedere bekentenis
nog een oprechtere, achter iedere waarheid
nog een waarachtigere te ontmaskeren, oefent
hij ook op zichzelf dezelfde analytische waakzaamheid der zelfconfrole uit. Daarom wil
mij het zoo vaak aangewende woord van den.
„koenen denker" bij Freud zeer slecht gekozen toeschijnen. Freuds ideeen hebben
nets van improvisaties, nauwelijks van intuities. Noch lichtvaardig noch licht vaardig
met zijn formuleeringen, aarzelt Freud vaak
jaren, eer hij een vermoeden open "k als verzekering uitspreekt; ten eenen male onzinnig
zouden voor een constructief genie als het
zijne plotselinge denk-sprongen of overhaaste
samenvattingen zijn. Altijd slechts trede na
trede afdalend, voorzichtig en geheel zonder
extase bemerkt Freud het eerste iedere onzekere plaats; ontelbare malen ontmoet men
in zijn geschriften zulke waarschuwingen
tot zichzelve; zooals „Dit kan een hypothese
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zijn" of „Ik weet, dat ik in dit opzicht weinig
nieuws te zeggen heb". Freuds ware moed
begint laat, eerst met de zekerheid van zichzelf. Slechts wanneer deze onbarmhartige
desillusionist zichzelf totaal overtuigd en zijn
eigen wantrouwen overwonnen heeft, dat hij
de wereldillusie met een nieuwen wenschdroom zou kunnen vermeerderen, legt hij zijn
opvatting bloot. Heeft hij echter een inzicht
eenmaal gewonnen en openlijk beleden, dan
wordt het volkomen vleesch en bloed van hem,
ingegroeid deel van zijn geestelijk levensbestaan, en geen Shylock zou ook slechts een
vezel ervan uit zijn levend lichaam vermogen
te snijden. Freuds zekerheid komt immer
eerst laat : doch eenmaal verworven, is zij
niet meer te breken.
Dit harde vasthouden aan zijn opvattingen
hebben de tegenstanders van Freud gemelijk
zijn dogmatisme genoemd en zelfs zijn aanhangers menigmaal luid of zacht beklaagd.
Doch dit onvoorwaardelijke in Freud is van
het karakterologische zijner natuur niet los
te maken: het stamt niet uit een door den
wil bepaalde instelling, doch uit de spontane,
uit de bizondere optiek van zijn oog. Wat
Freud met scheppenden blik aankijkt, ziet
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hij zoo, alsof voor hem niemand het had aangekeken. Wanneer hij denkt, vergeet hij alles;
wat anderen voor hem over dit onderwerp
gedacht hebben. Hij ziet zijn problemen als
natuur en als dwang, waar hij ook het
sibillijnsche boek der menschelijke ziel openslaat, ontsluit zich een nieuwe bladzijde voor
hem; en eer zijn denken haar kritisch aanvat,
heeft zijn oog reeds de scheppende daad gedaan. Een meening echter kan men om haar
dwaling terechtwijzen, een oog om zijn scheppenden blik nimmer : alle visioen staat aan
gene zijde van elke mogelijkheid tot beinvloeden, alle scheppend vermogen aan gene zijde
van den wil; wat echter noemen wij waarlijk
scheppend, zoo niet dit, elk der overoud onveranderlijke Bingen zoo te zien, alsof nimmer de ster van een aardsch oog het belicht
had, jets wat duizendmaal gezegd is nog eens
zoo maagdelijk nieuw uit te spreken, alsof
nimmer een menschenmond het gezegd had.
Wijl niet aan te leeren is, valt aan deze
magie van den intuitieven vorschersblik ook
nimmer terecht te wijzen en is alle vasthouden
eener geniale natuur aan haar eerste en absolute gezichtspunt geenszins trots, dock diepe
dwang.
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Daarom ook tracht Freud nimmer zijn
lezer, zijn toehoorder tot zijn inzichten te
overreden, te bepraten, te overtuigen. Hij
legt hen slechts voor. Zijn absolute oprechtheid ziet er ten eenenmale van af, zelfs de
voor hem gewichtigste gedachten in poetisch
verblindenden worm op te dienen en zekere
harde en bittere beten voor gevoelige gemoederen door matiging van uitdrukking
smakelijker te maken. Bij het bruisende proza
van Nietzsche vergeleken, die steeds de vermetelste vuurwerken der kunst en kunstvaardigheid last opspatten, schijnt het zijne
voor alles nuchter, koud en kleurloos. Freud's
proza agiteert niet, het werft niet, het ontzegt
zich geheel en al dichterlijke grondkleur, ieder
rythmiseeren door muziek (waartoe hem,
zooals hij zelf bekent, iedere innerlijke neiging
ontbreekt klaarblijkelijk in den zin van
Plato, die Naar beschuldigt, het zuivere denken te verwarren). Naar dit alleen echter
streeft Freud, hij handelt naar Stendhal's
woord „Pour etre bon philosophe, it Taut
etre sec, clair, sans illusion". Helderheid is
hem, zooals in alle menschelijke uitingen, ook
in het uitdrukken door de taal het optimum
en ultimum; aan deze opperste lichtheid en
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duidelijkheid maakt hij alle kunstwaarden
als bijkomstig ondergeschikt, en alleen aan
de zoo bereikte diamant scherpte der omtrekken dankt zijn taal haar onvergelijkelijke
vormende kracht. Absoluut zonder optooisel,
streng zakelijk, een romeinsch, een latijnsch
proza, zweeft het nimmer dichterlijk om zijn
onderwerp, doch deelt het hard en kernig
mede. Het siert niet op, het stapelt niet
op, het verwart en benart niet; het is tot
het uiterste spaarzaam met beelden en vergelijkingen. Gebruikt het dan echter een vergelijking, dan treft deze immer door haar
overtuigende kracht als een schot. Vele taalkunstige formuleeringen van Freud hebben
het doorlichtend streelende van gesneden
steenen, en zij doers temidden van zijn glashelder proza aan als in kristallen schalen gezette kameeen, ieder op zichzelf onvergetelijk.
Niet een enkele maal echter verlaat Freud in
zijn philosofische uiteenzettingen den rechten
weg afdwalingen op het gebied der taal
haat hij evenzeer als omwegen in het denken —, en in gansch zijn uitgebreide werk
bevindt zich geen zin, die niet zonder moeite
ook voor een onontwikkeld mensch onmiddellijk to begrijpen zou zijn. Altijd streeft zijn
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uitdrukking zoowel als zijn denken naar een
rechtstreeksch geometrisch nauwkeurige duidelijkheid : daarom kon slechts een taal van
schijnbare alledaagschheid, in werkelijkheid
echter van de opperste lichtheid zijn wil tot
klaarheid dienen.
leder genie, zegt Nietzsche, draagt een
masker. Freud heeft een der moeilijkst doorzichtige gekozen: dat der onopvallendheid.
Zijn uiterlijke leven verbergt een daimonische
arbeidsprestatie achter een nuchtere, bijna
benepen burgerlijkheid. Zijn gelaat den scheppenden genius achter evenmatig rustige trekken. Zijn werk, revolutionair en vermetel als
welk ook, geeft zich naar buiten bescheidenlijk den schijn van natuurwetenschappelijk
exacte universiteitsmethode. En zijn taal misleidt door kleurlooze koudheid boven het
kristallijnen kunstrijke van haar vormkracht.
Genie der nuchterheid, wenscht hij slechts
het nuchtere in zijn wezen openbaar to maken,
niet het geniale. Slechts het bescheidene
wordt in de eerste plaats zichtbaar, eerst in
de diepte dan zijn boven-de-maat-uitsteken.
Over- al is Freud meer, dan hij van zich zien
laat, en Loch in iedere uitdrukking van zijn
wezen onmiskenbaar dezelfde. Want waar
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ooit in een mensch de wet der hoogste eenheid
scheppend heerscht, daar treedt zij in alle
elementen van zijn wezen, in taal, werk, verschijning en leven even tastbaar en zegevierend aan den dag.
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„Een bizondere voorliefde voor het beroep
en het werk van arts heb ik in mijn jeugdjaren niet bespeurd, trouwens ook later niet,"
erkent Freud, met de voor hem zoo karakteristieke onverbiddelijkheid tegenover zichzelf,
onverholen in zijn levensbeschrijving. Doch
deze bekentenis wordt zeer veelzeggend aangevuld : „Eer bewoog mij een soort van weetgierigheid, die echter meer betrekking had op
de menschelijke verhoudingen clan op natuurlijke objecten." Deze diepste neiging vindt
in geen enkel bepaald leervak bevrediging,
want de medische studiecatalogus kent geen
onderwijsvak „menschelijke verhoudingen".
En daar de jonge student aan spoedig broodverdienen moet denken, kan hij zich niet lang
aan zijn persoonlijke neigingen overgeven,
doch moet hij met de andere studenten in de
medicijnen geduldig over het plaveisel der
voorgeschreven twaalf semesters marcheeren.
Freud arbeidt reeds als student ernstig aan
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zelfstandige onderzoekingen, zijn academische
plichten daarentegen vervult hij naar zijn
eigen vrijmoedige erkenning „erg nalatig" en
wordt eerst „met tamelijke vertraging" in het
jaar 1881 als vijfentwintigjarige tot Doctor
medicinae gepromoveerd.
Lot van talloozen: in dezen, zijn weg onzekeren, mensch is een geestelijke roeping
vaag voorvoeld reeds in de kern aanwezig,
en hij moet haar voorloopig verwisselen met
een in het geheel niet begeerd praktisch beroep.
Want van het begin of aan trekt het ambachtelijke der geneeskunde, het schoolsche en het
technischgeneeskundige dezen gansch op het
universeele gerichten geest weinig aan. In den
diepsten grond van zijn wezen geboren psycholoog hij weet het alleen nog lang niet zoekt
de jonge arts insfinctief het terrein van zijn
theoretischen arbeid ten minste in de nabijheid
van de psychica to dringen. Hij kiest dus als
specialiteit de psychiatrie en houdt zich bezig
met de hersenanatomie, want een individualiseerende psychologie, deze voor ons heden
sinds lang onontbeerlijke wetenschap der ziel,
wordt in Bien tijd in de medische gehoorzalen
nog niet geleerd en beoefend : Freud zal haar
eerst voor ons moeten uitvinden. Al bet psy49
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chisch afwijkende geldt voor de mechanistische opvatting van dien tijd louter als ontaarding der zenuwen, als een ziekelijke verandering ; onwankelbaar overheerscht de
waan, dat het gelukken kan, dank zij een
steeds nauwkeuriger kennis der organen en
met proeven uit het dierenrijk eens de automatiek van het „psychische" nauwkeurig te
berekenen en iedere afwijking te corrigeeren.
Daarom krijgt de zielkunde in dien tijd haar
werkplaats in het physiologisch laboratorium,
en men gelooft, de wetenschap der ziel afdoende te beoefenen, wanneer men met scalpel
en lancet, met microscoop en electrische reactieapparaten de trillingen en trekkingen der
zenuwen meet. Zoo moet ook Freud zich om
te beginnen eveneens aan de ontleedtafel zetten en met allerlei technische apparaten naar
oorzaken zoeken, die zich in werkelijkheid
nimmer in den groven vorm van het stoffelijk
zichtbare openbaren. Jarenlang arbeidt hij in
het laboratorium bij Briicke en Meynert, de
beroemde anatomen, en beide meesters van
hun yak erkennen weldra in den jongen assistent de aangeboren zelfstandig-scheppende
ontdekkersbegaafdheid. Beide zoeken zij hem
voor hun speciale gebied als blijvenden mede50
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werker te winnen, Meynert biedt den jongen
arts zelfs aan in zijn plaats voorlezingen over
hersenanatomie te houden. Doch geheel onbewust verzet zich bij Freud een innerlijke
neiging. Wellicht heeft toen reeds zijn instinct de beslissing voorvoeld, in elk geval:
hij wijst de vereerende aanbieding af. Echter
zijn zijn tot nu toe verrichte, schoolsch exakt
uitgevoerde histologische en klinische werkzaamheden geheel en al voldoende, om hem
het docentschap in de zenuwleer aan de universiteit te Weenen toe te kennen.
Docent in de neurologie, dat beteekent te
dien tijde in Weenen een veelbegeerden en
ook voordeeligen titel voor een negenentwintigjarig, jong en onvermogend arts. Freud
behoefde nu slechts jaar in, jaar uit zijn
patienten onveranderlijk volgens de braaf geleerde, schoolsch voorgeschreven methode
te behandelen, en hij zou buitengewoon professor en ten slotte zelfs Hofraad kunnen
worden. Doch toen reeds treedt dat voor hem
zoo bizonder karakteristieke instinct tot zelfbehoud aan den dag, dat hem zijn geheele
leven lang steeds verder en dieper voert. Want
deze jonge docent erkent eerlijk, wat alle
andere neurologen angstvallig voor de anderen
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en zelfs voor zichzelf verzwijgen, name "k,
dat de geheele techniek der zenuwbehandeling van psychogene verschijnselen, zooals
zij rood 1885 geleerd wordt, volkomen hulpeloos en in de eerste plaats geen hulp brengend
in een slop is doodgeloopen. Doch hoe een
andere beoefenen, daar toch in Weenen geen
andere geleerd wordt? Wat daar in 1885
(en nog lang daarna) van de professoren of
te kijken viel, dat heeft de jonge docent tot
de laatste bizonderheid geleerd, keurige, klinische arbeid, voortreffelijk exacte anatomie
en daarenboven nog de hoofddeugden der
Weensche school: strenge degelijkheid en
onverbiddelijke vlijt. Wat valt er verder nog
meer te leeren bij mannen, die niet meer
weten dan hij zelf? Daarom overvalt de
tijding, dat sinds eenige jaren in Parijs de psychiatrie van geheel andere richting uit beoefend wordt, hem hevig en als een onwederstaanbare verzoeking. Hij hoort verbaasd en
wantrouwig, maar toch verlokt, dat daar
Charcot, hoewel zelf oorspronkelijk hersenanatoom, eigenaardige proeven met behulp
van die schandelijke en verboden hypnose
neemt, welke in Weenen, sinds men Frans
Anton Mesmer gelukkig uit de stad verdreven
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heeft, in zevenvoudigen ban staat. Van uit
de ver±e, slechts door mededeelingen in medische tijdschriften, dat beseft Freud dadelijk,
kan men van deze proeven geen tastbaar
beeld verkrijgen, men moet deze zelf zien,
om hen te beoordeelen. En dadelijk ontwaakt
in den jongen geleerde, met dat geheimzinnige
innerlijke aanvoelingsvermogen, dat scheppende menschen steeds de ware richting van
hun weg laat voorvoelen, het verlangen naar
Parijs. Zijn leeraar Briicke ondersteunt het
verzoek van den onbemiddelden jongen arts
om een reisstipendium. Het wordt hem toegestaan. En om nog eens opnieuw aan te
vangen, om te leeren, eer hij leeraart, reist
de jonge docent in het jaar 1886 naar Parijs.
Hier treedt hij onmiddellijk een andere
atinosfeer binnen. Weliswaar is ook Charcot
.evenals Briicke van de pathologische anatomie uitgegaan, dock hij is er bovenuit gekomen. In zijn beroemd boek „La foi qui
guerit" heeft de groote Franschman de door
de medische wetenschappelijke zelfverzekerdheid totnogtoe als ongeloofwaardig verworpen
godsdienstige geloofswonderen op hun psychisch verband onderzocht en zekere typische
wetmatigheden in hun verschijnselen vastge53
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steld. Inplaats van feiten te loochenen, is hij
begonnen hen te verklaren, en met dezelfde
onbevangenheid is hij alle andere systemen
van geneeswonderen, waaronder het beruchte
Mesmerisme, genaderd. Voor de eerste maal
ontmoet Freud een geleerde, die de hysterie
niet zooals zijn Weensche school a priori
verachtelijk als simulatie afdoet, doch aan
deze interessantste, want meest plastische
aller zielsziekten aantoont, dat haar aanvallen en uitbarstingen gevolgen van innerlijke aandoeningen zijn en derhalve volgens
geestelijke oorzaken moeten worden verklaard. In de openbare gehoorzaal toont
Charcot aan gehypnotiseerde patienten aan,
dat die bekende typische verlammingen steeds
met behulp der suggestie in trance zoowel
verwekt als opgeheven kunnen worden, dat
zij dus geen grof-physiologische, doch aan
den wil onderworpen reflexen zijn. Mogen
ook bizonderheden van zijn leer niet steeds
overtuigend op den jongen arts werken, zoo
doordringt Loch het feit hem machtig, dat
in Parijs bij de neurologie niet slechts lichamelijke, doch psychische en zelfs metapsychische oorzaken erkend en naar waarde geschat
worden; Kier staat, zoo bemerkt hij verheugd,
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psychologie weder dicht bij de oude zielkunde, en hij voelt zich door deze geestelijke
methode meer dan door de totnogtoe geleerde
aangetrokken. Ook in zijn nieuwen werkkring
heeft Freud het geluk doch mag men geluk
noemen, wat in den grond slechts de eeuwige
wederzijdsche speurzin van het instinct der
superieure geesten is ? bij zijn leeraren
bizondere belangstelling te vinden. Zooals
Briicke, Meynert en Nothnagel in Weenen,
herkent ook Charcot dadelijk in Freud de
scheppend denkende natuur en betrekt hem in
zijn persoonlijken omgang. Hij draagt de vertaling zijner werken in de duitsche taal aan
hem op en onderscheidt hem vaak door zijn
vertrouwen. Wanneer Freud dan na enkele
maanden naar Weenen terugkeert, is zijn
innerlijke wereldbeschouwing veranderd. Ook
de weg van Charcot, dit beseft hij vaag, is nog
niet de hem volkomen eigene, ook dezen onderzoeker houdt nog teveel het lichamelijke
experiment bezig en te weinig dat, wat het
psychisch bewijst. Doch reeds deze enkele
maanden hebben een nieuwen moed en onafhankelijkheidswil in den jongen geleerde tot
rijpheid gebracht. Nu kan zijn zelfstandig
scheppende arbeid beginnen.
55

HET UITGANGSPUNT

Tevoren blijft er weliswaar nog een kleine
formaliteit te vervullen. Iedere stipendiaat
der universiteit is verplicht, na zijn terugkeer
over zijn wetenschappelijke ervaringen in het
buitenland verslag uit te brengen. Dit doet
Freud in het medisch genootschap. Hij vertelt
van Charcot's nieuwe wegen en schildert de
hypnotische experimenten der Salpetriere.
Doch nog zit sinds Frans Anton Mesmer den
Weenschen arisen een grimmig wantrouwen
tegen elke suggestieve methode in het lijf. Met
een superieur lachje wordt Freuds bericht,
dat het mogelijk is, de symptomen der hysterie
kunstmatig op te wekken, afgedaan, en zijn
mededeeling, dat er zelfs gevallen van mannelijke hysterie zijn, wekt onverholen vroolijkheid bij zijn collega's op. Eerst klopt men hem
welwillend op den schouder, om wat hij zich
in Parijs op de mouw heeft laten spelden;
dock daar Freud niet toegeeft, wordt den
afvallige de geheiligde plaats van het hersenlaboratorium, waar men God zij dank! de
zielkunde nog op „ernstig wetenschappelijke
wijze" bedrijft, als aan een onwaardige ontzegd. Sinds dien tijd is Freud het bete noire
van de Weensche universiteit gebleven, hij
heeft de zaal van het medisch genootschap
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niet meer betreden, en slechts dank zij de particuliere protectie .eener zeer vermogende
patiente (zooals hij vroolijk zelf bekent) verkrijgt hij na jaren den titel van buitengewoon
professor. Hoogst ongaarne echter herinnert
de verheven faculteit zich, dat hij behoort tot
het academisch corps professoren. Op zijn
zeventigsten verjaardag verkiest zij zelfs, zich
dit uitdrukkelijk niet te herinneren en vermijdt
iederen groet en gelukwensch. Ordinarius is
hij nimmer geworden, geen Hofraad en Geheimen Raad en slechts gebleven, wat hij daar
van den aanvang of was : buitengewoon professor onder de andere gewone.
Met zijn verzet tegen de in Weenen uitgeoefende mechanische methode der neurologie,
die uitsluitend van de huidprikkeling uit of
door inwerking met medicamenten zielsziekten trachtte te genezen, heeft Freud niet
slechts zijn academische carriere verdorven,
doch ook zijn dokterspraktijk. Hij moet nu
alleen gaan. Nog weet hij in dezen aanvang
nauwelijks meer dan het negatieve, namelijk,
dat beslissende psychologische ontdekkingen
noch in het laboratorium der hersenanatomie,
noch aan het meetapparaat der zenuwreacties
te verwachten zijn. Slechts een geheel ander57

HET UITGANGSPUNT

soortige en op een andere plaats beginnende
methode kan de geheimzinnige verwikkelingen van het psychische nabijkomen haar
te vinden of veeleer uit te vinden, zal thans
de hartstochtelijke poging zijner volgende vijffig jaren zijn. Parijs en Nancy hebben hem
in zekere opzichten den weg gewezen. Doch
evenals in de kunst is ook in de wetenschappelijke sfeer nimmer een enkele gedachte voldoende voor definitieve formuleering; ook bij
het vorschen geschiedt werkelijke bevruchting alfijd slechts door de kruising van een
idee met een ervaring. Nog de geringste
schok, en de scheppende kracht moet tot
ontlading komen.
zoo hoog is de
Dezen schok nu geeft
het persoonlijke
spanning reeds geworden
vriendschappelijke contact met een ouderen
collega, Dr. Jozef Breuer, dien Freud reeds
vroeger in Briicke's laboratorium ontmoet
had. Breuer, een huisarts met drukke praktijk, wetenschappelijk uiterst actief, zonder
zelf bepaald scheppingskrachtig te zijn, had
Freud reeds voor diens Parijsche reis mededeelingen gedaan over een geval van hysterie
bij een jong meisje, waarbij hij op merkwaardige wijze genezing tot stand had ge58

HET UITGANGSPUNT

bracht. Dit jonge meisje toonde de bekende
verschijnselen van deze meest plastische aller
zenuwziekten, dus verlammingen, krampen,
weerstanden en verduisteringen van het bewustzijn. Nu had Breuer opgemerkt, dat
dit jonge meisje zich iederen keer opgelucht
gevoelde, zoodra het hem veel van zichzelf
mocht vertellen. En de verstandige dokter
lief daarom de zieke zich geduldig uitspreken,
daar hij daarbij gewaar werd, dat iederen
keer, wanneer de zieke in woorden uitdrukking kon geven aan Naar ziekelijke fantasie,
een tijdelijke beterschap intrad. Het meisje
vertelde, vertelde, vertelde. Doch bij al deze
abrupte, onsamenhangende zelfbekentenissen
bespeurde Breuer, dat de zieke steeds langs
het eigenlijke, langs het voor het ontstaan
harer hysterie oorzakelijke moment opzettelijk heen vertelde. Hij bemerkte, dat deze
mensch iets van zich wist, wat hij absoluut
niet weten wilde en dus onderdrukte. Om
nu den versperden weg naar de hem onthouden gebeurtenis vrij te waken, komt
Breuer op de gedachte, het jonge meisje
regelmatig onder hypnose te brengen. In
dezen van den wil losgemaakten toestand
hoopt hij, alle „weerstanden" (men vraagt
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zich af, welk woord men pier zou kunnen
gebruiken, indien de psychoanalyse dit woord
niet uitgevonden had) blijvend uit den weg
te kunnen ruimen, die de definitieve opheldering van het feit bemoeilijken. En inderdaad, zijn poging gelukt; in de hypnose,
waarin elk schaamtegevoel als het ware geblindeerd is, zegt het meisje vrij uit, wat het
totnogtoe zoo hardnekkig voor den arts en
bovenal voor zichzelf verzwegen had, namelijk, dat het aan het ziekbed van Naar wader
een geheimzinnige onbehaaglijkheid gevoeld
en onderdrukt had. Deze uit betamelijkheidsgronden verdrongen aandoening had dus die
ziekelijke symptomen gevonden of veeleer uitgevonden om zich een uitweg te banen. Want
iederen keer, dat het meisje onder hypnose
deze aandoening vrijuit bekent, verdwijnt onmiddellijk het verschijnsel dat hen verving : het
hysterisch symptoom. Breuer zet nu in dezen
zin systematisch de behandeling voort. En
naar mate hij de zieke over zichzelf inlicht,
wijken de gevaarlijke hysterische verschijnselen zij zijn onnoodig geworden. Na
enkele maanden kan de patiente als geheel
genezen en gezond ontslagen worden.
Dit eigenaardige geval had Breuer bij ge60
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legenheid als bizonder opvallend aan den
jongeren collega verteld. Hem bevredigde
bovenal bij deze behandeling, dat het gelukt
was een zenuwzieke tot gezondheid terug te
brengen. Freud echter met zijn instinct voor
het diepere, vermoedt dadelijk achter deze
door Breuer onidekte therapie een veel verder
geldige wet, namelijk, dat „psychische energieen verplaatsbaar zijn", dat in het „onderbewustzijn" (ook dit woord is dan nog niet
uitgevonden) een bepaalde omschakelingsdynamiek werkzaam moet zijn, welke de
van hun natuurlijken uitweg weggedrongen (of
zooals wij sindsdien zeggen, „niet afgereageerde") aa.ndoeningen verandert en overbrengt naar andere psychische of lichamelijke
handelingen. Als het ware van een anderen
kant uit verheldert het door Breuer gevonden
geval de uit Parijs meegebrachte ervaringen,
en om het bier duidelijk gemaakte spoor dieper in het donker te volgen, goon de beide
vrienden samenwerken. De door hen samen
geschreven werken „Over het psychische
mechanisme van hysterische phenomenen",
1893, en de „Studies over hysterie", 1895,
vormen de eerste uiteenzetting van deze
nieuwe ideeen, in hen schemert voor de eerste
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maal het morgenrood eener nieuwe psychologie. In deze gemeenschappelijke onderzoekingen is voor de eerstemaal vastgesteld,
dat de hysterie niet, zooals totdantoe aangenomen was, op een ziekte der lichaamsorganen berust, doch op een stoornis door een
innerlijk, den zieke zelf niet bewust conflict,
welks druk ten slotte die „symptomen", deze
ziekelijke veranderingen teweeg brengt. Zooals koorts door een inwendige ontsteking,
ontstaan psychische stoornissen door een opstuwing van het gevoel. En zooals in het
lichaam dadelijk, wanneer de ettering tot
afvloed komt, de koorts daalt, lost zich
deze gewelddadige verschuiving en kramptrekking der hysterie op, zoodra het gelukt,
aan het totnogtoe verdrongen en teruggestuwde gevoel uitweg te verschaffen, „het
tot het symptoom aanleiding gevende affect,
dat op verkeerde wegen geraakt en daar
als het ware vastgeklemd was, op normale
wegen te leiden, waar zij tot afvoer komen
kan".
Als werktuig voor deze psychische ontspanningsreactie gebruiken Breuer en Freud aanvankelijk de hypnose. Zij beteekent in dit
praehistorische tijdperk der psychoanalyse
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echter geenszins het eigenlijke geneesmiddel,
doch slechts een hulpmiddel. Zij moet slechts
de gemoedskramp helpen losmaken : zij vormt
als het ware de narcose voor de uit to voeren operatie. Eerst wanneer de weerstanden van het wakende bewustzijn wegvallen,
spreekt de zieke vrij het verzwegene uit, en
reeds doordat hij biecht, valt de drukkende
stoornis weg. Aan een bedrongen ziel is uitweg
verschaft, die ontspanning treedt in, welke
reeds de grieksche tragedie als een bevrijdend en gelukkig makend element prijst, weshalve Breuer en Freud, in den zin der Catharsis van Aristoteles, hun methode in het begin de „cathartische" noemen. Door besef,
door zelfbesef wordt de kunstmatige, de ziekelijke foute reactie overbodig, het symptoom,
dat slechts symbolische beteekenis had, verdwijnt. Uitspreken beteekent dus eenigermate
ook het gevoel tot uiting brengen, -besef
wordt tot bevrijding.
Tot aan deze gewichtige, ja beslissende
voorwaarden waren Breuer en Freud tezamen
doorgedrongen. Dan scheidt hun weg zich.
Breuer, de arts, wendt zich weder, verontrust door de vele gevaren dezer afdaling, naar
de geneeskun.de ; hem houden hoofdzakelijk
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de mogelijkheden van genezing der hysterie, de
opheffing der symptomen bezig. Freud echter,
die nu eerst den psycholoog in zich ontdekt
heeft, wordt gefascineerd juist door het pier oplichtende geheim van dit veranderingsproces,
het psychische geval. Hem prikkelt het nieuwgevonden feit, dat aandoeningen verdrongen en
door symptomen vervangen kunnen worden,
tot steeds onstuimiger weetgierigheid; in het
eene probleem voorvoelt hij de gansche problematiek van het psychische mechanisme.
Want wanneer aandoeningen verdrongen
kunnen worden, wat verdringt hen? En bovenal, waarheen worden zij verdrongen? Volgens
welke wetten schakelen krachten uit het psychische zich in het lichamelijke over, en op
welke plaats spelen zich deze onophoudelijke
veranderingen, waarvan de wakende mensch
nets weet en Loch aan den anderen kant
dadelijk weet, zoodra men hem dwingt, ervan
te weten, af? Een onbekende sfeer, waarin
de wetenschap zich totnogtoe niet gewaagd
had, begirt zich schemerachtig voor hem af
te teekenen, een nieuwe wereld wordt hij van
verre in onvaste omtrekken gewaar : het
onbewuste. En dit „navorschen van het onbewuste aandeel in het individueele ziele64
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leven" geldf van nu of de hartstocht van
zijn leven. De afdaling naar de diepte is
begonnen.
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DE WERELD
VAN HET ONBEWUSTE
Het eischt steeds bizondere inspanning,
iets wat men weet, te willen vergeten, van
een hoogeren graad van aanschouwing zich
nog eens kunstmatig tot een naievere terug
te werken — zoo ook heden reeds, zich te
verplaatsen in de wijze van voorstelling,
waarmede de wetenschappelijke wereld van.
1900 het begrip van het onbewuste handhaafde. Dat ons psychisch vermogen met de
bewuste werking van het verstand geenszins
uitgeput is, dat daarachter nog een andere
macht als het ware in de schaduw van ons
zijn en denken werkt, heeft natuurlijk ook de
vroegere, de voor-freudsche zielkunde reeds
geweten. Slechts wist zij met deze kennis
nets aan te vangen, want nimmer tracht zij,
dat begrip werkelijk in wetenschap en onderzoek om te zetten. De philosofie van dien
tijd houdt zich met psychische verschijnselen
slechts in zooverre bezig, als zij in den lichtkring van het bewustzijn treden. Doch het
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een contraschijnt haar belachelijk toe
dictio in adjecto iets onbewusts tot anderwerp van het bewustzijn to willen makers.
Gevoel geldt voor haar eerst als gevoel, zoodra het duidelijk voelbaar wordt, de wil telt
alleen als zoodanig, zoodra hij zich in handelingen omzet ; zoolang psychische uitingen zich
echter niet boven de oppervlakte van het bewuste leven verheffen, schakelt de psychologie hen als niet weegbaar uit de geesteswetenschap uit.
Freud neemt den terminus technicus „onbewust" in de psychoanalyse over, doch hij
geeft hem een geheel andere beteekenis dan
de schoolphilosofie. Voor Freud is niet enkel
het bewuste een psychische daad en dientengevolge het onbewuste een geheel andere
of zelfs ondergeschikte categorie, doch hij
spreekt met beslisten nadruk uit : alle psychische handelingen zijn in de eerste plaats
onbewuste gebeurtenissen; die, welke bewust
worden, vormen geen andersgeaarde noch
hoogere soort, doch hun in-het-bewustzijntreden is slechts een eigenschap, die van
buiten of erbij komt, zooals het licht op een
voorwerp. Een tafel blijft een tafel, of hij
in een donker vertrek onzichtbaar staat dan
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wel het ingeschakelde electrische licht haar
waarneembaar maakt. Het licht maakt haar
aanwezigheid slechts voor de zinnen meer
kenbaar, doch het verwekt niet haar aanwezigheid. Ongetwijfeld: men kan haar in
dezen toestand van verhoogde waarneembaarheid nauwkeuriger meten dan in het
donker, hoewel ook daar met een andere
methode, die van het Casten en bevoelen, een
zekere afgrenzende vaststelling van haar
wezen mogelijk zou zijn geweest. Doch logisch behoort de in het donker onzichtbare
tafel evenzeer tot de stoffelijke wereld als
de zichtbare en in de psychologie daarom het
onbewuste evenzeer in de zielewereld als het
bewuste. „Onbewust" beteekent daarom bij
Freud voor de eerstemaal niet meer onweetbaar en treedt in deze nieuwe beteekenis in
den kring der wetenschap. Door deze verrassende eisch van Freud, met een nieuwe
opmerkzaamheid en een andere methodologische apparatuur, de duikerklok van zijn
diepte-psychologie, onder den spiegel van het
bewustzijn tastend of te dalen en niet slechts
de oppervlakte der psychische verschijnselen,
doch ook hun diepsten grond te belichten,
wordt de schoolpsychologie eindelijk weder
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waarachtige zielkunde, praktisch toepasselijke en zelfs genezende levenswetenschap.
Deze ontdekking van een nieuw terrein
van onderzoek, deze fundamenteele omzetting en geweldige uitbreiding van het veld,
der psychische krachten beteekent de eigenlijke geniale daad van Freud. Met een slag
is de kenbare zielesfeer tot een veelvoud van
haar inhoud uitgebreid en naast de oppervlaktedimensie voor het onderzoek ook een
wereld der diepte opengelegd. Door deze
eene, schijnbaar onbeduidende omschakeling
— 'steeds schijnen de beslissende ideeen
achteraf eenvoudig en natuurlijk veranderen binnen de psychische dynamiek alle
maters. En waarschijnlijk zal een toekomstige
geestesgeschiedenis dit scheppingsoogenblik
der psychologie onder die groote en dewereld-omwentelende rangschikken, die bij
Kant en Copernicus met een enkele verschuiving van den geestelijken gezichtshoek de
geheele denkwijze van dien tijd veranderden. Want heden reeds vinden wij het zielsbeeld der universiteiten in den aanvang
dezer eeuw zoo gravureachtig plomp, zoo
onecht en benauwelijk als een ptolemaeische
landkaart, die een armzalig stukje van het
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geografisch heelal reeds onze gansche cosmos
noemt. Evenals die naieve cartografen duiden de voor-freudsche psychologen die ondoorvorschte continenten.eenvoudig als Terra
incognita aan, „onbewust" is voor hen het
andere woord voor onweetbaar en onkenbaar. Er moet ergens een of ander duister,
bedompt reservoir der ziel zijn, vermoeden
zij, waarin onze ongebruikte herinneringen
wegvloeien, om daar to vermodderen, een
opslagplaats, waarin het vergetene en ongebruikte eigenlijk doelloos ligt, een materialendepot, waaruit hoogstens de herinnering of
en toe een of andere zaak naar het bewustzijn
overbrengt. De grondbeschouwing van de
voor-freudsche wetenschap echter is en blijft :
deze onbewuste wereld is eigenlijk geheel
passief, geheel daadloos, slechts afgeleefd,
afgestorven leven, een afgedaan verleden en
dus zonder elken invloed, zonder eenige
macht op ons geestelijk heden.
Tegenover deze opvatting zet Freud de
zijne : Het onbewuste is absoluut geen afval
van het zieleleven, doch de oerstof zelf, waarvan slechts een miniem gedeelte het lichtvlak
van het bewustzijn bereikt. Doch het niet
zichtbaar wordende hoofddeel, het zooge70
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naamde onbewuste, is daarom geenszins afgestorven of on-dynamisch. Het werkt in
werkelijkheid even actief en levend op ons
denken en voelen, ja het vormt wellicht het
meest levensvormende deel van onze psychische existentie. Wie daarom het onbewuste
willen niet bij alle beslissingen meerekent,
die ziet verkeerd, omdat hij daarmede de
belangrijkste aandrift onzer innerlijke spanningen uit de berekening last; zooals men
de stootkracht van een ijsberg niet naar het
gedeelte schatten mag, dat ervan boven water
uitsteekt (de eigenlijke massa blijft onder den
Spiegel verborgen), zoo bedriegt zichzelf, wie
meent, dat onze dagheldere gedachten, onze
bewuste energieen alleen ons voelen en handelen zouden bepalen. Ons gansche leven
zweeft niet los in het element van het rationeele, doch staat onder den voortdurenden
druk van het onbewuste; ieder oogenblik
vloeit er uit schijnbaar vergeten verledens
een golf onzen levenden (lag binnen. Onze
bovenwereld behoort niet in die oppermachtige mate, als wij meenen, den bewusten wil
en het plannen makende verstand toe, doch
uit die donkere wolk flitsen de bliksemstralen
der eigenlijke beslissingen, uit de diepte dier
71

DE WERELD VAN HET ONBEWUSTE

driften komen de plotse aardschokken, die
ons lot doen wankelen. Daar beneden zit
samengebald naast elkander, wat in de bewuste sfeer door de glazen grenzen der
categorieen ruimte en tijd gescheiden is ;
wenschen van een verdwenen kindertijd, die
wij reeds lang begraven denken, gaan daar
begeerig rond en breken vaak heet en hongerig
onzen dag binnen; schrik en angst, reeds lang
vergeten in het bewuste denken, schetteren
hun kreten plotseling onvermoed langs de geleiding der zenuwen omhoog, begeerten en
wenschen, niet slechts uit het eigen verleden,
doch van vergane geslachten en barbaarsche
voorouders wikkelen zich daar als met wortels in ons wezen vast. Uit de diepte komen
de meest eigenlijke onzer daden, uit dat, wat
voor onszelf geheim is, de plotselinge ingevingen, het overmachtige over onze macht.
Aan onszelf onbekend, woont daar in de
schemering dat overoude ik, dat ons gecivilizeerde ik niet meer kent of niet meer kennen
wil; plotseling echter richt het zich op en
doorstoot de dunne lagen der kultuur, en zijn
instinkten, de oude en ontembare, stroomen
dan als een gevaar ons bloed binnen, want
het is de oerwil van het onbewuste, naar
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het licht op te stijgen, bewust te worden en
zich in Baden te ontladen : „Dewijl ik ben,
moet ik ook werkzaam zijn." In iedere seconde, bij ieder woord, dat wij spreken, bij
iedere daad, die wij doers, moeten wij onbewuste aandoeningen onderdrukken of veeleer
weg-drukken; onophoudelijk moet zich ons
ethisch of beschavings-gevoel verzetten tegen
de barbaarsche begeerte der instinkten. En
grootsch visioen, door
zoo toont zich
ons
Freud voor de eerstemaal bezworen
geheele zieleleven als een onophoudelijken en
pathetischen, een nimmer eindigenden strijd
tusschen bewust en onbewust willen, tusschen
verantwoordelijke daad en de onverantwoordelijkheid onzer driften. Doch ook het schijnbaar onbewuste heeft in ieder zijner uitingen,
zelfs wanneer zij onbegrijpelijk voor ons blijyen, een bepaalden zin; dezen zin zijner onbewuste aandoeningen nu herkenbaar te
maken voor ieder individu, eischt Freud als
de toekomstige taak van een nieuwe en noodwendige zielkunde. Eerst wanneer wij de
onderwereldsche gebieden van een mensch
verlichten kunnen, kennen wij zijn gevoelswereld : eerst wanneer wij tot op den diepsten
grond van een ziel afdalen, kunnen wij de
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eigenlijke oorzaak harer storingen en verwarringen ontdekken. Wat de mensch bewust weet, behoeft de psycholoog en de psychopatholoog hem niet te leeren. Daar slechts,
waar hij zijn onbewust leven niet kept, kan
de zielearts hem tot een waarlijken helper
worden.
Hoe echter in dit rijk van den schemer
af te dalen? De wetenschap der tijdgenooten
weet geen weg. Zij ontkent botweg de mogelijkheid, phenomenen van het onderbewustzijn
met haar op mechanische nauwkeurigheid gerichte apparaten te kunnen grijpen. Slechts
in het daglicht, slechts in de wereld van het
bewustzijn kon daarom de oude psychologie
haar onderzoekingen verrichten. Aan het
stomme of slechts door den droom sprekende
echter ging zij onverschillig en zonder een
blik voorbij. Freud nu breekt deze opvatting
als een vermolmd stuk hout en werpt haar
in den hoek. Naar zijn overtuiging is het
onbewuste niet stow. Het spreekt, weliswaar
in andere teekenen en symbolen als de taal
van het bewustzijn. Daarom moet, wie van
zijn oppervlak af wil zijn eigen diepte in,
eerst de taal van die nieuwe wereld leeren.
Zooals de Egyptologen aan de tafel van
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Rosette, begint Freud alleen teeken na teeken
te vertalen, een vocabulaire en een grammatica dier taal van het onbewuste samen te
stellen, om die stemmen verstaanbaar te
maken, die achter onze woorden en ons bewuste denken manend of verlokkend medetrillen en waaraan wij meestal reddeloozer
vervallen clan aan onzen bewusten wil. 'Vie
echter een nieuwe taal verstaat, begrijpt ook
een nieuwen zin. Zoo opent Freud's nieuwe
methode der diepte-psychologie een ongeweten geestelijke wereld : eerst door hem
wordt wetenschappelijke psychologie van
bloot kentheoretische beschouwing der bewustzijnsprocessen tot dat, wat zij steeds
had moeten zijn : tot zielkunde. Niet langer
ligt meer het eene halfrond van den innerlijken kosmos onopgemerkt in de maanschaduw der wetenschap. En naarmate zich de
eerste omtrekken van het onbewuste zichtbaar a.fteekenen, openbaart zich steeds onbedrieglijker een nieuw inzicht in de machtig
zinvolle struktuur van onze geestelijke wereld.
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Waarom hebben de menschen totnogtoe zoo weinig nagedacht over de avonturen van den slaap, die in den mensch
een dubbel leven openbaren ! Zou er
geen nieuwe wetenschap in dit verschijnsel liggen ? . . . het kondigt ten minste
de menigvuldige scheiding onzer twee
naturen aan. Ik heb dus eindelijk een
bewijs van de superioriteit welke onze
verborgen zinnen van onze zichtbare
zinnen onderscheidt.
DE BALZAC, LOUIS LAMBERT, 1833

Het onbewuste is het diepste geheim van
iederen mensch: dit hem te helpen openbaren,
stelt zich de psychoanalyse tot doel. Hoe
echter openbaart zich een geheim? Op drieerlei wijze. Men kan een mensch, wat hij verbergt, met geweld afdwingen: niet tevergeefs
hebben eeuwen getoond, hoe men met foltering, ook hardnekkig dichtgeknepen lippen
losmaakt. Men kan verder op de wijze van
combineeren het verborgene raden, door de
zeer korte oogenblikken te benutten, waarop
zijn vluchtige omtrek als de rug van een
dolfijn boven den ondoorgrondelijken spiegel
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van de zee voor een sekonde uit het duister
opduikt. En men kan tenslotte met groot geduld de gelegenheid afwachten, waarop in
een toestand van versla.pte waakzaamheid
het verzwegene zichzelf verklapt.
Alle drie deze technieken beoefent de psychoanalyse afwisselend. Eerst trachtte zij
het onbewuste door wilsdwang in de hypnose
met geweld tot spreken te brengen. Dat de
mensch meer van zichzelf weet, dan hij bewust zich en anderen toegeeft, was van ouds
aan de psychologie welbekend, doch zij kon
geen vat krijgen op dit onderbewustzijn.
Eerst het Mesmerisme toonde, dat in den
kunstmatigen halfslaap vaak meer uit een
mensch gehaald kan worden dan in wakenden
toestand. Daar degeen, wiens wil verdoofd
is, in trance-toestand niet weet, dat hij tegen
anderen spreekt, daar hij in dezen zwevenden
toestand meent met zichzelf alleen te zijn in
het wereldruim, verklapt hij argeloos zijn
innerlijkste wenschen en geheimen. Daarom
scheen de hypnose in het begin de meest
succesvolle methode ; weldra echter (om
redenen, die te ver in onderdeelen zouden
voeren) geeft Freud deze wijze, met geweld
in het onbewuste binnen te dringen, als im77
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moreel en onvruchtbaar op : zooals de Justitie
in haar humaner stadium vrijwillig van de
foltering afzag, om haar door de fijn maziger
kunst van het verhoor en het overtuigend
bewijs to vervangen, zoo gaat de psychoanalyse van de eerste geweld-bedrijvende
époque van het bekentenis-afdwingen tot
die van het door kombineeren raden over.
Elk wild, hoe snel en lichtvoetig het moge
zijn, laat sporen achter. En evenals de Jager
uit de nietigste voetstappen den loop en
de soort van het gezochte wild leest, zooals
de archeoloog uit den splinter van een vans
het generatie-karakter van een gansche bedolven stad vaststelt, zoo oefent in haar
verder gevorderde époque de psychoanalyse
haar detective-kunst op die als sporen zich
afteekenende bewijzen van aanwezigheid,
waarin het onbewuste leven zich in het bewuste verraadt. Reeds bij de eerste onderzoekingen naar zulke kleine aanduidingen ontdekte Freud een verbluffend spoor : de zoogenaamde misprestaties. Onder misprestaties (immer vindt Freud voor het nieuwe
begrip ook het als een genadeschot treffende
woord) vat de diepte-psychologie al die
vreemde phenomenen samen, welke de groot78
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ste en oudste meesteres der psychologie, de
taal, reeds lang als een een geheel vormende
groep begrepen en derhalve samenbindend
door de lettergreep „ver" gekenmerkt had,
dus het ver-spreken, het ver-lezen, verschrijven, ver-wisselen, ver-geten, ver-grijpen. Nietige feiten, ongetwijfeld: men verspreekt zich, men zegt een woord voor een
ander, men gebruikt een ding voor het andere,
men verschrijft zich, men schrijft een woord
voor het andere iedereen overkomt zulk
een font tientallen malen per dag. Doch hoe
ontstaan deze drukfoutenduiveltjes van het
dagelijksche leven? Wat is de oorzaak van
dit verzet der materie tegen onzen wil?
Niets toeval of vermoeidheid, antwoordde
de oude psychologie, in zooverre zij nog dergelijke onbeduidende fouten van het dagelijksch leven haar aandacht waardig keurde.
Gedachteloosheid, verstrooidheid, onoplettendheid. Doch Freud grijpt scherper toe:
wat is gedachteloosheid anders dan juist dit,
de gedachten niet daar to hebben, waar men
hen hebben wil? En wanneer men al de gewilde bedoeling niet verwerkelijkt, hoe springt
dan een andere ongewilde ervoor in? Waarom zegt men een ander woord dan het be79
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doelde? Daar bij de misprestatie, inplaats
van de gewenschte, een andere werking opgewekt wordt, moet iemand binnengedrongen
zijn, die haar onverwacht volbrengt. De
een-of-ander moet er zijn, die dit verkeerde
woord voor den dag haalt inplaats van het
juiste, die het ding verbergt, dat men vinden
wil, die iemand het verkeerde ding inplaats
van het bewust gezochte geniepig in de hand
stopt. Nu erkent Freud (en deze opvatting beheerscht zijn gansche methodiek) nergens in
het psychische iets zonder zin, iets bloat toevalligs. Voor hem heeft iedere psychische gebeurtenis een bepaalden zin, ieder doen zijn
dader; en daar bij deze misprestaties niet
het bewuste van een mensch zich handelend
openbaart, doch verdrongen wordt, wat kan
deze verdringende kracht antlers zijn dan het
onbewuste, het lang en vergeefs gezochte?
Misprestatie beteekent dus voor Freud niet
gedachteloosheid, doch het zich-doorzetten
van een onderdrukte gedachte. Een iets spreekt
zich in het „ver"spreken, „ver"schrijven,
„ver"grijpen uit, dat onze bewuste wil niet
aan het woord Wilde laten komen. En dit
iets spreekt de onbekende en eerst aan to leeren taal van het onbewuste.
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Daarmede is een grondstelling duidelijk
gemaakt : ten eerste, in iedere misprestatie, in
alles wat schijnbaar verkeerd gedaan wordt
drukt zich een ondergronds gewilde handeling
uit. En ten tweede : in de bewuste wilssfeer
moest een weerstand tegen deze uiting van
het onbewuste werkzaam zijn geweest. Wanneer bij voorbeeld (ik kies Freud's eigen voorbeelden) een professor op een congres over
het werk van een collega zegt: „Wij kunnen
deze vondst zeker niet laag genoeg aanslaan,"
dan wilde zijn bewuste bedoeling weliswaar
„hoog aanslaan" zeggen, dock in zijn binnenste heeft hij gedacht „laag aanslaan". De
misprestatie wordt nu de verrader van zijn
werkelijke standpunt, zij verklapt tot zijn
eigen ontzetting het geheim, dat hij het werk
van zijn collega innerlijk liever op den achtergrond stellen dan in het licht zetten zou. Of
wanneer zekere toeristisch gevormde dame
op een Dolomitentocht klaagt, dat zij bloeze
en hemd doorgezweet heeft, en dan verder
gaat: „Wenn man aber dann nach Hose
kommt and sich umziehen kann" 1) — wie
1) „Wanneer men dan echter naar broek
(bedoeld is huis) komt en zich verkleeden kan."
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begrijpt dan niet, dat zij oorspronkelijk het
verhaal vollediger geven wilde en naief berichten, dat zij bloeze, hemd en broek doorgezweet hadl Het begrip „Hose" was bezig
zich tot een woord te vormen, daar wordt
zij zich op het laatste moment de ongepastheid der uitgebeelde situatie bewust, dit bewustzijn plaatst zich voor het woord en dringt
het terug. Doch de onderaardsche wil is niet
geheel tegen den grond geslagen, en zoo
springt, de verwarring van het oogenblik ten
nutte makend, het woord als „misprestatie" in den volgenden zin. Men zegt bij het
verspreken dat, wat men eigenlijk niet had
willen zeggen, doch wat men werkelijk gemeend heeft. Men vergeet, wat men innerlijk
eigenlijk vergeten wilde. Men verliest, wat
men wenschte te verliezen. Bijna steeds beteekent een misprestatie bekentenis en zelfverraad.
Deze in vergelijking tot zijn eigenlijke
vondsten nietige psychologische ontdekking
van Freud is, omdat zij de amusantste en
minst kwetsende is, onder al zijn beschouwingen het meest eenstemmig erkend : in het
raam van zijn leer vormt zij slechts een overgangsfaktor. Want deze misprestaties doen
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zich betrekkelijk zelden voor, zij leveren
slechts atoom-kleine splinters van het onderbewuste, te weinige en in de tijdruimte te
zeer verstrooide, dan dat men een geheel
mozalek er uit zou kunnen samenstellen.
Doch natuurlijk betast Freud's waarnemende
nieuwsgierigheid van pier uit de geheele
oppervlakte van ons zieleleven verder, of er
geen andere van zulke „zinnelooze" phenomenen voorhanden en in deze nieuwe beteekenis te verklaren zijn. En hij behoeft niet
ver te zoeken, am op een allervaakst in ons
zieleleven voorkomend voorval te stooten,
dat eveneens als zinneloos geldt, ja zelfs als
het type van het zinnelooze. Zelfs het spraakgebruik kenmerkt immers den droom, dezen
dagelijkschen gast van onzen slaap, als een
verwarden indringer en fantastischen vagant
op onze overigens logisch heldere hersenbaan: droomen zijn bedrog I Zij worden beschouwd als een hol, boot opgeblazen niets
zonder doel en zin, een fata morgana van
het bloed, en hun beelden hebben niets te
„beduiden". Men heeft niets te maken met
zijn droomen, men is onschuldig aan deze
simpele koboldspelen van zijn fantasie, argumenteert de oude psychologie en verwerpt
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elke verstandelijke uitlegging: zich met dezen
leugenaar en -dwaas in een ernstig gesprek
in te laten, heeft voor de wetenschap zin
noch waarde.
Wie echter spreekt, beeldt nit, schildert,
handelt en geeft gestalte in onze droomen?
Dat bier iemand anders spreekt, handelt en
wil dan ons bewuste ik, vermoedde reeds de
vroegste oudheid. Bereids de oudheid verklaarde van de droomen, dat zij „ingegeven"
waren, door iets oppermachtigs in ons gebracht. Een bovenaardsche of — wanneer
men het woord mag waren een boveniksche wil openbaart zich hier. Voor iederen
buiten-menschelijken wil echter moist de mythische wereld slechts een verklaring: de
Godenl want wie buiten hen bezat de
kracht tot veranderen en de opperste macht?
Zij waren het, de anders onzichtbaren, die
in symbolische droomen de menschen naderden, hen boodschap influisterden en den geest
met verschrikking of hoop vervulden en op
den zwarten muur van den slaap vermanend
of bezwerend die bonte beelden teekenden.
Daar zij heilige, daar zij goddelijke stemmen
in deze nachtelijke openbaringen meenden te
hooren, wendden alle volkeren der oudheid
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hun oppersten ijver aan, deze godenspraak
,,droom" naar menschelijke wijze te verstaan,
om uit Naar den goddelijken wil te onderkennen. Zoo staat in het begin der menschheid als een der vroegste wetenschappen
de droomuitleg : voor iederen slag, voor
iedere beslissing, op iederen morgen na een
met droomen gevulden nacht worden door
de priesters en wijzen de droomen onderzocht
en hun gebeurtenissen als symbolen van komend goeds of dreigend kwaads uitgelegd.
Want de oude kunst der droomverklaring
meent, zeer in tegenstelling tot die der psychoanalyse, welke daarmede het verleden van
een mensch ontsluieren wil, dat in deze phantasmagorieen de onsterfelijken aan de sterfelijken de toekomst verkondigen. Zoo bloeit
in de tempels der Pharao's en den Acropolis
van Griekenland en de heiligdommen van
Rome en onder den brandenden hemel van.
Palestina duizenden jaren lang deze mystische wetenschap. Voor honderden en duizenden geslachten en volken was de droom de
meest waarachtige onthuller van het lot.
De nieuwe, de empirische wetenschap
breekt zooals vanzelf spreekt kortweg met
deze opvatting als zijnde bijgeloovig en nalef.
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Daar zij geen goden en nauwelijks het goddelijke erkent, ziet zij in droomen noch zending
van boven noch een anderen zin. Voor haar
zijn droomen een chaos, waardeloos, wijl zonder zin, een bloote physiologische handeling,
een a-tonaal, dissoneerend natrillen der zenuwprikkelingen, blazen en opstijgingen van
in de hersenen opgehoopt bloed, een laatst
waardeloos overblijfsel der overdag onverteerde indruksresten, dat de zwarte golf van
den slaap medevoert. Aan zulk een onsamenhangend mengsel ontbreekt natuurlijk iedere
logische of diepere zin. Daarom kent de
wetenschap aan de beeldreeksen der droomen
waarheid noch doel, wet noch beteekenis toe;
daarom beproeft haar psychologie haar krachten in het geheel niet aan het geven van een
zin aan het zin-looze, aan het duiden van jets
onbeduidends.
Eerst met Freud begint weder na tweeof drieduizend jaren een positieve waardeering van den droom als een ons lot verradende handeling. Weder heeft de dieptepsychologie, daar, waar de anderen slechts
een chaos, een ordeloos gedoe veronderstelden, geregeld bestel herkend : wat haar voorgangers een verward labyrinth zonder uitgang
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en zonder doel toescheen, schijnt haar de
Via regia, de hoofdstraat, toe, welke het
onbewuste leven met het bewuste verbindt.
De droom treedt op als verbinding tusschen
onze gevoelswereld op den achtergrond en
die, welke aan ons begrip onderworpen is :
door hem kunnen wij veel weten, wat wij
weigeren, bewust te weten. Geen droom,
beweert Freud, is geheel zonder zin, elk
heeft, als een ten voile geldige psychische
daad, een bepaalden zin. Elk is mededeeling
van een weliswaar niet hooger, goddelijk of
buiten-menschelijk willen, doch vaak van den
diepsten, geheimsten wil in den mensch.
Zeker, deze bode spreekt niet onze gewone
taal, niet die der oppervlakte, doch de taal
der diepte, van de onbewuste natuur. Daarom
begrijpen wij zijn zin en zijn zending niet
onmiddellijk: wij moeten eerst leeren, hen te
verklaren. Een nieuwe, nog te scheppen
wetenschap moet ons leeren, wat daar in
beelden met cinematografische snelheden op
den zwarten slaapwand voorbijflitst, vast te
houden, kenbaar te makes in verstaanbare taal
over te zetten. Want zooals alle primitieve
oertalen der menschheid, zooals die der
Egyptenaren en Chaldeeers en Mexicanen,
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drukt de droomtaal zich uitsluitend in beelden
nit, en wij staan iederen keer voor de taak,
haar beeldsymbolen in begrippen over to
brengen. Dit overbrengen van droomtaal in
denktaal onderneemt de Freudsche methode
met een nieuwe, een karakterologische bedoeling. Wilde de oude, de profetische
droomverklaring de toekomst van een mensch
doorgronden, zoo zoekt de wordende, de psychologische droomverklaring voor alles het
psychisch-biologisch verleden van den mensch
bloot to leggen en daarmede zijn diepste
heden. Want slechts schijnbaar is het Ik,
dat men in den droom is, hetzelfde van ons
wakker zijn. Daar in den droom geen tijd
geldt (wij zeggen niet toevallig „zoo snel als
een droom"), zijn wij in den droom alles
tegelijk, wat wij ooit waxen en thans zijn,
kind en knaap, de mensch van gisteren en
heden, het gezamenlijke Ik dus, de voile som
niet slechts van ons leven, doch ook van ons
geleefd-hebben, terwijl wij wakker alleen ons
oogenbliks-Ik gewaar worden. Alle leven is
dus dubbel-leven. Beneden in het onbewuste
zijn wij geheel onszelf, het eens en het heden,
oermensch en cultuurmensch in ons versmolten tot een verward dooreengemengd gevoel,
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archaische resten van een met de natuur
verbonden wijder Ik boven in het heldere,
snijdende licht slechts het bewuste tijds-Ik.
En van dit universeele, doch vagere leven
komen bijna alleen 's nachts berichten door
naar ons bloot in den tijd levende Ik, door
middel van dien geheimzinnigen bode in het
duister — den droom : het meest essentieele,
wat wij van onszelf vermoeden, weten wij
door hem. Hem of te luisteren, zijn zending
te begrijpen, beteekent daarom, over onze
meest eigenlijke persoonlijkheid ervaring op
te doen. Slechts wie zijn wil niet alleen in
zijn bewust besef, doch ook in de diepten
zijner droomen kent, kent waarlijk die som
van voorbij en huidig leven, die wij onze
persoonlijkheid noemen.
Hoe echter een dieplood laten zinken in
zulke ondoordringbare en onpeilbare diepten?
Hoe duidelijk onderscheiden, wat zich nimmer klaar toont, wat slechts als in een warrelige maskerade door de schaduw-gangen
van onzen slaap flakkert, wat slechts orakelt,
inplaats van te spreken? Hier een sleutel te
vinden, het onttooverend geheimteeken, dat
de onbegrijpelijke beeldspraak van den droom
in gewone taal overbrengt, schijnt magic te
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vereischen, een bepaald helderziende intuitie.
Doch Freud bezit in zijn psychologische
werkplaats een Dietrich, die hem alle deuren
opent, hij gebruikt een bijna onfeilbare methodiek : overal, waar hij het allergecompliceerdste bereiken wil, gaat hij van het allerprimitiefste uit. Immer zet hij den oervorm
naast den eindvorm ; steeds en overal gaat
hij, om den bloesem te begrijpen, eerst tastend
naar de wortels. Daarom begint Freud zijn
droompsychologie inplaats van bij den zeer
gecultiveerden, bewusten mensch bij het kind.
Want in het kinderlijk bewustzijn liggen nog
weinig dingen in de voorstellingslaag bij elkander, de gedachtekring is nog beperkt, de associatie nog zwak, het droommateriaal dus overzichtelijk. In den kinderdroom is slechts een
minimum van verklaringskunst noodig, om bij
een zoo dunne denklaag de psychische gevoelsbasis te doorzien. Een kind is langs een
chocoladewinkel gegaan, de ouders hebben
geweigerd, iets voor hem te koopen dus
droomt het kind van chocolade. Volkomen
ongefiltreerd, volkomen onopgesmukt, verandert in de kinderhersenen begeerte in beeld,
wensch in droom. Nog ontbreekt iedere geestelijke, iedere moreele, iedere uit schaamte
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geboren, iedere intellectueele rem, iedere
vooruitziendheid en iedere overweging. Met
dezelfde onbevangenheid, waarmede het kind
het uitwendige van zichzelf, zijn lichaam,
naakt en zonder schaamte aan ieder mensch
laat zien, toont het ook onverhuld zijn innerlijke wenschen in zijn droom.
Daarmede is een toekomstige verklaring
reeds eenigermate den weg bereid. De symbool-beelden van den droom verbergen dus
meestal onvervulde, verdrongen wenschen,
die zich overdag niet konden verwerkelijken
en nu langs den droom-weg naar ons leven
terugkomen. Wat uit eenigerlei oorzaken
daags niet daad of woord kon worden, spreekt
zich daar beeldend of beschrijvend in kleurige
fantasieen uit; naakt en onbezorgd kunnen
in den onbewaakten stroom van den droom
alle begeerten en verlangens van het innerlijke 1k spelend ronddartelen. Schijnbaar geheel onbelemmerd weidra zal Freud deze
vergissing corrigeeren leeft zich daar uit,
wat in het werkelijke leven geen invloed kan
bekomen, de donkerste wenschen, de gevaarlijkste en meest verboden begeerten; in dit
ontoegankelijk gebied kan eindelijk de overdag omheinde ziel zich van al Naar sexueele
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en agressieve tendenzen ontlasten: in den
droom kan de man de vrouw omarmen en
misbruiken, die zich hem in wakenden toestand weigert, de bedelaar rijkdom naar zich
toehalen, de leelijke mensch zich een mooi
vel omhangen, de grijsaard zich verjongen,
de vertwijfelde mensch gelukkig, de vergeten
beroemd, de zwakke sterk worden. Hier alleen kan de mensch zijn tegenstanders dooden,
zijn meerderen onderwerpen, eindelijk eens
goddelijk vrij en ongebonden zijn innerlijkste
gevoelswil extatisch uitleven. Iedere droom
beteekent dus nets anders, dan een overdag
onderdrukten of zelfs voor zichzelf onderdrukten wensch van den mensch: zoo schijnt
de beginformule te luiden.
Bij deze eerste voorloopige vaststelling
van Freud is de breede publieke meening
blijven staan, want deze formule : droom is
gelijk aan onuitgeleefde wensch, handhaaft
zich zoo eenvoudig en gemakkelijk, dat men
er mede spelen kan als met een glazers kogel.
En inderdaad meenen zekere kringen, ernstig
droom-analyse te beoefenen, wanneer zij zich
met het onderhoudende gezelschapsspel amuseeren, iederen droom op zijn wensch- en zoo
mogelijk sexueele symboliek voorzichtig te
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onderzoeken. In werkelijkheid heeft niemand
met meer eerbied dan juist Freud de vele
mazen van het droomweefsel en de kunstige
mystiek zijner dooreengestrengelde patronen
beschouwd en steeds weder geroemd. Zijn
wantrouwen tegen al te snelle resultaten had
niet lang noodig, om gewaar te worden, dat
die overzichtelijke enkelvoudigheid van richting en snelle begrijpbaarheid slechts voor den
kinderdroom geldt, want bij den volwassen
mensch bedient de beeldende fantasie zich
bereids van een geweldig symbolisch materiaal
van associaties en herinneringen. En die beeldenvocabulaire, welke in de kinderhersenen
hoogstens een pacer honderd afzonderlijke
voorstellingen omvat, weeft Kier met onbegrijpelijke handigheid en vlugheid millioenen
en wellicht milliarden ervaringsmomenten tot
de meest verwarrende weefsels samen. Voorbij is in den droom van den volwassen mensch
die zich van geen schaamte bewuste naaktheid en onverhuldheid van de kinderziel,welke
haar wenschen onbelemmerd toonde, voorbij
de onbezorgde babbelachtigheid van die prille
nachtelijke films, want niet slechts gedifferentieerder, doch ook geraffineerder, terughoudender, onoprechter, huichelachtiger dan. die
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van het kind gedraagt zich de droom van
den volwassen mensch: hij is halfmoreel geworden. Zelfs in deze particuliere schijnwereld heeft de eeuwige Adam in den mensch
het paradijs der onbevangenheid verloren, hij
kent zijn goed en kwaad tot diep in zijn
droom. De deur naar het sociale, het ethische
bewustzijn is zelfs in den slaap niet meer
geheel gesloten, en met gesloten oogen, met
onvaste zinnen vreest de ziel van den mensch
door haar inwendigen tuchtmeester, het geweten het Boven-Ik, zooals Freud het
noemt, — op ongeoorloofde wenschen, op
misdadige droom-daden betrapt te worden.
Niet vrijuit, open en onverhuld, brengt dus
de droom zijn boodschappen uit het onbewuste
naar boven, doch hij smokkelt hen langs geheime wegen in de zonderlingste verkleedingen
binnen. Uitdrukkelijk waarschuwt Freud daarom ervoor, dat, wat de droom vertelt, reeds als
zijn werkelijken inhoud te laten gelden. In
den droom van den volwassen mensch wit een
gevoel zich uitspreken, doch het waagt het
niet, zich vril uit te spreken. Het spreekt uit
angst voor den „censor" slechts in beoogde
en zeer geraffineerde misvormingen, het schuift
steeds onzinnigheden naar voren, om zijn
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eigenlijken zin niet te laten raden: zooals
iedere dichter, is ook de droom ontkenner
van de waarheid, dat wil zeggen: hij biecht
„sub rosa", hij onthult, doch slechts in symbolen, een innerlijke ervaring. Twee afzonderlijke deelen moeten dus zorgvuldig onderscheiden worden: dat, wat de droom „uitgedacht" heeft, om te sluieren, de zoogenaamde „droomarbeid", en dat, wat hij aan
waarachtige ervaringselementen achter deze
bonte sluiers verbergt: den „droominhoud".
Taak der psychoanalyse wordt nu, het verwarrende weefsel der misvormingen te ontknoopen en in dien sleutelroman iedere
droom is „Waarheid en verdichtsel" — de
waarheid, de werkelijke bekentenis en daarmede de kern der feiten open te leggen. Niet
wat de droom zegt, doch wat hij eigenlijk
zeggen wilde, dit eerst voert in het onbewuste
gebied van het zieleleven binnen. Slechts daar
is de diepte, op welke de dieptepsychologie
afgaat.
Wanneer Freud echter de droom-analyse
bizonder gewicht voor het onderzoek naar de
persoonlijkheid toekent, dan verdedigt hij
daarmede geenszins een vage droomuitleggerij.
Freud eischt een wetenschappelijk nauwkeu95
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rig onderzoeksproces, op dat gelijkend, waarmede de litteratuurvorscher een dichterlijke
schepping nadert. Zooals de Germanist traclit,
het fantasierijke bijmengsel van het eigenlijke
ervaringsmotief te scheiden, en vraagt, wat
de dichter juist tot dezen vorm genoopt heeft
zooals hij bijvoorbeeld in de Gretchenepisode het verschoven Friederike-voorval
als impuls herkent, evenzoo zoekt de psychoanalyticus in het droom-dicht en -verdichtsel
de stuwende aandoening van zijn patient. Het
beeld van een persoon onthult zich aan hem
het duidelijkst uit zijn scheppingen; Kier zooals immer herkent Freud den mensch het
diepst in den productieven toestand. Daar
echter persoonsherkenning het eigenlijke doel
van den psychoanalyticus moet zijn, moet hij
zich van de dichterlijke substantie van ieder
mensch, van zijn droom-materiaal ziftend bedienen : behoedt hij zich daarbij voor overdrijvingen, wederstaat hij de verzoeking, zelf
een beteekenis er in te dichten, dan kan
in vele gevallen belangrijke aanknoopingspunten aan de innerlijke gesteldheid van de
persoonlijkheid verkrijgen. Ongetwijfeld heeft
de anthropologie aan Freud voor deze productieve ontdekking van de psychische zin96
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rijkheid veler droomen een belangrijken eersten stoat te danken; doch daarboven uit is
hem in den loop van zijn onderzoek nog iets
belangrijkers gelukt, namelijk voor de eerstemaal den biologischen zin van het droomphenomeen voor een psychische noodzaak
te verklaren. Wat de slaap in de huishouding der natuur beteekent, had de wetenschap sinds lang vastgesteld: de sluimering
vernieuwt de door de dagtaak uitgeputte
krachten, zij vernieuwt de verbruikte en verbrande zenuwsubstantie, zij onderbreekt den
vermoeienden bewustzijnsarbeid van de hersenen door een oogenblik van rust. Dienovereenkomstig moest eigenlijk een volkomen
zwart niets, een aan den dood gelijk wegzinken, een stoppen van alle werkzaamheid
der hersenen, niet-zien, niet-weten, niet-denken de uiterste hygienische vorm van den
slaap zijn : waarom dus heeft de natuur de
menschen niet dezen schijnbaar doelmatigsten
vorm der ontspanning toegedeeld? Waarom
heeft zij, de steeds zinrijke, op dezen zwarten
wand zulk een opwindende film getooverd,
waarom onderbreekt zij het volkomen niets,
dit wegvloeien in het Nirwana, iederen nacht
met een flakkerenden en de ziel verleidenden
97
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schijn ? Waartoe de droomen ? Stremmen,
verwarren, storen, remmen zij eigenlijk niet
de zoo wijs verzonnen ontspanning, zijn zij,
naar men zegt zinloos, niet zelfs een tegenstelling van de anders altijd doelmatig en
verre doelen beoogende natuur? Op deze zeer
natuurlijke vraag wist de levenskunde totnogtoe geen antwoord. Eerst Freud stelt
voor de eerstemaal vast, dat de droomen tot
stabilisatie van ons psychische evenwicht
noodzakelijk zijn. De droom is een ventiel
voor onze gevoelskracht. "Want al to oppermachtige begeerte, een onmetelijke lustdrift
en levensverlangen is in ons enge aardsche
lijf geperst, en hoe weinig van deze duizendvoudige wenschen kan de gemiddelde mensch
in den loop van den burgerlijk omgrensden
dag werkelijk bevredigen? Nauwelijks een
duizendste van zijn lustverlangen komt in
ieder van ons tot verwerkelijking; en zoo
dringt een op het oneindige gerichte, ongestilde en onstilbare begeerte zelfs de borst
van het armzaligste renteniertje, diakenhuismannetje en dagloonertje binnen. Booze lusten gisten geil in iedereen, machtelooze wil
naar macht, teruggestooten en laf gekromd
opstandig verlangen, verbogen ijdelheid, bran98
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dende ijver en nijd. Van ontelbare vrouwen
wekt dagelijks in het voorbijgaan elk een
korte begeerte op, en al dat onuitgeleefde
willen en willen-hebben hoopt zich, als slangen ineengestrengeld en met een giftige tong,
in het onderbewustzijn op van den vroegen
klokslag tot in den nacht. Zou de ziel niet
moeten bersten onder zulk een atmosferischen
druk of plotseling uitbarsten in moordende
gewelddadigheden, wanneer niet des nachts
de droom aan al deze opgehoopte wenschen
een afvoer verschafte? Door onze gedurende
den dag opgesloten begeerten in de onschuldige gebieden van den droom vrij to laten,
lichten wij den druk van ons gevoelsleven af,
wij waken onze zielen giftvrij van hun overbenardheid door deze losmaking uit onszelf,
zooals wij het lichaam van de intoxicatie der
vermoeidheid in de sluimering bevrijden. In
de alleen voor ons begrijpelijke schijnwereld
reageeren wij al onze in socialen zin misdadige handelingen inplaats van in strafbare
daden in niet verplichtende schijndaden af.
Droom beteekent daad-vervanger, hij bespaart ons vaak de daad, en daarom is de
formule van Plato zoo meesterlijk: „De goeden zijn zij, die zich ermede vergenoegen,
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daarvan te droomen, wat de anderen werkelijk doen." Niet als levensverstoorder, slaapverstoorder, doch als behoeder van den sla3p
bezoekt ons de droom; in zijn verlossende
fantasieen hallucineert de ziel zich den al te
grooten druk van Naar spanningen weg
(„Wat zich diep in het hart ophoopt, wordt
in den droom uitgeniesd"
zegt plastisch
een chineesch spreekwoord)
zoodat des
morgens het verfrischte lichaam een gereinigde, vrij ademende inplaats van een overvolle
ziel in zich. vindt.
Deze van druk ontlastende, kathartische
werking heeft Freud als den lang ontbeerden
en verloochenden zin van den droom voor ons
leven herkend, en zij geldt, deze verlossende
oplossing, evenzeer voor den nachtelijken
slaapgast als voor de hoogere vormen van alle
fantaseeren en dagdroomerij, dus ook voor
gedicht en mythe. Want wat bedoelt en wil
dichten anders, dan in een symbool den te
vollen mensch verlossen van zijn innerlijke
spanningen, het drukkende buiten hem plaatsen in een onschuldige, niet meer de eigen
ziel overstroomende zone I In ieder echt kunstwerk wordt vormgeven een „van-zich.-wegvormen", en wanneer Goethe bekent, dat
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Werther zich voor hem gedood heeft, dan
druid hij daarmede wonderlijk plastisch uit,
dat hij door afstooting van den beoogden
zelfmoord naar een gedroomde spiegelgestalte
zijn eigen leven gered heeft, hij heeft dus,
psychoanalytisch gesproken, zijn zelfmoord
in dien van Werther afgereageerd. Zooals
de enkeling echter zijn particuliere last en
lust in den droom, zoo lossen de vreesgevoelens en wenschen van gansche volken
zich op in die plastische beelden, welke wij
mythen en godsdiensten noemen.: op de offeraltaren reinigt zich de in het symbool gevluchte innerlijke lust naar bloed, in biecht
en gebed verandert zich psychische druk in
het verlossende woord. Immer heeft de ziel
der menschheid
wat zouden wij and.ers
zich slechts in het gevan haar weten?
dicht geopenbaard, als scheppende fantazie.
Slechts haar in godsdiensten, mythen en
kunstwerken uitgebeelde droomen danken wij
een bevroeden van haar scheppende kracht.
Geen zielkunde
deze erkentenis heeft
kan daarom
Freud onzen tijd bijgebracht
het waarlijk-persoonlijke van een mensch bereiken, wanneer zij slechts zijn bewust en
verantwoordelijk handelen bekijkt : ook zij

101

DROOMUITLEG

moet omlaag naar de diepte, waar zijn wezen
mythe is en juist in het vervloeiende element
der onbewuste uitbeelding het getrouwste
beeld van zijn innerlijk leven schept.

102

DE TECHNIEK DER
PSYCHOANALYSE
Wonderlijk, dat het innerlijk van den
mensch slechts zoo gebrekkig bekeken
en zoo geestloos behandeld is. Hoe weinig heeft men nog de physica voor het gemoed en het gemoed voor de uitwendige
wereld gebruikt. NOVALIS

Op verscheidene plaatsen van onze veelvormige aardkorst breekt ongeroepen in een
plotselinge uitbarsting de kostbare petroleum
uit de diepte, op verscheidene toont zich goud
open in het rivierzand, op verscheidene ligt
kool open en bloot. Doch de menschelijke
techniek wacht niet, tot bier en daar zulke
zeldzame gebeurtenissen zich genadig openbaren. Zij verlaat zich niet op het Coeval,
doch boort zelf de aarde open, om bronnen aan het vloeien te brengen, zij drijft
mijngangen de diepte in, steeds weer duizend
vergeefsche, om slechts eens bij het kostbare
erts te geraken. Evenzoo mag een actieve
zielkunde zich niet met die toevallige be103
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kentenissen vergenoegen, welke de droom en
de misprestaties Loch slechts sporadisch
openbaren; ook zij moet, om bij de eigenlijke
laag van het onbewuste to komen, psycho-.
techniek gebruiken, een kunst van ondergrondsch bouwen, welke tot in het diepste
van het aardrijk in doelbewusten en systematischen arbeid doordringt. Zulk een methode heeft Freud gevonden en psychoanalyse
genoemd.
Deze methode herinnert in nets aan
eenigerlei vorige der geneeskunde of zielkunde. Zij is geheel autochthoon en nieuw,
een methode, zelfstandig naast alle andere,
een psychologie naast en als het ware onder
elke vroegere, en daarom door Freud zelf
dieptepsychologie genoemd. De arts, die Naar
hanteeren wil, heeft daarvoor zijn hoogeschoolkennis in zulk een geringe mate noodig,
dat weldra de vraag zou kunnen ontstaan,
of een medisch vakkundige opleiding als arts
voor den psychoanalyticus eigenlijk noodig
is ; en inderdaad heeft Freud na lang aarzelen
de zoogenaamde „leekenanalyse", dat wil
zeggen de behandeling door niet-gegradueerde
arisen, vrijgelaten. Want de zielehelper in
Freudschen zin last het anatomische onder104
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zoek aan den physioloog over, zijn inspanning
wil slechts iets onzichtbaars zichtbaar maken.
Daar geen mechanisch te grijpen of te fasten
dingen gezocht worden, leent zich elk apparaat ertoe; de stoel, waarop de arts zit, vormt
evenals bij de Christian Science het geheele
geneeskundige gereedschap dezer zieletherapie. Doch de Christian Science gebruikte bij
haar kuren in elk geval nog geestelijke narcotica en anaesthetica, zij entte ter opheffing
van het lijden zekere versterkende middelen
als God en geloof op de verontruste ziel in.
De psychoanalyse daarentegen vermijdt ieder
ingrijpen, het psychische zoowel als het lichamelijke. Want haar doel is niet den mensch
iets nieuws in te geven, noch een medicament
noch een geloof, doch zij tracht iets bij hem
er uit te balen, wat reeds in hem zit. Slechts
besef, slechts actief zelfbesef brengt genezing
in den zin der psychoanalyse; slechts wanneer
de zieke tot zichzelf teruggebracht wordt, in
zijn wezen (en niet tot een alledaagsch gezondheids-geloof), wordt hij peer en meester
van zijn ziekte. Zoo geschiedt het werk eigenlijk niet van buiten aan den patient, doch
geheel binnen in zijn psychisch element.
De arts brengt bij deze wijze van behan105
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deling niets mede dan zijn bewakende, voorzichtig leidende ervaring. Hij heeft niet, zooals de man uit de praktijk zijn geneesmiddelen
reeds klaargemaakt en niet zooals de Christian Scientist een mechanische formule, zijn
eigerdijke kennis is net voorgeschreven en
klaar, doch wordt eerst uit den inhoud der
lotgevallen van den zieke gedestilleerd. De
patient anderzijds brengt naar de behandeling
niets mede dan zijn conflict. Doch hij brengt
het niet open, niet inzichtelijk, doch in de
wonderlijkste, in de bedrieglijkste verpakkingen, misvormingen, verhullingen, zoodat
het wezen zijner ongesteldheid eerst noch
voor hem noch voor den arts kenbaar wordt.
Wat de neuroticus toont en bekent, is slechts
een symptoom. Doch symptomen toonen in
de aandoeningen van de ziel nimmer duidelijk
de ziekte, integendeel, zij verbergen Naar,
want naar de (geheel nieuwe) opvatting van
Freud bezitten neurosen op zichzelf in het
geheel geen inhoud, zij hebben slechts ieder
een oorzaak. Wat hem eigenlijk hindert, weet
de neuroticus niet, of hij wil het niet wezen,
of hij weet het niet bewust. Hij schuift sinds
jaren zijn innerlijk konflikt in zoo veel verschillende dwanghandelingen en symptomen
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heen en weer, dat hij ten slotte zelf niet meer
weet, waar het eigenlijk zit. her grijpt nu
de psychoanalyticus in. Zijn taak is, den
neuroticus bij de ontdekking van het raadsel
te helpen, welks oplossing hij zeif is. In „acfief inzicht met z'n beiden" zoekt hij met hem
samen tastend den spiegelwand der symptomen of naar de eigenlijke grondbeelden der
stoornis, schrede na schrede gaan beiden het
gansche zieleleven van den zieke terug tot
aan de definitieve herkenning en verheldering
van de innerlijke tweespalt.
Deze technische inzet der psychoanalytische behandeling herinnert voor alles meer
aan de criminalistische sfeer dan aan de
geneeskundige. Bij iederen neuroticus, bij
iederen neurasthenicus is er volgens de opvatting van Freud een ergens en te eeniger
tijd plaats gehad hebbende breuk in de eenheid van het wezen, en de eerste maatregel
moet een zoo nauwkeurig mogelijke bepaling
van het feit zijn; plaats, tijd en vorm van
verschijning van iedere vergeten of verdrongen innerlijke gebeurtenis moeten in het
geheugen der ziel zoo nauwkeurig mogelijk
gereconstrueerd worden. Doch reeds bij deze
eerste schrede staat het psychoanalytische
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procede voor een moeilijkheid, welke het
juridische niet kent. Want in het psychoanalytische procede is de patient tot een
zekeren graad alles tegelijk. Hij is degeen,
aan wien de daad begaan werd, en tegelijk
de dader. Hij is door zijn symptomen aanklager en getuige a charge en tegelijkertijd
de wrokkendste verheler en verduisteraar van
het feit. Hij weet ergens diep in zich die
gebeurtenis en weet Naar tegelijkertijd toch
niet; wat hij omtrent de oorzaak vertelt, is
de oorzaak niet; wat hij weet, wil hij niet
weten, en wat hij niet weet, weet hij feitelijk
toch. Doch noch fantastischer 1 — dit proces
begint heelemaal niet thans eerst voor den
zenuwarts, het is eigenlijk sinds jaren reeds
in den neuroticus ononderbroken aan den
gang, zonder tot een slot te kunnen geraken.
En wat het psychoanalytische ingrijpen als
laatste instantie moet bereiken, is niets anders, dan dit proces te voltooien; tot deze
oplossing roept (onbewust) de zieke den arts
op. De psychoanalyse tracht echter niet, den
neuroticus, den mensch, die in het labyrinth
zijner ziel den weg verloren heeft, door een
snelle formuleering dadelijk uit zijn conflict
weg te leiden. Integendeel: zij dringt, zij lokt
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den zieke door alle gangen en dwaalwegen
der eigen ervaring in de eerste plaats terug
naar dat beslissende punt, waar de gevaarlijke afwijking begonnen is. Want om in een
Pout weefsel den verkeerden inslag te corrigeeren, den draad opnieuw aan te knoopen,
moet de wever steeds de machine daar weder
instellen, waar de draad gebroken is. Evenzoo moet de zielearts (daar is geen spoedwerk met intulties, geen helderzien.dheid) om
de continulteit van het innerlijke leven totaal
te vernieuwen, onvermijdelijk steeds weer
terug naar de plaats, waar door die geheimzinnige gewelddadigheid de barst en breuk
ontstaan is. Reeds Schopenhauer had op een
naburig gebied het vermoeden uitgesproken,
dat een volledige genezing bij geestesverstoring denkbaar ware, wanneer men tot op
het punt kon doordringen, waar de beslissende schok in het voorstellingsleven heeft plaats
gevonden; om de verwelking van den bloesem
te begrijpen, moet het onderzoek tot naar de
wortels, tot in het onbewuste. En dat is een
verre en op omwegen leidende, een labyrinthachtige gang vol verantwoordelijkheid en gevaar ; zooals een chirurg steeds voorzichtiger
en behoedzamer wordt bij de operatie; hoe
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meer hij in het teedere weefsel de zenuw
nadert, zoo gnat in deze allerkwetsbaarste
materie de psychoanalyse moeizaam-langzaam tastend van de eene ervaringslaag naar
de diepere voort. Elk harer behandelingen
duurt niet dagen en weken, doch steeds maanden, somtijds jaren, en zij eischt een in de
geneeskunde tot heden niet bij benadering
gekende doorloopende concentratie in de ziel
van den arts, een langdurige samenvatting,
wellicht slechts te vergelijken met de wilsexercities der Jesuiten. Alles geschiedt bij
deze kuur zonder aanteekening, zonder elk
hulpmiddel, alleen door een over groote tijdruimten verdeelde waarnemingskunst. De behandelde patient legt zich op een sofa, en
wel zoo, dat hij den achter hem zittenden
arts niet zien kan (dit, om de remmingen
der schaamte en der bewustheid te verhinderen), en vertelt. Hij vertelt echter niet,
zooals meestal onjuist wordt aangenomen, in
een gesloten volgorde, hij legt geen biecht af;
door het sleutelgat gezien, zou de behandeling
het meest groteske schouwspel bieden, want
er gebeurt gedurende vele maanden uiterlijk
nets, dan dat van twee menschen de een
spreekt en de ander luistert. Nadrukkelijk
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scherpt de psychoanalyticus zijn patienten in,
bij dit vertellen elk bewust nadenken na te
laten en niet als advokaat, aan lager of rechter in het hangende proces in te grijpen, dus
in het geheel niets te willen, doch alleen aan
de ongewilde invallen gedachteloos toe te
geven (want deze invallen vallen niet van
buiten, doch van binnen uit het onbewuste
in hem). juist dat, waarvan hij meent, dat
het bij de zaak behoort, moet hij niet te voorschijn brengen, want wat beteekent uiteindelijk zijn zielsstoring anders, dan dat juist deze
man niet weet, wat zijn „zaak" is, zijn ziekte.
Wist hij dit, dan zou hij psychisch normaal
zijn, dan zou hij zich geen symptomen scheppen en behoefde hij niet naar den arts te gaan.
De psychoanalyse wijst daarom alle voorbereidende mededeelingen, alles wat op schrift
gesteld is of en maant den patient slechts aan,
zooveel mogelijk herinneringen van zijn zieleleven losjesweg te produceeren. De neuroticus moet zich uit-spreken, uit zich spreken,
in monologen er op los vertellen, kris en kras,
alles door elkander, alles, wat juist in zijn
hoofd opkomt, het schijnbaar onbelangrijkste,
want juist de spontane, de niet bewust gewilde, de toevallige invallen zijn voor den
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arts de belangrijkste. Slechts door zulke „bijkomstigheden" kan de arts tot de hoofdzaak
komen. Daarom, valsch of waar, belangrijk
of onbelangrijk, theatraal of eerlijk : voornaamste plicht voor den patient is, veel to
vertellen, zooveel mogelijk ervaringsmateriaal,
dus biografische en de ziel kenmerkende substantie aanvoeren.
Nu begint de eigenlijke taak van den analyticus. Uit den langzamerhand in honderd
wagens aangekruiden geweldigen vuilnishoop
van gesloopten levensbouw, uit deze duizenden herinneringen, opmerkingen en droomvertellingen moet de arts in de psychologische
zeef de slakken van het onbelangrijke afscheiden en door een langdurig versmeltingsproces
het eigenlijke erts der waarneming er uit
halen : de psychoanalytische materie uit het
simpele materiaal. Nimmer mag hij goedgeloovig de enkele grondstof van wat verteld
wordt als volwaardig erkennen, altijd moet
hij daaraan indachtig blijven, „dat de mededeelingen en invallen van den zieke slechts
misvormingen van het gezochte zijn, als het
ware toespelingen, waaruit geraden moet
worden, wat zich daarachter verbergt".
Want niet wat de patient beleefd heeft is
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voor het constateeren der ziekte van belang
(dat is reeds lang van zijn ziel afgenomen),
doch dat, wat de neuroticus nog niet uitgeleefd
heeft, dat overschietend gevoelselement, dat
nog onverbruikt in hem ligt, als een onverteerde brok in de maag, en zooals dit om
afvoer drukt en dringt, doch iederen keer
door een tegenwil teruggeperst wordt. Dit
geremde gevoel en zijn rem moet de .arts met
„evenwichtige opmerkzaamheid" onder de
afzonderlijke psychische uitingen trachten
vast te stellen, om geleidelijk tot een vermoeden en van het vermoeden tot zekerheid
te komen. Doch zulk een kalm, zakelijk, als
het ware van buiten af waarnemen wordt
hem door den patient in het bizonder bij het
begin der behandeling tegelijkertijd vergemakkelijkt en moeilijk gemaakt door die bijna
onvermijdelijke instelling van het gevoel van
den zieke, die Freud „de overdracht" noemt.
De neuroticus draagt, eer hij bij den arts
komt, dat overschot aan ongebruikt, on-uitgeleefd gevoel lang met zich rond, wonder het
ooit van zich af te kunnen stooten. Hij rolt
het door tientallen symptomen heen en weer,
speelt zichzelf in de merkwaardigste spelen
zijn eigen onbewuste conflict voor; dadelijk
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echter, wanneer hij in den psychoanalyticus
voor de eerstemaal een beroeps-toehoorder
en -medespeler vindt, werpt hij zijn last als
een bal allereerst op hem, hij tracht zijn onbruikbare affecten op den arts of te schuiven.
Liefde of haat, hij geraakt in een bepaald
„rapport" met hem, in een intensieve gevoelsbetrekking. Voor de eerstemaal komt, wat
totnogtoe in de schijnwereld zinloos vertrilde
en zich nimmer geheel vermocht te ontladen,
als op een fotografische plaat als beeld tot
neerslag. Met de „overdracht" is eerst de
psychoanalytische situatie gegeven: iedere
zieke, die er niet toe in staat is, moet als
ongeschikt voor de kuur beschouwd worden.
Want de arts moet het conflict in emotioneelen, in levenden vorm voor zich ontwikkeld zien, om het te herkennen: de patient en
de arts moeten het tezamen belepen.
Deze gemeenschappelijkheid in den psychoanalytischen arbeid bestaat daarin, dat de
zieke het conflict produceert of veeleer reproduceert en de arts zijn beteekenis verklaart.
Bij dit geven van een zin en verklaren ervan
mag hij echter geenszins (zooals men overijld
zou kunnen aannemen) op de hulp van den
zieke rekenen; in alles wat de ziel betreft
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heerscht tweespalt en dubbel-geaardheid der
gevoelens. Dezelfde patient, die naar den
psychoanalyticus gaat, om zijn ziekte
waarvan hij slechts het symptoom kent
kwijt te raken, klemt zich tegelijkertijd onbewust aan haar vast, want deze zijn ziekte
is gees vreemde materie, doch zij is zijn eigen
prestatie, zijn product, een actief karakteristiek deel van zijn Ik, dat hij in het geheel
niet afgeven wil. Zoo houdt hij zijn ziekte
stevig vast, omdat hij liever haar onaangename symptomen op zich neemt dan de waarheid, waarvoor hij bang is en die de arts
hem (eigenlijk tegen zijn wil) te kennen wil
geven. Daar hij dubbel voelt en argu:menteert,
een keer van het bewuste en een keer van
het onbewuste uit, is hij te gelijker tijd de
Jager en dengeen, die gejaagd wordt; slechts
een deel van den patient is dus helper van
den arts, het andere zijn verbitterdste tegenstander, en terwijl de eene hand hem voor
den schijn gewillig bekentenissen toesteekt,
brengt de andere tegelijkertijd den werkelijken
toestand in de war en bedekt dien. Bewust
kan de neuroticus dus zijn helper in het geheel
niet helpen, hij kan hem „de" waarheid in
het geheel niet zeggen, omdat dit niet-weten
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of niet-weten-willen van de waarheid juist
dat is, wat hem uit het evenwicht en in de
war gebracht heeft. En zelfs in de oogenblikken van zijn eerlijk-willen-zijn liegt hii over
zichzelf. Achter iedere waarheid verbergt
zich steeds een diepere waarheid, en waar
iemand bekent, geschiedt het vaak slechts,
om iets wat nog geheimer is achter deze bekentenis te verbergen. Lust tot bekennen en
schaamte spelen pier geheimzinnig met elkander en tegen elkander, nu eens geeft en dan
weer verbergt de verteller zich in zijn woorden, en midden in den wil om te bekennen,
treedt onvermijdelijk de remming op. Als een
spier krimpt er in ieder mensch iets samen,
wanneer een ander zijn diepste geheim naderen wil: iedere psychoanalyse is in werkelijkheid daarom een gevecht 1
Doch het genie van Freud weet steeds
juist uit den verbitterdsten vijand den besten
helper te winnen. Juist deze tegenstand wordt
vaak de eigenlijke verrader voor de ongewilde
bekentenis. Tweevoudig verraadt zich immer
voor een fijngehoorigen opmerker de mensch
in het gesprek, eenmaal in dat, wat hij zegt,
en een tweedemaal in dat, wat hij verzwijgt;
de Freudsche detective-kunst speurt daarom
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de nabijheid van het beslissende geheim steeds
daar, waar zij voelt, dat dat andere spreken wil en niet spreken kan : de remming
wordt daar verraderlijk tot helper, zij geeft
den wenk, welke den weg aanduidt. Waar
de zieke te luid spreekt of te zacht, waar
hij te vlug spreekt en waar hij stokt, daar
wil het onbewuste zelf spreken. En deze vele
kleine weerstanden, deze nietige weifelingen, pauzes, dit teluid- en tezacht-spreken,
zoodra een bepaald complex genaderd wordt,
toonen met de remming eindelijk duidelijk
het remmende en het geremde, kortom het
gezochte, het verborgen en gemaskeerde
conflict.
Want het gaat in den loop van een psychoanalyse steeds om miniem kleine inzichten,
om ervarings-splinters, waaruit zich dan langzamerhand het innerlijk ervaringsbeeld als
een mozalek vormt. Niets onnoozelers dan
de in salons en aan cafetafeltjes heerschende
voorstelling, dat men in den psychoanalyticus
als in een automaat zijn droomen en bekentenissen werpt, hem met een paar vragen opwindt en meteen de diagnose emit komt. In
werkelijkheid is iedere psychoanalytische behandeling een geweldig gecompliceerd, een
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absoluut onmechanisch en zelfs vernuftig
proces, het best te vergelijken met de restauratie in stij1 van een oud, vervuild, door een
plompe hand overschilderd schilderij, dat met
bewonderenswaardig geduldwerk millimeter
na millimeter op een kwetsbare en kostbare
materie vernieuwd en weder levend gemaakt
moet worden, eer na verwijdering van wat
er overheen geschilderd werd het oorspronkelijke beeld eindelijk in zijn natuurlijke kleuren
aan den dag komt. Hoewel onophoudelijk met
details bezig, houdt de opbouwende arbeid
van de psychoanalyse steeds slechts het oog
gericht op het geheel, op de vernieuwing van
den totalen persoon; daarom kan in een werkelijke analyse nimmer alleen maar een afzonderlijk complex afzonderlijk er uit genomen worden, iederen keer moet van het
fundament of het geheele psychische leven
van een mensch weder opgebouwd worden.
Geduld is dus de eerste eigenschap, welke
deze methode eischt, een actief geduld bij
een voortdurende en tegelijkertijd Loch niet
demonstratief gespannen opmerkzaamheid van
den geest, want, zonder het te laten merken,
moet de arts zijn onvooringenomen luisteren
neutraal verdeelen over dat, wat de patient
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vertelt en wat hij niet vertelt, en bovendien
scherp op de nuances letten, waarmede hij
vertelt. Hij moet het verslag van ieder spreekuur met alle vroegere confronteeren, om gewaar to worden, welke episoden zijn
opvallend vaak herhaalt, op welke punten
zijn vertelling zich tegenspreekt, en mag bij
dit opletten nimmer het opzettelijke van zijn
nieuwsgierigheid verraden. Want zoodra de
patient bespeurt, dat men hem bespiedt, verjuist die onliest hij zijn onbevangenheid,
bevangenheid, welke alleen tot het korte fosforiseerende oplichten van het onbewuste
leidt, waarin de arts de omtrekken van dit
vreemde zielelandschap onderscheidt. Doch
ook deze eigen verkiaring van . hem mag hij
dan zijn patient niet opdringen, want juist
dat is de zin der psychoanalyse, dat de zelfkennis in den zieke van binnen groeie, dat
de ervaring zich uitleve. Het ideale geval van
genezing vindt eerst plaats, wanneer de
patient zijn neurotisch demonstreeren eindelijk zelf als overbodig beseft en zijn gevoelsenergieen niet meer aan waan en droomen
verspilt, dock in leven en werk bevrijdt. Dan
eerst laat de analyse den zieke los. Hoe vaak
echter
gelukt de
gevaarlijke vraag I
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psychoanalyse zulk een volkomen geneeskundige bevrijding? 1k vrees, niet al te vaak.
Want haar vraag- en beluister-kunst eischt
een buitengewone fijngehoorigheid van het
hart, een groote helderziendheid van het gevoel, een zoo bizondere legeering van de kostbaarste geestelijke substanties, dat slechts
een waarlijk gepredestineerde, een werkelijk
tot psycholoog geroepene Kier als hulp tot
genezing vermag te werken. De Christian
Science, de Coue-methode mogen het zich
veroorloven, mechanici-zonder-meer van hun
systeem op te kweeken. Daar is het voldoende, een paar algemeen geldige formules
te leeren: „Er bestaat geen ziekte", „Ik voel
mij iederen dag beter" ; met deze grof ge
hamerde begrippen dorschen zonder buitengewoon gevaar zelfs harde handen zoolang
op zwakke zielen, tot het ziekte-pessimisme
totaal verbrijzeld is. Bij de psychoanalytische
behandeling echter staat de waarlijk verantwoordelijke arts voor den plicht, bij ieder
individueel geval zijn systeem zelfstandig te
bedenken, en een dergelijk vruchtbaar talent
tot aanpassing laat zich niet door vlijt aanleeren. Het eischt een geboren en geoefenden
zielekenner, van nature bekwaam, zich in te
120

DE TECHNIEK DER PSYCHOANALYSE

denken, zich in te voelen in het wezen van
anderen, gepaard aan menschelijke takt en
stil-opmerkend geduld; daarboven uit zou
echter van een psychoanalyticus met werkelijk scheppend vermogen nog een zeker magisch element moeten uitgaan, een stroom van
sympathie en zekerheid, wien zich iedere
vreemde ziel -willig en hartstochtelijk dienstwillig toevertrouwt, niet aan te leeren
kwaliteiten, dit alles, en slechts in een geval
van genade in een enkel mensch verzameld.
In de zeldzaamheid van zulke werkelijke
meesters der ziel ligt naar ik meen de beperking, waarom psychoanalyse steeds slechts
roeping van enkelingen en nimmer naar
het heden helaas te vaak geschiedt beroep
en zaak kan worden. Doch bier denkt Freud
merkwaardig toegeeflijk, en wanner hij zegt,
dat de met succes bekroonde hanteering van
zijn verklaringskunst weliswaar takt en oefening vereischt, doch „niet moeilijk aan te
leeren" is, dan is daar aan den rand een dik
en bijna grimmig vraagteeken wel geoorloofd.
Want reeds de uitdrukking „hanteering"
schijnt mij ongelukkig voor een de meest
geestelijke, ja zelfs inspiratieve krachten der
zielekennis eischend proces, en het wijzen
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erop, dat het door iedereen aan to leeren is,
zelfs gevaarlijk. Want zoomin als de kennis der
verstechniek den dichter maakt, zoomin wordt
iemand door de ijverigste studie der psychotechniek een werkelijken psycholoog, en aan
niemand anders dan hem alleen, den geboren,
tot aanvoelen bekwamen zieldoorgronder, zou
ooit ingrijpen in dit fijnste, subtielste en gevoeligste aller organen toegestaan mogen worden.
Slechts met een huivering kan men zich voorstellen, hoe gevaarlijk een inquisitorische
methode, die een scheppende geest als Freud
met opperste fijnheid en verantwoordelijkheid
uitdacht, in plompe handen zou kunnen worden. Niets heeft waarschijnlijk den roep der
psychoanalyse zoo geschaad als de omstandigheid, dat zij zich niet tot een kleinen,
aristokratisch uitgezochten kernkring beperkte, dock het onleerbare in scholen leerde.
Want in het snelle en zonder aarzelen vanhand-tot-hand-gaan zijn vele parer begrippen
vergroft en niet juist zuiverder geworden;
wat zich heden in de oude en nog meer in
de nieuwe wereld van de zijde der vakmannen
of dilettanten voor psychoanalytische behandeling uitgeeft, toont vaak slechis een jammerlijk parodistische gelijkenis met de oor-
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spronkelijke, op geduld en genie ingestelde
praktijk van Sigmund Freud. Juist wie onafhankelijk oordeelen wil, moet vaststellen, dat
slechts tengevolge van die schoolanalyses
heden elk eerlijk overzicht ontbreekt, wat de
psychoanalyse eigenlijk geneeskundig tot stand
brengt, en of zij ooit, tengevolge van het binnendringen van twijfelachtige leeken de absolute geldigheid van een klinisch exacte methode zal kunnen handhaven; pier behoort het
oordeel niet ons, dock aan de toekomst.
Freuds psychoanalytische techniek, dat alleen is zeker, beteekent nog lang niet het laatste en definitieve woord in de psychische geneeskunde. Doch dit blijft haar roem voor alle
tijden, het eerste blad van dit al te lang verzegelde boek te zijn geweest, de eerste methodologische poging, het individu van zijn eigen
wezens-materiaal uit te begrijpen en te genezen. Met een geniaal instinkt heeft een
enkele man het vacuum te midden van de heelkunde zijner tijdgenooten ontdekt, het onbegrijpelijke feit, dat sinds lang het geringste
orgaan van den mensch verantwoordelijke
tandverzorging,
verzorging had gevonden
terwijl de
huidverzorging, haarverzorging
nood der ziel nog geen toevlucht in de weten123
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schap had. Tot aan de volwassenheid hielpen
de paedagogen den onvolgroeiden mensch, dan
lieten zij hem onverschillig met zichzelf
En volkomen werden degenen vergeten, die
op school nog niet met zichzelf gereed gekomen waren, die hun taak nog niet meester
geworden waren en radeloos hun onopgeloste
konflikten met zich rondsleepten. Voor deze
in-zichzelf-achtergeblevenen, voor de neurotici, de psychotici, voor de in de wereld hunner driften gevangenen had een geheele generatie geen plaats, geen consultatiebureau; de
zieke ziel doolde hulpeloos door de straten
en zocht vergeefs naar raad. Deze instantie
heeft Freud geschapen. Hij heeft de plaats,
waar in de dagen der oudheid de psychagoog,
de zielehelper en leeraar der wijsheid en in
de tijden der vroomheid machtig de priester
stood, aan een nieuwe en nieuwerwetsche
wetenschap toegewezen, die zich Naar grenzen eerst zelf veroveren moet. Doch de taak
is grootsch gesteld, de deur opengemaakt. En
waar de menschelijke geest ooit ruimte bespeurt en onverkende diepten, daar rust hij
niet weer, doch steigert omhoog en ontvouwt
zijn onvermoeide vleugels.
124

DE WERELD
VAN HET GESLACHTELIJKE
Ook het onnatuurlijke is natuur. Wie
haar niet overal ziet, ziet haar nergens
goed.
GO ETHE

Dat Sigmund Freud de grondlegger van
een heden in het geheel niet meer te ontberen
geslachtswetenschap werd, is eigenlijk zonder
zijn eigen bedoeling geschied. Doch het schijnt
tot de geheime wetmatigheid van zijn levensgang te behooren, dat de weg hem iederen
keer over het oorspronkelijk gezochte peen
leidt en gebieden opent, die hij uit vrije 'aandrift nimmer zou hebben gewaagd te betreden.
De dertigjarige zou waarschijnlijk nog ongeloovig geglimlacht hebben, wanneer iemand
hem voorspeld had, dat het hem, den neuroloog, voorbestemd zou zijn, de droomuitlegging en de biologische indeeling van het geslachtsleven tot voorwerp van een wetenschap te verheffen, want nets duidt in zijn
particuliere zoowel als in zijn academische
neigingen van te voren op de geringste belangstelling voor zulke zijpadige beschouwings125

DE WERELD VAN HET GESLACHTELIJKE

gebieden. Dat Freud tot het sexueele probleem kwam, geschiedde niet, omdat hij het
zocht; doch het komt hem op de gedachtelijn
zijner onderzoekingen van zelf tegen.
Het komt hem tegen, tot zijn eigen verrassing, geheel ongeroepen en geheel onverwacht, uit die diepte, die hij met Breuer ontsloten had. Tezamen hadden zij, uitgaand van
de hysterie, de ontdekkende formule gevonden, dat neurosen en de meeste zielestoornissen
ontstaan, wanneer een drift verhinderd wordt
zich in Naar oorspronkelijken vorm te ontladen
en onvervuld naar het onderbewustzijn teruggedrongen wordt. Tot welke soort echter behooren de begeerten, die de cultuurmensch
voornamelijk verdringt, die hij, als zijn intiemste en voor hemzelf pijnlijkste, voor de
wereld en zelfs voor zichzelf verbergt? Het
duurt niet lang, eer Freud zich een niet mis
te verstaan antwoord geeft. De eerste psychoanalytische behandeling van een neurose
toont onderdrukte erotische gemoedsaandoeningen. De tweede eveneens, de derde evenzoo. En weldra weet Freud: steeds of bijna
steeds heeft aan de neurose een sexueele drift
schuld, die zijn eigen lustobject niet bereiken kan en nu, in remmingen en stuwingen
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veranderd, het zieleleven druid. Het eerste
gevoel van Freud bij deze ongewilde vondst
mag verbazing geweest zijn, dat een dergelijk
voor de hand liggend feit al zijn voorgangers
ontgaan was. Is dan werkelijk niemand deze
rechte lijn van oorzaak en gevolg opgevallen? Neen, zij staat in geen enkel leerboek.
Doch dan herinnert Freud zich plotseling
zekere toespelingen en gesprekken zijner
beroemde leermeesters. Als Chrobak hem
een hysterica ter behandeling toewees, had hij
hem tegelijkertijd discreet medegedeeld, dat
deze vrouw, omdat zij met een impotenten
man gehuwd was, ondanks een achttienjarig
huwelijk jonkvrouw gebleven was, en grof
schertsend voegt hij er zijn persoonlijke meening aan toe, met welk zeer physiologisch en
godgewild ingrijpen deze neurotica eigenlijk
het best to genezen zou zijn. Evenzoo heeft
zijn leeraar Charcot in Parijs bij een dergelijke aanleiding de oorzakelijkheid eener
zenuwstoornis in een gesprek vastgesteld:
„Mail c'est toujours la chose sexuelle, toujours1" Freud staat verbaasd. Zij hadden het
dus geweten, zijn leeraars en waarschijnlijk
tallooze geneeskundige capiciteiten voor henl
Doch — zoo vraagt zijn naieve oprechtheid
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wanneer zij het wisten, waarom hebben
zij het geheim gehouden en slechts in een gesprek en simmer openlijk medegedeeld?
Weldra zal de jonge arts energiek onderricht worden, waarom die ervaren mannen hun
kennis voor de wereld achterhielden. Want
nauwelijks formuleert Freud kalm en zakelijk zijn resultaat in de woorden mede : „Neurosen ontstaan, waar door uiterlijke of innerlijke belemmeringen de bevrediging der erotische behoeften in de realiteit ontzegd is", of
er breekt van rechts en links een verbitterde
tegenstand tegen hem los. De wetenschap,
Coen nog onwrikbare vaandeldraagster van de
moraal, weigert, deze sexueele aetiologie
openlijk te erkennen; zelfs zijn vriend Breuer,
die Loch zelf zijn hand bestuurde, om het geheim te openbaren, trek zich snel van de
psychoanalyse terug, zoodra hij ontdekt,
welke doos van Pandora hij hier heeft helpen
openen. Het duurt niet lang, of Freud moet
gewaar worden, dat men met deze soort van
vaststellingen anno 1900 een plek aanroert,
waar de ziel evenals het lichaam het gevoeligst en het kriebeligst is, en dat de ijdelheid van de eeuw der civilisatie Bever iedere
geestelijke vernedering verdraagt dan er aan
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herinnerd te worden, dat nog steeds de geslachtsdrift in ieder mensch den vorm bepalend voortwerkt en aan de hoogste cultureele scheppingen beslissend deelheeft. „De
maatschappij gelooft aan geen sterkere bedreiging van haar cultuur, dan voor haar uit
de bevrijding der sexueele driften en hun
terugkeer tot hun oorspronkelijke doelen zou
kunnen ontstaan. De maatschappij houdt er
daarom niet van, aan dit netelige deel van
haar motiveering herinnerd te worden. Zij
heeft er in het geheel geen belang bij, dat
de kracht der sexueele driften erkend en de
beteekenis van het sexueele levee voor iedereen blootgelegd wordt. Zij heeft veeleer uit
opvoedkundige bedoeling den weg ingeslagen,
de opmerkzaamheid van dit geheele gebied
of te leiden. Daarom verdraagt zij het eindresultaat van het psychoanalytisch onclerzoek niet en zou het 't liefst als aesthetisch
afstootend, moreel verwerpelijk of als gevaarlijk willen brandmerken.'
Deze tegenstand van een geheele tijdsopvatting plaatst zich dadelijk bij de eerste
schrede op den weg van Freud. En het behoort tot den roem van zijn oprechtheid, niet
slechts, dat hij den strijd vastbesloten aan129
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vaard heeft, doch dat hij zich dien door zijn
aangeboren absoluutheid nog verzwaarde.
Want Freud had alles of bijna alles wat hij
zeide, zonder veel aanstoot kunnen uitspreken, wanneer hij slechts bereid geweest was,
zijn genealogie van het geslachtsleven voorzichtiger, meer langs een omweg, minzamer
te formuleeren. Slechts een woord-manteltje
had hij zijn overtuigingen behoeven om te
hangen, hen een beetje poetisch beschminken,
en zij zouden zonder al te erg op te vallen bij
het publiek binnengeslopen zijn. Wellicht zou
het voldoende zijn geweest, de wilde phallische drift, welker wicht en stootkracht hij
in haar naaktheid aan de wereld wilde toonen,
inplaats van libido vriendelijker eros te noemen of liefde. Want dat ooze psychische
wereld door den eros beheerscht wordt, dat
had op zijn hoogst platonisch geklonken.
Doch Freud, de dwarse, en van alle halfheid
warse geest, neemt harde, scherpe, onmiskenbare woorden, hij sluipt langs Been enkele
duidelijkheid heen: rechtuit zegt hij libido,
lustdrift, sexualiteit, geslachtsdrift, inplaats
van eros en liefde. Freud is altijd te eerlijk,
om voorzichtig te omschrijven, wanneer hij
schrijft. „Il appelle un chat un chat", hij
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noemt alle geslachtelijke en afwijkende dingen
bij hun natuurlijken naam met dezelfde onbevangenheid als een geograaf zijn bergen en
steden, een botanicus zijn planters en kruiden.
Met klinische koelbloedigheid onderzoekt hij
alle ook de als ondeugden en perversiteiten
gebrandmerkte uitingen van het geslachtsleven, onverschillig voor de uitbarstingen van
verontwaardiging der zedepredikers en de
kreten van schrik der beschaamde zieltjes;
in zekeren zin met toegestopte ooren dringt
hij geduldig en gelaten in het onverwacht verschenen probleem door en begint systematisch
het eerste zielsgeologische onderzoek van de
menschelijke wereld der driften.
Want in de drift ziet Freud, de bewust
aardsche en diepst anti-religieuse denker, de
onderste, vurig vloeiende laag van ons innerlijke aardrijk. Niet de eeuwigheid wil de
mensch, niet een leven in den geest begeert
volgens zijn opvatting de ziel voor alles : zij
begeert slechts drift-bezeten blind. Universeele begeerte is de eerste ademtocht van alle
psychische leven. Zooals het lichaam naar
voedsel, zoo smacht de ziel naar lust; libido,
deze eeuwige lustwil, deze onstilbare honger
der ziel, drijft haar naar de wereld toe.
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Doch — en hierin bestaat Freuds eigenlijke
oer-vondst voor de geslachtswetenschap —
deze libido heeft voor alles geen bepaalden
inhoud, zijn beteekenis is slechts, drift uit
zich en boven zich uit te drijven. En daar
volgens Freuds scherpzinnige vaststelling psychische energieen steeds verplaatsbaar zijn,
kan hij zijn stootkracht nu eens dit, dan weer
dat voorwerp toewenden. Niet immer dus
moet lust zich in de tegenstelling van man
tot vrouw en vrouw tot man uiten, hij dringt
slechts blind tot ontlading, hij is het spannen
van den boog, die nog niet weet, waarop
mikt, de voortjagende kracht van den stroom,
die nog niet de monding kent, waarin hij uitloopt. Hij jaagt slechts naar zijn ontspanning
toe, zonder te vermoeden welke. Hij kan zich
in reine, normale geslachtsdaden oplossen en
bevrijden en evenzoo tot sublieme prestoties van kunst- en godsdienstige daden vergeestelijken. Hij kan zich verkeerd binden en
op zijwegen afdwalen, generzijds van het
„genitale" de meest onverwachte objecten met zijn begeerte „bezettend" en door
tallooze tusschenschakelingen de oorspronkelijk geslachtelijke aandrift geheel van de lichamelijke sfeer afleiden. Van de dierlijke bronst
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tot de fijnste trillingen van den menschelijken geest vermag hij zich in alle vormen te
veranderen, zelf vormloos en niet te vatten
en Loch overal mede in het spel. Steeds echter,
in alle lage verrichtingen en hoogste bezieldheden verlost hij den eenen en oorspronkelijken wil van den mensch naar lust.
Met deze fundamenteele omkeering der
waarde van Freud is de houding ten opzichte
van het geslachtsprobleem met een slag geheel
veranderd. Daar totnogtoe de psychologie,
bekend met de geschiktheid tot verandering
van alle psychische energieen, het geslachtelijke grofweg synoniem verklaarde met de
functies der geslachtsorganen, ging sexualiteit
bij de wetenschap door voor uiteenzetting van
onderlijfsfunkties en daarom voor pijnlijk en
onrein. Door het begrip der sexualiteit van
de physiologische geslachtswerkzaamheid los
te maken, bevrijdt Freud het tegelijk van zijn
engheid en van de belastering als „lage"
psychisch-lichamelijke prestatie ; het voorvoelende woord van Nietzsche „Grand en
soort der geslachtelijkheid van een mensch
reikt tot aan de hoogste toppers van zijn geest"
wordt door hem als biologische waarheid onthuld. Met tallooze gevallen bewijst hij, hoe
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de sterkste spankracht van den mensch in
een geheimzinnige verte-geleiding over jaren
en tientallen van jaren heen zich in geheel
onvermoede uitingen van zijn psychisch leven
ontlaadt, hoe door tallooze veranderingen en
vermommingen, in de merkwaardigste symptoomhandelingen en wenschvormen de hi.zondere manier van doen van den libido
steeds weder doorbreekt. Waar zich dus een
in het oog loopende bizonderheid van het psychische, een depressie, een neurose, een
dwang-handeling voordoet, mag daarom de
arts in de meeste gevallen getroost een bizonder- of zonderlingheid in de sexueele verschijnselen er uit opmaken; dan rust op hem,
volgens de methode der dieptepsychologie,
den plicht, den zieke in zijn innerlijk leven
tot dat punt terug to brengen, waar door een
gebeurtenis die afwijking van den rechten
normalen weg der driften heeft plaats gevonden. Deze nieuwe soort der diagnostiek
brengt Freud nu nogmaals tot een onvermoede ontdekking. Reeds de eerste psychoanalysen hadden hem duidelijk gemaakt, dat
die storende en sexueele wederwaardigheden
van den neuroticus ver in het verleden liggen,
en nets was natuurlijker, dan hen in den
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voortijd van het individu, den tijd der waarlijke zieleplastiek te zoeken, want alleen, wat
zich in den tijd van wasdom der persoonlijkheid
in de nog weeke en daarom zuiver opnemende
plaat van het wordend bewustzijn grift, blijft
steeds het eigenlijk onuitwischbare en lotbestemmende voor iederen mensch : „Niemand
meene, dat hij de eerste indrukken van zijn
jeugd te boven zou kunnen komen" (Goethe).
Steeds gaat dus in elk ziektegeval Freud tastend tot de puberteit terug een vroegere
tijd dan deze schijnt voorloopig voor hem niet
in aanmerking te komen : want hoe zouden
geslachtelijke indrukken kunnen ontstaan voor
de geslachtelijke rijpheid ? Volkomen belachelijk schijnt hem destijds zelfs nog de gedachte,
sexueel zinnenleven over die grenszone heen
tot aan de kindsheid, die, zalig onbewust,
nog niets van de spanningen der opstuwende,
naar buiten stuwende sappen vermoedt, na
te gaan. Freuds eerste onderzoekingen houden
dus bij de manbaarheid halt.
Doch weldra kan Freud, ten aanzien
van vele merkwaardige bekentenissen, zich
niet meer aan de erkenning onttrekken, dat
bij verschillende zijner zieken door de psychoanalyse herinneringen aan veel vroegere, als
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't ware praehistorische sexueele ervaringen
met onaanvechtbare duidelijkheid voor den
dag komen. Zeer duidelijke bekentenissen
zijner patienten brachten hem op het vermoeden, dat ook de époque voor de manbaarheid, dus de kindsheid, bereids geslachtsdrift
of zekere voorstellingen ervan moest bevatten. Steeds dringender werd onder de vooruitgedreven onderzoeking de argwaan; Freud
herinnert zich, wat kinderjuffrouw en schoolmeester over zulke vroege manifestaties van
geslachtelijke nieuwsgierigheid weten mede to
deelen, en op eens maakt zijn eigen ontdekking
van het onderscheid tusschen bewust en onbewust psychisch leven hem verhelderend de
situatie duidelijk. Freud beseft, dat niet eerst
want waarin het tijdperk der puberteit
vandaan zou het kunnen komen?
het geslachtsbewustzijn plotseling het lichaam in
gefilireerd wordt, doch dat zooals de taal,
duizendmaal psychologischer dan alle schoolpsychologen, het reeds lang prachtig plastisch
had uitgedrukt — de geslachtsdrift in den
halfrijpen mensch slechts „ontwaakt", dat hij
dus slapend (dat wil zeggen : latent) reeds
lang in het kinderlichaam voorhanden geweest moet zijn. Zooals het kind het loopen
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in zijn beenen heeft als potentieele kracht,
eer het weet te loopen, en den wil om te
spreken, eer het spreken kan, zoo ligt de
sexualiteit
natuurlijk zonder een vermoereeds lang
den van doelbewuste activiteit
in het kind bereid. Het kind kent
beslissende formule 1
zijn sexualiteit. Het verstaat Naar alleen niet.
Hier vermoed ik slechts, inplaats van te
weten: maar het is mij, als moest Freud op
het eerste oogenblik voor deze zijn eigen ontdekking geschrokken zijn. Want zij werpt de
meest gangbare opvattingen op een bijna
snoode wijze omver. Wanneer het reeds vermetel was, het psychisch gewicht van het
geslachtelijke in het leven der volwassenen
te doen uitkomen en, zooals alle anderen beweren: er te sterk den nadruk op te leggen
Welk een uitdaging der maatschappelijke
moraal eerst deze revolteerende opvatting,
in het kind, waaraan de menschheid immers
spreekwoordelijk de voorstelling der absolute
reinheid, der engelachtigheid en der afwezigheid van driften verbindt, sporen van geslachtelijk gevoel te willen ontdekkenl Hoe,
ook dit teedere, glimlachende, bloesemende
leven zou reeds lust kennen of er tenminste
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van droomen? Absurd, onzinnig, misdadig,
zelfs antilogisch schijnt in het eerst deze gedachte, want daar de organen van het kind
in het geheel niet instant zijn tot voortplanting, moest de verschrikkelijke formule er uit
volgen: „Wanneer het kind een sexueel leven
heeft, dan kan het slechts van perversen acrd
zijn." Zulk een woord in de wereld van 1900
uit te spreken, was wetenschappelijken zelfmoord. Doch Freud spreekt het uit. Waar
deze onverbiddelijke vorscher eenmaal vasten
grond voelt, dringt hij met zijn consequent
borende, zich slag na slag in-schroevende
kracht onweerhoudbaar tot in de onderste
diepte door. En tot zijn eigen verrassing ontdekt hij joist in den meest onbewusten worm
van den mensch, in den zuigeling, de gezochte
oer- en al-vorm der zinnenlust het zinrijkst
uitgedrukt. Juist omdat daar aan de onderste
levensgrens nog geen enkele lichtstraal van
moreel bewustzijn in de ongebonden wereld
der driften doordringt, vertegenwoordigt voor
hem dit nietige schepsel zuigeling de plastische oer-vorm van den libido : lust naar zich
toe te zuigen, onlust van zich weg te stooten.
Van overalheen slurpt dit nietige menschendier lust in zich op, van zijn eigen lichaam
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en de omgeving, van de moederborst, van
vinger en teen, van hout en stof, van vleesch
en kleed; ongebreideld droomdronken begeert
het alles, wat hem goeddoet, in zijn kleine
weeke lichaam binnen te halen. In dezen oervorm der lust onderscheidt het duistere wezen
kind nog niet het hem later aangeleerde mijn
en dijn, het voelt de grenzen nog niet, de
lichamelijke noch de zedelijke, die de opvoeding later voor hem opricht : een ongebonden,
panisch wezen zijnde, dat met onstilbare zuiglust het Al in zijn Ik trekken wil, brengt het
alles, wat voor zijn kleine vingers te bereiken
is, naar de eenige hem bekende bron van lust,
naar zijn zuigenden mond (weshalve Freud
deze époque de orale noemt). Onbevangen
speelt het met zijn leden, geheel opgegaan in
zijn lallende en zuigende begeerte en tegelijkertijd verbitterd alles weigerend, wat hem
dit droom-wilde inslurpen belet. In den zuigeling, den „Nog-niet-ik", het duistere „Het",
leeft zich enkel en alleen de universeele libido
van den mensch nog doelloos en zonder objekt
uit. Daar drinkt het onbewuste Ik nog begeerig alle lust van de borsten der wereld.
Dit eerste auto-erotische stadium duurt
echter niet lang. Weldra begint het kind te
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beseffen, dat zijn lichaam grenzen heeft; een
klein lichtje ilikkert in zijn nietige hersenen,
een eerste onderscheiding tusschen buiten en
binnen openbaart zich. Voor de eerstemaal
bemerkt het kind den tegenstand der wereld
en moet ervaren, dat dit buiten een macht
is, waarvan men afhankelijk wordt. Straf
leert het weldra op pijnlijke wijze een voor
hem onbegrijpelijke wet kennen, die niet duldt,
onbeperkt lust uit alle bronnen te scheppen;
er wordt hem verboden, zich naakt te laten
zien, zijn excrementen aan te vatten en er
pleizier mede te hebben; onbarmhartig wordt
het gedwongen, de amoreele eenheid van het
gevoel op te geven en bepaalde dingen als
geoorloofd, andere als ongeoorloofd te onderscheiden. De eisch der cultuur begint, in den
kleinen wilden mensch een sociaal, een
aesthetisch geweten op te bouwen, een con.trole-apparaat, met welks hulp hij zijn handelingen in goede en booze scheiden kan. En
met dit inzicht is de kleine Adam nit het
paradijs der onverantwoordelijkheid verdreven.
Tegelijkertijd echter begint van binnen een
zeker terugloopen van den lustwil: hij wijkt
in het opgroeiende kind voor de nieuwe drift
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der zelfontdekking. Uit he „Het", het onbewuste drift-leven, vormt zich een „Ik", en
deze ontdekking van zijn Ik beteekent voor
de hersenen zulk een sterke inspanning en
bezigheid, dat de oorspronkelijk panisch naar
voren komende lustbegeerte daarvoor verwaarloosd wordt en in een latenten toestand
geraakt. Ook deze toestand van met-zichzelf-bezig-zijn gaat voor den lateren volwassen mensch als herinnering niet volkomen
verloren, bij menigeen blijft hij zelfs als narcistische tendens (zooals Freud zich uitdrukt)
bestaan, als gevaarlijke egocentrische neiging,
zich alleen met zichzelf bezig to houden en
iederen gevoelsband met de wereld aftewijzen.
De lust-drift, die in den zuigeling zijn al- en
oervorm toont, wordt in den opgroeienden
mensch weder onzichtbaar, zij vermomt zich.
Tusschen den auto-erotischen en pan-erotischen vorm van den zuigeling en de geslachtserotiek van den manbaren mensch ligt een
winterslaap der hartstochten, een toestand
van schemering, gedurende welke de krachten
en sappen zich tot een doelbewuste ontlading
voorbereiden.
Wanneer dan in deze tweede, weder
sexueel-gerichte époque, die der puberteit, de
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sluimerende drift langzamerhand ontwaakt,
wanneer de libido zich weder naar de wereld
wendt, wanneer hij weder een „bezetting"
zoekt, een object, waarop hij zijn gevoelsspanning kan overdragen op dat beslissende oogenblik stuurt de biologische wil der
natuur met een beslisten weak den nieuweling
in de natuurlijke richting der voortplanting.
Onmiskenbare veranderingen aan het lichaam
in den puberteitstijd wijzen den jongen man,
het rijpende meisje daarop, dat de natuur iets
met hen voorheeft. En deze kenteekenen
wijzen duidelijk op de zone der genitalien.
Zij wijzen daarmede den weg, waarvan de
natuur wil, dat de mensch peen gaat om haar
geheim en eeuwigmakend plan to dienen :
de voortplanting. Niet meer spelend als vroeger in den zuigeling moet de libido als 't ware
zichzelf genieten, dock zich doelmatig aan
het onvatbare wereldplan ondergeschikt maken, dat in den verwekkenden en verwekten
mensch steeds nieuw verwezenlijkt wordt.
Verstaat en gehoorzaamt het individu aan
dezen gebiedenden weak der natuur, bindt
de man zich in de scheppende geslachtsdaad
aan de vrouw, de vrouw aan den man, heeft
hij alle andersoortige lustmogelijkheden van
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zijn vroegere panische Al-lust vergeten, dan
is de geslachtelijke ontwikkeling van dit menschelijk wezen juist en naar den regel gebeurd, en zijn individueele drift werkt in de
normale, natuurlijke richting uit.
Dit „twee-vuldig rhythme" bepaalt de
ontwikkeling van het gansche menschelijke
geslachtsleven, en voor millioenen en nog eens
millioenen schikt zich zoo de lust-drift zonder
spanning in dit wetmatige verloop : Al-lust
en zelf-lust in het kind, telingsdrang in den
volwassen mensch. Geheel natuurlijk dient
de normale mensch het plan der natuur, die
hem uitsluitend voor haar metaphysisch einddoel der voortplanting gebruiken wil. Doch
in enkele, betrekkelijk zeldzame gevallen,
juist in die echter, welke den zielearts bezighouden, openbaart zich een noodlottige stoornis van dit directe en gezonde verloop. Een
aantal menschen kan, om een iederen keer
slechts individueel to ontdekken reden, niet
besluiten, zijn lust-drift zonder weer in den
door de natuur aanbevolen vorm over to
brengen; bij hen zoekt de libido, de geslachtelijke energie steeds een bepaalde andere richting dan de normale voor haar oplossing in
lust. Bij deze anomalen en neurotici heeft
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door een misplaatsing in he ervaringstijdperk
de sexueele neiging zich op een verkeerd
spoor verschoven en komt van deze positie
niet meer los. Perverse, andersoortig gerichte
personen zijn dus naar Freuds opvatting geen
erfelijk belasten of zieken of zelfs psychische
misdadigers, doch meestal menschen, die zich
eenigerlei anderen vorm van lust-verwerving uit hun voor-genitale époque, een lustervaring uit hun ontwikkelingstijd noodlottig
goed herinneren, en nu uit tragischen herhalingsdwang immer en alleen lust in deze
eene richting zoeken. Zoo staan, ongelukkige
gestalten, menschen als volwassenen met
eigenlijk infantiele begeerte-vormen midden
in het leven en vinden tengevolge van dien
herinneringsdwang geen lust in de voor hun
leeftijd normale en door de maatschappij als
natuurlijk ingestelde geslachtsdaden; steeds
willen zij weder die (meestal hun sinds lang
onbewust geworden) ervaring in lust herbeleven en zoeken voor deze herinnering vervanging in de realiteit. Het voorbeeld van
zulk een perverteering door een enkele kinderervaring had in de litteratuur Jean Jacques
Rousseau in zijn meedoogenlooze zelf-uitbeelding reeds lang op klassieke wijze ge144

DE WERELD VAN HET GESLACHTELIJKE

teekend. Zijn strenge en heimelijk beminde
leerares had hem als kind grimmig en vaak
met de roede getuchtigd, doch tot zijn eigen
verbazing had de knaap bij deze tuchtigingspijn door zijn opvoedster duidelijk lust gevoeld. In den (door Freud zoo prachtig vastgestelden) toestand van latentheid verged hij
volkomen deze episode, doch zijn lichaam,
zijn ziel, zijn onbewuste vergeet deze ervaring
niet. En als dan de rijpgeworden man met
vrouwen in normaal verkeer bevrediging
zoekt, geraakt hij simmer tot een lichamelijke
verwezenlijking. Om zich met een vrouw to
kunnen vereenigen, moet zij tevoren dat historische tuchtigingsvoorval met een roede vernieuwen, en zoo betaalt Jean Jacques Rousseau de rampzalige en afwijkende vroege opwekking van zijn sexueele gevoel levenslang
met een ongeneeslijk masochisme, dat hem
ondanks zijn innerlijk protest steeds weder
naar dien voor hem eenigen lust-worm verwijst. Perversen (onder dit begrip vat
Freud al degenen samen, die lust-bevrediging
langs anderen weg dan dien der de voortplanting dienenden zoeken) zijn dus noch zieke
noch anarchistisch eigenzinnige naturen, die
in bewust vermetel oproer de algemeene in145
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stellingen overtreden, doch gevangenen tegen
hun wil, vastgeketend aan een ervaring hunner
kindsheid, menschen die in een infantilisme zijn
blijven steken, en wien bovendien het met geweld onderdrukken-willen van hun afwijkenden lustwil nog tot neurotici en psychopathen
maakt. Een losmaken van deze dwanggesteldheid kan daarom nimmer de justitie gelukken,
die met haar bedreiging den afgewekene nog
dieper zijn innerlijke verwikkeling indrijft, en
evenmin de moraal, die een beroep doet op
het „verstand", doch alleen den zielearts, die
door deelnemend open-leggen de oorspronkelijke ervaring aan den zieke duidelijk maakt.
Want slechts door eigen kennis van het innerlijk conflict — dit is Freud's axioma in de
zielkunde kan de vrijmaking ervan gelukken : om zichzelf to genezen, moet men voor
alles den zin zijner ziekte weten.
Iedere psychische storing berust dus volgens Freud op een meest erotisch gerichte
persoonlijke ervaring, en zelfs, wat wij
aanleg en erfelijkheid noemen, is nets anders
clan in de zenuwen gekerfde ervaringen van
voorgaande geslachten; ervaring is daarom
voor de psychoanalyse het vorm-bepalende
van ieder gestalte-geven aan de ziel, en daar146
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om zoekt zij ieder mensch stuk voor stuk altijd
slechts individueel uit zijn ervarings-verleden
to begrijpen. Voor Freud bestaat er geen
andere dan individueel-psychologie en individueel-pathologie : alles binnen den psychischen
levenskring mag simmer van een regel, van
een schema uit beschouwd worden, doch
iederen keer moeten de oorzaken in hun
eigenaard blootgelegd worden. Dat sluit natuurlijk niet uit, dat de meeste sexueele jeugdervaringen van enkelingen, hoewel zij natuurlijk persoonlijk getint zijn, onderling Loch
zekere typische overeenkomstige vormen toonen ; zooals in den droom steeds weder talloozen de precies eendere soortvorm van
droomen beleven, bijvoorbeeld den vliegdroom, den examen-droom, den vervolgingsdroom, zoo meent Freud in het eerste sexueele
beleven zekere typische gevoelshoudingen als
bijna dwang-matig to moeten constateeren,
en voor de ontdekking en erkenning dezer
type-vormen, dezer „complexen", heeft hij
zich met bizonderen hartstocht ingespannen.
Het beroemdste ervan ook het meest beruchte — is het zoogenaamde Oedipus-complex geworden, dat Freud zelfs als een der
grondpijlers van zijn psychoanalytisch leer147
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stelsel kenmerkt (terwijl het mij niet meer
dan een van die steunpilaren toeschijnt, welke
na den voltooiden bouw zonder gevaar verwijderd kan worden). Het heeft intusschen
zulk een noodlottige populariteit verworven,
dat het nauwelijks noodig is, het uitvoerig
te verklaren: Freud neemt aan, dat die noodlottige gevoelsgesteldheid, welke zich in de
grieksche sage op tragische wijze aan Oedipus verwerkelijkt, namelijk dat de zoon den
vader doodt en de moeder bezit, dat deze
voor ons gevoel barbaarsch aandoende situatie nog heden in iedere kinderziel in wensch
aanwezig is, omdat dit is Freuds meest
omstreden onderstelling 1 — de eerste erotische gevoelsgesteldheid van het kind steeds
op de moeder, zijn eerste agressieve tendens
tegen den vader gericht is. Dit parallelogram
van moederliefde en vaderhaat meent Freud
als natuurlijke en onvermijdelijke eerste groepeering in het zieleleven van ieder kind te
kunnen aanwijzen, en er naast plaatst hij een
rij van andere onderbewuste gevoelens zooals
de castratie-angst, de bloedschande-wenschgevoelens, die eveneens in de oermythen der
menschheid vormende gestalte gekregen hebben (want mythen en legenden der volkeren
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zijn volgens Freud's cultuur-biologische opvatting nets anders dan „afgereageerde"
wenschdroomen hunner oertijd). Alles dus,wat
de menschheid reeds lang als niet-cultureel
van zich weggestooten heeft, moordlust en
bloedschande en geweldpleging, al deze duistere dwalingen van haar hordeleven, dat alles
flikkert nog eenmaal als wensch in haar
kindsheid, deze zieletrap van den mensch,
weder op : ieder individu afzonderlijk moet
in zijn ethische ontwikkeling de geheele cultuurgeschiedenis der menschheid symbolisch
herhalen. Onzichtbaar, wijl onbewust, dragen wij alien in ons bloed verzonken nog oude
barbaarsche instincten in ons mede, en geen
cultuur beschermt den mensch volkomen voor
een onverhoeds opflitsen van zulke hem zelf
onbekende aandriften en lusten: geheimzinnig
voeren in ons onbewuste steeds weder stroomingen terug naar die oertijden voor elke wet
en zede. En wij mogen alle krachten inzetten,
om deze wereld der driften van ons bewuste
handelen verre to houden wij kunnen haar
in het beste geval slechts in geestelijken en
zedelijken zin vruchtbaar maken, ons echter
nimmer geheel van haar losmaken.
Om der wine dezer zoogenaamd „aan de
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beschaving vijandige" opvatting, die in zekeren zin het duizend jaar large streven der
menschheid naar een volkomen beheersching
der driften als vergeefsch beschouwt en de
onoverwinnelijkheid van den libido onophoudelijk met nadruk verkondigt, hebben Freud's
tegenstanders zijn geheele geslachtsleer pansexualisme genoemd. Hij overschat, beschuldigen zij hem, de geslachtsdrift als psycholoog
daardoor, dat hij haar een zoo overwegenden
invloed op ons psychische leven toekent, en
hij overdrijft als arts, door te trachten, elke
psychische storing alleen op dit punt terug
te brengen en van bier uit te genezen. In
deze tegenwerping is naar mijn gevoelen
waarheid met onwaarachtigheid onduidelijk
vermengd. Want inderdaad heeft Freud wel
nimmer het lustprincipe als de eenige wereldbewegende zielekracht monistisch gequalificeerd. Hij weet wel, dat alle spanning en
beweging en wat is leven anders dan dit?
enkel uit den Polemos, den strijd, stamt.
Daarom heeft hij vanaf het eerste begin al
tegenover den libido, de centrifugale, boven
het Ik uit begeerende, binding zoekende drift,
theoretisch een andere drift gezet, die
eerst Ik-drift, dan aanvalsdrift en ten slate
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doodsdrift noemt — die drift, welke inplaats
van tot verwekking tot vernietiging, inplaats
van tot scheppen tot verwoesten, inplaats van
naar het Al naar het Niets dringt. Slechts —
en alleen in dezen zin hebben zijn tegenstanders niet geheel ongelijk is het Freud niet
gelukt, deze tegen-drift met zulk een bewijzende en beeldende kracht voor te stellen als
de geslachtsdrift: het rijk der zoogenaamde
„Ik-driften" is in zijn alomvattend philosofisch
beeld tamelijk vaag gebleven, want waar
Freud niet erg duidelijk ziet, overal dus in
het zuiver speculatieve, ontbreekt hem het
verheven-plastische van zijn afbakenend talent van uitbeelding. Zoo moge inderdaad een
zekere overschatting van het sexueele in zijn
werk en zijn therapie overheerschen, dock dit
sterke beklemtonen was historisch noodzakelijk tegenover het door de anderen tientallen
van jaren lang systematischbetrachte verzwijgen en onderschatten van het geslachtelijke.
Overdrijven was noodzakelijk, om den tijd
voor de gedachten te veroveren4 en door den
dam van het verzwijgen met geweld te doorbreken, heeft Freud de discussie feitelijk
eerst op gang gebracht. In werkelijkheid heeft
deze veelgesmade, te sterke nadruk op het
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geslachtelijke nimmer een werkelijk gevaar
beteekend, en wat er zich aan overdrijvingen
in de eerste pogingen beyond, is reeds lang
overwonnen door den eeuwigen regulator alley
waarden : de Tijd. Thans, vijfentwintig jaren
na het begin der uiteenzettingen van Freud,
kan ook de angstigste mensch daarover gerust
zijn, dat door onze nieuwe, eerlijke, betere
en wetenschappelijkere kennis van het probleem der sexualiteit de wereld absoluut niet
sexueeler, geslachts-doller en amoreeler is geworden, doch dat integendeel de Freudsche
leer slechts een zielsgoed heroverd heeft, dat
de voorgaande generatie met Naar pruderie
verdaan had : de onbevangenheid van den
geest tegenover alles wat het lichaam betreft.
Een geheel nieuw geslacht heeft geleerd
en reeds wordt het in de scholen onderwezen —, de innerlijke beslissingen niet meer
te ontwijken, niet de belangrijkste, de meest
persoonlijke problemen te verbergen, doch
juist het gevaarlijke en geheimzinnige der
innerlijke crisissen zichzelf zoo duidelijk mogelijk bewust te maken. In alle kennis van zichzelf echter is reeds vrijheid tegen zichzelf,
en ongetwijfeld zal deze nieuwe vrijere geslachtsmoraal voor de komende kameraad152
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schap der geslachten zedelijk vruchtbaarder
blijken dan de oude verzwijgingsmoraal, welker definitieve opheffing bespoedigd en gezuiverd to hebben tot de onloochenbare verdiensten van dezen eenen koenen en vrijen
man behoort. Steeds dankt een geheel geslacht
zijn uiterlijke vrijheid aan de innerlijke vrijheid van een enkelen man, steeds begint
iedere nieuwe wetenschap met een eersteling,
die aan alle anderen het probleem eerst bewust gemaakt heeft.
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BLIK IN DEN AVOND
NAAR DE VERTE
Elk aanschouwen gaat over in een beschouwen, elk beschouwen in een bezinnen, elk bezinnen in een verbinden,
en zoo kan men zeggen, dat wij reeds
bij iederen opmerkzamen blik in de
wereld theoretiseeren.
GOETHE

Herfst is de gezegende tijd van het overzien. Dan zijn de vruchten geoogst, het dagwerk gedaan: rein en klaar straalt over het
landschap des levens de hemel en heel het
verschiet. Wanneer nu Freud, zeventigjarig,
voor de eerstemaal onderzoekend terugblikt
op de gestalte gegeven daad, kan hij zelf wel
zijn verbazing niet erover bedwingen, hoe ver
de scheppende weg hem geleid heeft. Een
jonge zenuwarts speurt een neurologisch probleem na, de verklaring der hysterie. Sneller,
dan hij vermoedt, leidt het hem naar zijn
diepte. Doch daar op den bodem van den
bronput blinkt reeds een nieuw probleem: het
onbewuste. Hij heft het op en zie : het blijkt
een magische tooverspiegel. Op welk object
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van den geest ook zijn Licht valt, het is verlicht in een nieuwen zin. En zoo, met een
verklarende kracht zonder weerga bewapend,
door een innerlijke zending geheimzinnig geleid, geraakt Freud van het eene inzicht tot
het andere, van ieder geestelijk aanschouwen
tot steeds hoogere en wijdere una parte
nasce dall'altra successivamente, naar Leonardo's woord —, en ieder dezer spiraalvormig hoogere kringen voegt zich ongedwongen tezamen tot een geheel beeld der
zielewereld. Reeds lang is het rijk der neurologie, der psychoanalyse, der droomverklaring, van het sexuologisch onderzoek overschreden, en nog steeds nieuwe wetenschappen
bieden zich ter vernieuwing aan. De paedagogie, de godsdienstwetenschap, de mythologie, de dichtkunst en de beeldende kunsten
darken aan de eerste stooten door hem toegebracht een belangrijke verrijking: nauwelijks kan van de hoogte van zijn ouderdom de
grijze onderzoeker zelf overzien, hoe ver in
de toekomst zijn eigen onvermoede werking
reikt. Zooals Mozes van den berg, ziet Freud
op den avond van zijn leven voor zijn leer
nog oneindig veel ongeploegd en van vruchten
zwanger land.
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Vijftig jaren lang was deze onderzoeker
vastberaden op het oorlogspad geweest, jager
naar geheimen en zoeker naar de waarheid;
onmetelijk is zijn buit. Hoe veel heeft hij beoogd, vermoed, gezien, gedaan, geholpen —
wie kan hen tellen, deze Baden op alle gebieden van den geest? Nu zou hij kunnen
rusten, de oude man. En inderdaad, iets in
hem verlangt naar een kalmer, minder verantwoordelijk schouwspel. Zijn oog, dat
streng en onderzoekend in vele, in te vele
donkere zielen geblikt heeft, nu zou het eens
ongebonden in een soort van geestelijk gemijmer het gansche wereldbeeld willen omvatten. Hij, die altijd slechts de diepten doorploegt, nu begeert hij een keer de hoogten
en verten van het bestaan te beschouwen.
Hij, die een leven lang als psycholoog slechts
rusteloos vorschte en vroeg, nu zou hij als
philosoof willen trachten, zichzelf een antwoord te geven. Hij, die tallooze analysen op
enkelingen verricht heeft, zou nu eens willen
wagen, den zin der gemeenschap te doorgronden en zijn verklaringskunst beproeven op
een psychoanalyse van den tijd.
Oud is deze lust, eenmaal in een zuiver
geestelijk beschouwen slechts geheel philoso156
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fisch het wereldgeheim te overpeinzen. Doch
de ernst van zijn taak heeft Freud een levee
lang speculatieve neigingen verboden; eerst
moesten de wetten van het psychisch bouwwerk aan tallooze individuen uitgevorscht
zijn, eer hij het wagen mocht hen op het geheel toe te passen. Immer nog scheen het
den al te zeer van zijn verantwoordelijkheid
bewusten man te vroeg op den dag. Nu het
echter avond wordt, nu vijftig jaren onvermoeiden arbeid hem recht geven, eenmaal
denk-droomend over de afzonderlijke dingen
heen te zien, nu treedt hij nog eenmaal naar
buiten, om een blik in de verte te werpen
en de methode, die hij aan duizenden menschen beproefd heeft, aan de geheele menschheid te probeeren.
Een weinig bevreesd, een weinig angstig
vangt hij, de anders zoo zekere meester, dit
beginnen aan. Bijna zou men willen zeggen,
met een slecht geweten waagt hij zich buiten
zijn exacte wetenschapsrijk der feiten in dat
van het onbewijsbare, want juist hij, de ontmaskeraar van vele Musks, juist hij weet,
hoe gemakkelijk men tot philosofische wenschdroomen vervalt. Hard had hij totnogtoe
iedere spekulatieve generalisatie afgeweerd:
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„Ik ben tegen de fabricatie van wereldbeschouwingen." Niet luchthartig dus, en niet
met de oude, onwrikbare zekerheid wendt hij
zich naar de metaphysica — of zooals hij het
voorzichtiger noemt: naar de metapsychologie — en verontschuldigt als het ware voor
zichzelf dit late waagstuk. „In mijn arbeidseischen is een zekere verandering ingetreden,
welker gevolgen ik niet kan verloochenen.
Vroeger behoorde ik niet tot hen, die een
vermeende nieuwigheid niet een oogenblik
onder zich houden kunnen, tot zij bevestiging
gevonden heeft... Doch destijds strekte de
tijd zich onafzienbaar voor mij uit, oceans
of time, — zooals een beminnelijk dichter
zegt en het materiaal stroomde mij zoo
rijkelijk toe, dat ik de ervaringen nauwelijks
afweren kon... Dat is nu alles anders geworden. De tijd voor mij is begrensd, zij
wordt niet geheel door den arbeid verbruikt,
de gelegenheid, nieuwe ervaringen op te doen,
komt dus niet zoo rijkelijk. Wanneer ik iets
nieuws meen te zien, blijft het twijfelachtig
voor mij, of ik de bevestiging afwachten kan."
Men ziet: van te voren weet de strengwetenschappelijke man, dat hij zich ditmaal
allerlei netelige problemen zal voorleggen. En
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als het ware slechts bij wijze van monoloog,
in een soort geestelijke alleenspraak, zet hij
voor zichzelf enkele der hem drukkende vragen uiteen, zonder antwoord te eischen, zonder volkomen antwoord te geven. Deze late
boeken van hem, de „Toekomst eener illusie"
en „Het onbehagen in de cultuur" zijn wellicht niet zoo degelijk meer als de vroegere;
doch zij zijn dichterlijker. Zij bevatten minder
bewijsbare wetenschap, doch meer wijsheid.
Inplaats van den onverbiddelijken ontleder
onthult zich eindelijk de groat samenvattende
geest, inplaats van den exact natuurwetenschappelijken geneesheer de zoolang gevoelde
kunstenaar. En het is, alsof tegelijk achter
het vorschend oog nu voor de eerste maal
de geheele lang verborgen mensch Sigmund
Freud te voorschijn treedt.
Doch het is een duister oog, dat Kier de
menschheid aanziet, een oog, dat donker geworden is, omdat het teveel donkerheid gezien
heeft. Slechts met hun zorgen, hun nooden,
hun kwalen en stoornissen zijn vijftig jaren
lang de menschen ononderbroken bij hem gekomen, klagend, vragend, toornend, opgewonden, hysterisch en wild, altijd slechts
zieken, bedrukten, gepijnigden, verdwaasden;
159

BIAS IN DEN AVOND NAAR DE VERTE

slechts de melancholieke, de tot laden onmachtige zijde der menschheid was dezen man
een leven lang meedoogenloos toegewend.
Toegemetseld in de eeuwige schacht van zijn
arbeid, heeft hij zelden het andere, het lichte,
het vroolijke, het geloovige gelaat der menschheid gezien, de hulpvaardigen, de zorgeloozen,
de blijden, de lichtzinnigen, de opgeruimden,
de gelukkigen en gezonden: altijd slechts zieken, verdrietigen, ontstelden, altijd slechts
donkere zielen. Hij is te lang en te veel arts
geweest, Sigmund Freud, om niet langzamerhand ook de gansche menschheid als een zieke
te beschouwen. En zijn eerste indruk, als hij
uit zijn studeervertrek de wereld inkijkt, stelt
voor elk verder onderzoek reeds een verschrikkelijk pessimistische diagnose : „Zooals
voor den enkeling, is ook voor de gansche
menschheid het leven moeilijk te dragen."
Rampzalig duister woord, dat weinig hoop
belooft, meer een zucht van diep binnen uit
dan een uitspraak 1 Men ziet : als aan het
bed van een zieke zet Freud zich tot zijn
cultuurbiologische taak. En gewend, als
zielearts te schouwen, meent hij duidelijke
syniptomen van een zielestoornis in onzen
tijd gewaar te worden. Daar aan zijn oog
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de vreugde vreemd is, ziet hij slechts onvreugde in onze cultuur en begint hij analytisch
deze neurose der tijdsziel na to speuren. Hoe
komt het, vraagt hij zichzelf af, dat zoo weinig werkelijk behagen onze beschaving bezielt, die Loch de menschheid hoog boven alle
vermoeden en hopen van vroegere geslachten
uitgeheven heeft ? Zijn wij dan niet duizendvoud den ouden Adam in ons voorbijgestreefd,
gelijken wij niet reeds God meer dan hem?
Hoort niet het oor dank zij het telefonische
membraan tot in de verste continenten, ziet
het oog niet dank zij den telescoop in de
myriadenwereld der sterren en met behulp
van den miscroscoop een cosmos in een
waterdruppel? Doorijlt niet onze stem tijd
en ruimte in een sekonde, spot zij niet met
de eeuwigheid, geklonken op de plaat van
een grammofoon, draagt ons niet de aeroplaan
veilig door het sinds duizenden jaren aan
den sterfelijken mensch ontzegde element?
Waarom echter ondanks deze godgelijkheid
geen echt triomfgevoel in de ziel van den
mensch, dock alleen het drukkende bewustzijn, dat wij slechts heeren dezer heerlijkheid
op crediet, slechts „prothese-goden" zijn
(door-dringend woordl) en dat nog geen dezer
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technische veroveringen ons diepste Ik bevredigt en gelukkig maakt? Waar is de
oorsprong dezer remming, dezer stoornis,
waar de wortel dezer zielsziekte ? dringt
Freud vragend in de menschheid door. En
ernstig, streng en zakelijk, als gold het een
individueel geval zijner ordinatie, begint
Freud de oorzaken van deze onbehaaglijkheid onzer cultuur, van deze zielsziekte der
huidige menschheid te onderzoeken.
Nu begint Freud steeds iedere psychoanalyse met een blootlegging van het verleden :
zoo ook die der zielszieke cultuur met een
terugblik op de oervormen der menschelijke
maatschappij. Aan het begin staat voor Freud
de oermensch (om zoo te zeggen de cultuurzuigeling), onbewust van alle zeden en wetten, vrij als een dier en geheel zond.er remmen.
Met samengebalde, ongebroken egoistische
kracht ontlaadt hij zijn aggressieve driften in
moord en ka.nnibalisme, zijn sexueele drift in
pansexualisme en bloedschande. Doch nauwelijks vereenigt deze oermensch zich tot
afzonderlijke horden, tot den „clan", of
`hij moet gewaar worden, dat zijn begeerte
tegen grenzen scoot, tegen den tegenwil der
genooten : alle sociale Leven, zelfs op de verste
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spOrten, eischt beperking. De enkeling moet
zich intoomen, zekere dingen als verboden
erkennen ; recht en zede, gemeenschappelijke
convexities worden ingesteld, welke straffen
vorderen voor elk vergrijp. Dit kennen van
het verbodene, deze vrees voor de straf verschuift zich echter weldra naar binnen en
schept in het totnogtoe dierlijk doffe brein
een nieuwe instantie, een Opper-Ik, als het
ware een signaal-apparaat, dat bijtijds ervoor
waarschuwt, de sporen der zede te overschrijden, om niet door de straf gegrepen te
worden. Met dit Opper-Ik, het geweten, begint de cultuur en tegelijk de religieuse idee.
Want alle grenzen, welke de natuur van
buiten of op den weg der menschelijke lustdrift plaatst, koude, ziekte, dood, hen ziet
de blinde oerangst van het creatuur altijd
slechts door een onzichtbaren tegenstander gezonden, door een God-vader, die alle
macht heeft, te straffen en te beloonen, door
een God-der-vrees, dien men gehoorzamen en
dienen moet. Tegelijkertijd hoogste Ik-ideaal
als oerbeeld aller machtsvolkomenheid en Loch
angstgestalte, wijl verwekker van alle verschrikking, drijft de vermeende aanwezigheid
van een alles zienden, alles kunnenden God-
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vader door den diender van het geweten den
onbehouwen mensch binnen zijn grenzen
terug; door deze zelf-beperking, door dit afstand-doen, door tucht en zelfopvoeding begint het Wilde barbaarsche wezen zich langzamerhand te civiliseeren. Doordat zich echter de oorspronkelijk strijdlustige menschenkrachten tot gemeenschappelijke en scheppingskrachtige werkzaamheid vereenigen, inplaats van alleen moordend en bloeddorstig
tegen elkander op te trekken, stijgt de geestelijke, de ethische en technische bekwaamheid
der menschheid, en langzamerhand ontneemt
zij haar eigen ideaal, den God, een goed deel
van zijn macht. De bliksem wordt gevangen
gezet, de koude geknecht, de verte overwonnen, door wapenen de gevaarlijkheid der roofdieren beteugeld, alle elementen, water, lucht,
vuur worden langzamerhand onderdanig aan
de cultuurgemeenschap. Steeds hooger stijgt
de menschheid dank zij haar scheppende, georganiseerde eigen krachten de hemelladder
naar het goddelijke op, en, heerscheres over
hoogten en laagten, overwinnares van de
ruimte, wetend en bijna alwetend, mag zij
zich, van het dier opgeklommen, misschien
zelf reeds als godgelijk gevoelen.
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Doch, vraagt Freud, de ongeneeslijke desillusionist, evenals Jean Jacques Rousseau
meer dan honderdvijftig jaar vroeger — midden door deze schoone toekomstdroom van
de alles gelukkig makende cultuur heen:
waarom is de menschheid ondanks deze godgelijkheid niet gelukkiger en blijder geworden?
Waarom voelt ons diepste Ik zich niet verrijkt, bevrijd en verlost door al deze beschavings-triomfen der maatschappij ? En hij
antwoordt daarop zelf met zijn harde en nadrukkelijke onbarmhartigheid: omdat ons deze
bezits-verrijking door de cultuur niet eenvoudig geschonken werd, doch tegelijkertijd betaald is met een geweldige beperking der vrijheid onzer driften. De keerzijde van alle cultuur-vermeerdering der soort is verlies aan geluk bij den enkeling (en Freud kiest altijd partij
voor het individu). Tegenover de winst aan
gemeenschappelijke beschaving der menschheid staat een inboeten aan vrijheid, een vermindering aan gevoelskracht van iedere individueele ziel. „Ons huidig gevoel van het Ik
is slechts een verschrompeld deel van een
veelomvattend, ja allesomvattend gevoel, dat
beantwoordt aan een inniger verbondenheid
van het Ik met de wereld rondom." Wij
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hebben teveel aan de maaischappij, aan de
gemeenschap afgegeven van de ongebrokenheid onzer kracht, dan dat onze oer-driften,
de sexueele drift en de aanvals-drift, nog de
oude onverdeelde macht zouden kunnen toonen. In hoe fijnere en meer vertakte kanalen
ons psychisch leven zich verdeelt, des te meer
verliest het zijn breedvloeiende elementairheid. De door de eeuwen steeds strenger
wordende sociale beperkingen vernauwen en
verbuigen onze gevoelskracht, en in het bizonder „het sexueele leven van den cultuurmensch is zwaar beschadigd. Het geeft soms
den indruk van een in achterwaartsche ontwikkeling begrepen functie, zooals onze organen, ons gebit en onze hoofdharen schijnen
te zijn." Op geheimzinnige wijze laat echter
de ziel van den mensch zich niet daarover
misleiden, dat haar voor de menigte nieuwe,
hoogere lust-bevredigingen, als haar de kunsten, wetenschappen, de techniek, de beheersching der natuur en de andere levensgemakken dagelijks voorspiegelen, een andere, vollere, wildere, natuurlijker soort van lust ontnomen is. Jets in ons, wellicht biologisch verscholen in eenigerlei hoek der hersengangen
en medestroomend in de aderen van ons
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bloed, herinnert zich mystisch dien oertoestand der hoogste vrijheid : alle sinds lang
door de cultuur overwonnen instincten, bloedschande, vadermoord, pansexualiteit, spoken
nog in onze wenschen en droomen. En zelfs
in het welverpleegde kind, dat in het bacterievrije, electrisch verlichte, welverwarmde
luxevertrek van een particuliere kliniek op
de teederste en meest pijnlooze wijze door
een zeer gecultiveerde moeder geboren wordt,
ontwaakt nog eenmaal de oude oermensch;
nog eenmaal moet het de gansche duizenden
jaren lange rij van de panische oerdriften tot
aan de zelfbeperking stap voor stap doorschrijden en aan zijn klein groeiend lichaam
de gansche opvoedingsarbeid tot cultuur nog
eenmaal doorleven en doorlijden. Zoo blijft
een herinnering aan de oude soevereiniteit
onverwoestbaar in ons alien, en in vele oogenblikken verlangt ons ethische Ik zeer wild
naar de verwildering, naar de nomadische
vrijheid, naar het dierlijke van onzen oorsprong terug. Eeuwig wegen in ons levensgevoel winst en verlies tegen elkander op,
en hoe verder de afstand wordt tusschen de
steeds nauwere gebondenheid aan de gemeenschap en de oorspronkelijke ongebondenheid,
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des te sterker zal het wantrouwen van het
individu worden, of het door dezen vooruitgang eigenlijk niet beroofd en door de socialisatie van het a in haar diepste Ik bedrogen is.
Zal het nu de menschheid ooit gelukken,
vraagt Freud, ingespannen in de toekomst
schouwend, deze onrust, dit gelijktijdig heenen-weer gerukt worden van haar ziel definitief
te overmeesteren? Zal zij, tusschen vrees voor
God en dierlijke lust verward voortwankelend, door verboden omringd, door de dwangneurose der religie bedrukt, uit het cultuurdilemma zelf een uitweg vinden ? Zullen de
beide oer-machten, de aanvals-drift en de
geslachts-drift, zich niet eindelijk vrijwillig
aan het zedelijk verstand onderwerpen en wij
niet ten slotte de „hulphypothese" van den
straffenden en richtenden God als overbodig
kunnen ontberen ? Zal de toekomst — psychoanalytisch gesproken — door bewustmaking
van dit haar geheimste gevoelsconflict dit ook
uiteindelijk overwinnen, zal zij ooit geheel en
al gezond worden? Een gevaarlijke vraag
Want met deze vraag, of het verstand eenmaal heerscheres over ons driftleven zou kunnen worden, geraakt Freud in een tragische
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tweespalt. Eenerzijds loochent immers de
psychoanalyse de overmacht van het verstand
over het onbewuste. „De menschen zijn weinig toegankelijk voor verstandsmotieven, zij
worden door drift-wenschen bewogen", en
toch beweert zij : „dat wij geen ander middel
hebben ter beheersching van onze driften dan
onze intelligentie". Als theoretische leer staat
de psychoanalyse de overmacht der driften
en van het onbewuste voor als praktische
methode wench zij het verstand als eenig
geneesmiddel voor den mensch en dus voor
de menschheid aan. her verbergt zich reeds
lang in de psychoanalyse een geheime tegenspraak, en zij groeit nu overeenkomstig de
afmetingen der beschouwing tot jets geweldigs : nu zou Freud eindelijk de definitieve
beslissing moeten nemen, juist bier op het
philosofisch terrein zou hij of het verstand of
de driften in de menschelijke natuur de opperheerschappij moeten toekennen. Doch deze
beslissing wordt voor hem, die niet liegen
kan en nimmer zichzelf bedriegen wil, geweldig zwaar. Want hoe beslissen? Met ontroerden blik heeft de oude man zijn leer van
de overmacht der driften op het bewuste verstand door de massa-psychose van den
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wereldoorlog zoo pas bevestigd gezien : nimmer was gruwelijker zichtbaar geworden dan
in deze vier apocalyptische jaren, hoe dun
de mantel der humaniteit nog steeds den meest
ongebreidelden, van haat vervulden bloedroes
der menschheid bedekt, en dat een enkele ruk
uit het onbewuste voldoende is, om alle fiere
kunstbouwsels van den geest en alle tempels
der zedelijkheid te laten instorten. De godsdienst, de kultuur, alles, wat de bewustheid
van den mensch adelt en verheft, had hij in
dat eene oogenblik zien prijsgeven voor de
wildere, en oudere, lust van het vernietigen;
al de heilige en heilig-verklaarde machten
waren nog eens kinderlijk zwak gebleken
tegen de Joffe, bloeddorstige drift van den
oermensch in de menschheid. Doch toch weigert er iets in Freud, deze moreele nederlaag
der menschheid in den wereldoorlog als wetfig te erkennen. Want waartoe het verstand
en zijn eigen tientallen van jaren langen dienst
van waarheid en wetenschap, wanneer ten
slotte toch alle opvoedkundige bewustmaking
der menschheid onmachtig blijven zou tegen
haar onbewuste leven? Onomkoopbaar oprecht, waagt Freud niet, den invloed van het
verstand te ontkennen en evenmin de onbe170
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rekenbare kracht van de drift. Zoo verschuift
hij ten slotte het antwoord op de zelf-gestelde
vraag voorzichtig naar een „WeRicht", naar
een „Wenicht eens", naar een zeer ver derde
rijk der ziel, want niet geheel ongetroost wilde
hij wel van dezen laten tocht naar zichzelf
terugkeeren. En het is voor mij aangrijpend,
hoe zijn anders zoo strenge stem, nu hij op
den avond van zijn leven voor de menschheid
nog een klein lichtje hoop op het eind van
Naar weg zou willen plaatsen, week en verzoenend wordt: „Wij mogen nog zoo vaak
er den nadruk op leggen, dat het menschelijk
intellect krachfeloos is in vergelijking met de
menschelijke driften, en daarin gelijk hebben.
Doch deze zwakheid is toch iets bizonders;
de stem van het intellect is zacht, doch zij
zwijgt niet, eer zij zich gehoor verschaft heeft.
Op het eind, na talloos vaak herhaalde afwijzingen, vindt zij het toch. Dat is een der
weinige punten, waarop men voor de toekomst der menschheid optimistisch mag zijn,
doch het beteekent op zichzelf niet weinig.
Het primaat van het intellect ligt gewis in
een ver, doch waarschijnlijk toch niet onbereikbaar verschiet."
Dat zijn wonderlijke woorden. Doch dit
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kleine lichtje in het donker flikkert Loch te
ver en onzeker, dan dat de vragende, de in
de werkelijkheid koude lijdende ziel zich daaraan zou kunnen verwarmen. leder „waarschijnlijk" is slechts een ijle troost, en geen
„wellicht" bevredigt den onleschbaren geloofsdorst naar hoogere zekerheden. Doch
bier staan wij voor de eigenlijke en niet te
overschrijden grens der psychoanalyse : waar
het rijk van de innerlijke geloovigheden, van
het scheppend vertrouwen begint, eindigt haar
macht, — in deze hoogere sferen heeft zij,
bewust desillusionistisch en iederen waan
vijandig gezind, geen wieken. Uitsluitend
wetenschap van het individu, der individueele
ziel, weet zij niets en wil zij niets van een
gemeenschappelijken zin of een metaphysische
zending der menschheid weten : daarom belicht zij slechts psychische feiten, doch zij
verwarmt niet de menschelijke ziel. Slechts
gezondheid kan zij geven, doch gezondheid
alleen is niet genoeg. Om gebikkig, om scheppingskrachtig te worden, heeft de menschheid steeds weder de versterking door het
geloof aan een zin van haar bestaan noodig. De psychoanalyse echter heeft geen
opiaten als de Christian Science, geen roes172
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extasen als Nietzsche's dithyrambische beloften, zij belooft niets en zegt niets toe, zij
zwijgt liever, dan to troosten. Deze hare
waarachtigheid, geheel stammend uit den
strengen en rechtschapen geest van Sigmund
Freud, is in moreelen zin wonderlijk. Doch
door al het alleen waarachtige is onvermijdelijk een mosterdkorrel bitterheid en twijfel
gemengd, over al het alleen verstandelijk
onderrichtende en analyseerende spreidt een
zekere tragische duisternis haar schaduw.
lets ontgoddelijkends kleeft onloochenbaar
aan de psychoanalyse, jets, wat naar aarde
en vergankelijkheid smaakt, wat als al het
slechts-menschelijke niet vrij en blijde maakt;
oprechtheid kan den geest machtig verrijken,
nimmer echter het gevoel geheel vullen, nimmer de menschheid dat neer-willen-storten
over den eigen rand leeren, die dwaaste en
Loch noodwendigste lust van haar. De mensch
echter
wie heeft dit verhevener bewezen
dan Freud?
kan zelfs in lijfelijken zin niet
leven zonder den droom, zijn enge lichaam
zou barsten onder de overmacht der onuitgeleefde gevoelens — hoe zou dan de ziel der
menschheid het verdragen, zonder de hoop
op een hoogeren zin, zonder geloovige droo173
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men te bestaan? Mag ook alle wetenschap
steeds weder de dwaasheid van dit haar godscheppende spel bewijzen, steeds zal zich haar
scheppingslust met een nieuwen wereldzin
moeten bezighouden, om niet in het nihilisme
tevraln,wdzustombeigjn
is zelf reeds de oereigenste zin van alle geestelijke leven.
Voor dezen honger der ziel naar geloof
heeft de harde, de streng zakelijke, de koudMare nuchterheid der psychoanalyse geen
voedsel. Zij geeft kennis en niet meer, en
omdat haar alle geloof in de wereld ontbreekt, kan zij altijd slechts een werkelijkheidsbeschouwing blijven en nimmer wereldbeschouwing worden. her is haar grens. Zij
vermocht dichter dan eenigerlei intellectueele
methode voor haar den mensch bij zijn eigen
Ik te brengen, doch niet — en dit zou voor de
volkomenheid van het gevoel noodwendig zijn
boven dit eigen Ik weder uit. Zij maakt
los en deelt en scheidt, zij toont ieder leven
zijn eigen zin, doch zij weet niet dit duizendvoudig gedeelde tot een gemeenzamen zin te
binden. Daarom moest, om haar waarlijk tot
een scheppende kracht te voltooien, bij haar
denkvorm, de deelende en verhelderende, nog
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een andere komen, een verbindende en samensmeltende — de psychosynthese bij de psychoanalyse : deze verbinding zal wellicht de
wetenschap van morgen zijn. Hoe ver Freud
ook gekomen is, buiten hem zijn nog wijde
verten der beschouwing vrij. En nadat zijn
verklaringskunst aan de ziel haar geheime
gebondenheden getoond heeft, mogen nu anderen haar weder haar vrijheid leeren, haar
stroomen en overstroomen uit het eigen wezen
in het heelal.
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Wij willen het individu dat uit het
enkele en het vele ontstaat en zoowel het bepaalde als het onbepaalde
van geboorte of in zich draagt niet
eer in het grenzenlooze laten vervloeien,
voor wij al zijn denkbeelden overzien
hebben, die tusschen het enkele en bet
vele bemiddelen. PLATO

Twee ontdekkingen van symbolische gelijktijdigheid vallen in het laatste decennium
van de negentiende eeuw: in Wiirzburg bewijst een totnogtoe weinig bekende physicus,
Wilhelm Röntgen geheeten, door een onverwacht experiment de mogelijkheid, het totnogtoe ondoordringbaar geachte menschelijke
lichaam to doorlichten. In Weenen ontdekt een even onbekende arts, Sigmund
Freud, dezelfde mogelijkheid voor de ziel.
Beide methoden veranderen niet slechts de
grondslagen van hun eigen wetenschap, doch
bevruchten alle naburige gebieden; in een
merkwaardige kruising trekt juist uit de ontdekking van den physicus de geneeskunde voor176
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deel, uit de vondst van den geneeskundige
anderzijds de psychophysiek, de leer van de
psychische krachten.
Door Freuds geweldige en heden in haar
werking nog lang niet uitgeputte ontdekking
overschrijdt de wetenschappelijke zielkunde
eindelijk haar academische en theoretische
afzondering en mondt uit in het praktische
leven. Door hem wordt psychologie als
wetenschap voor de eerstemaal aanwendbaar
op alle vormen van den scheppenden geest.
Want de psychoanalyse van vroeger, wat
was zij ? Een schoolvak, een theoretisch
specialisten-onderzoek, opgesloten op universiteiten, ingekapseld in seminaries, boeken
kweekend in een onuitstaanbare en onleesbare formuletaal. Wie hen bestudeerde, wist
niet weer over zichzelf en zijn individueele
wetten, dan wanneer hij Sanskriet gestudeerd
had of astronomie, en met een goed instinct
voelde de publieke opinie, dat hun laboratoriumresultaten zonder belang, wijl geheel
abstract, waren. Door het zielsonderzoek
met een besliste wending van de theorie naar
het individu te keeren en de kristallisatie
der persoonlijkheid tot onderwerp van onderzoek te verheffen, schuift Freud het uit het
177
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seminarie in de werkelijkheid en maakt het
voor den mensch tot een levend belang, door
het bruikbaar te maken. Nu eerst kan psychologie den opbouw van den wordenden
mensch in de paedagogie, de genezing van
den zieke in de geneeskunde, de beoordeeling
van den afgedwaalde in de rechtspraak, het
begrijpen van de scheppende kracht in de
kunst helpend dienen; door te trachten, de
steeds eenmaal plaats vindende individuatie
van iederen enkeling alleen hemzelf te verklaren, helpt zij tegelijk alle anderen. Want
wie eenmaal den mensch in zich heeft leeren
verstaan, die verstaat hem in allen.
Met deze wending van het zielsonderzoek
naar de individueele ziel heeft Freud onbewust den diepsten wil van den tijd losgemaakt.
Nimmer was de mensch nieuwsgieriger naar
zijn eigenlijke Ik, naar zijn persoon, dan in
deze onze eeuw der voortschrijdende monotonieseering van het uiterlijke levee. Steeds
meer uniformiseert en veronpersoonlijkt de
eeuw der techniek zijn burgers tot een kleurloos type; in gelijke loonklassen verdeeld, in
dezelfde huizen wonend, dezelfde kleederen
dragend, dezelfde arbeidsuren aan dezelfde
machine afwerkend en dan tot denzelfden worm
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van vermaak vluchtend, voor dezelfde radio,
dezelfde grammofoonplaat, in dezelfde sport,
gaan alien op uiterlijk verschrikkende wijze
meer op elkander gelijken, de steden met dezelfde straten worden steeds oninteressanter,
de naties steeds homogener; de enorme smeltkroes der rationalisatie verkookt alle zichtbare onderscheidingen. Naar mate echter ooze
oppervlakte steeds meer naar boven en beneden
gelijk geslepen wordt, hoe meer de menschen
zich reeksgewijs en bij het dozijn in de massaphysionomie indeelen, van des te meer gewicht
wordt temidden van de voortschrijdende veronpersoonlijking der bestaansvormen voor
iederen enkeling de eenige van buiten af niet
bereikbare en te beinvloeden levenssfeer : zijn
een-malige, niet te herhalen persoonlijkheid.
Zij is de hoogste en bijna de eenige maat van
den mensch geworden, en men noeme het geen
Coeval, dat Ale kunsten en wetenschappen
than zoo hartstochtelijk de karakterologie
dienen. De typenleer, de afstammingswetenschap, de erfelijkheidstheorie, de onderzoekingen naar de individueele periodiciteit beijveren zich, het persoonlijke steeds systematischer van het algemeene af te bakenen; in
de litteratuur breidt de biografie de kennis
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der persoonlijkheidswetenschap uit, en sinds
lang afgestorven gewaande methoden tot
onderzoek van de inwendige physionomie, zooals astrologie, chiromantie, graphologie, komen
in onze dagen tot onvermoeden bloei. Van
alle raadselen des bestaans is geen voor den
mensch van heden gewichtiger dan de kennis
van zijn eigen zijn en geworden-zijn, van de
bizondere gebondenheid en slechts-hem-behoorendheid van zijn persoon.
Dit innerlijk levenscentrum heeft Freud de
reeds abstrakt geworden zielkunde weder toegevoerd. Hij heeft voor de eerste maal het
dramatische in den opbouw der persoonlijkheid van iederen mensch bijna dichterlijk
groot aangetoond, deze gloeiende en dringende chaos in het rijk van den schemer tusschen
bewust en onbewust, waar de nietigste scoot
de verste gevolgen voortbrengt en in de wonderlijkste verwikkelingen het verleden zich aan
het tegenwoordige bindt een wereld, waar"k een heelal in den engen bloedkring van
eigen lichaam, onoverzienbaar in haar geheel
en Loch aangenaam als een kunstwerk om to
bezien in haar ondoorgrondelijke wetmatigheid. Het wetmatige van een mensch echter
dit is de beslissende omschakeling van zijn
180
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kan nimmer schoolsch schematisch
leer
beoordeeld, doch slechts beleefd, medegeleefd, na-geleefd en uit dit beleven als het
eenig bier geldige gekend worden. Nimmer
met een starre formule, doch immer slechts
uit den eigen door ervaring geijkten vorm van
een lot kan men een persoonlijkheid begrijpen :
alle genezing in geneeskundigen, alle helpen
in moreelen zin onderstelt dus bij Freud kennis, en wel een beamende, medevoelende
en daardoor waarlijk wetende kennis. Eerbied voor de persoonlijkheid, voor dit in den
zin van Goethe „publieke geheim" is daarom
voor hem het onvermijdelijk begin van alle
zielkunde en 0e geneeskunde der ziel, en
deze eerbied heeft Freud als Been ander als
moreel gebod weder leeren eerbiedigen. Eerst
door hem hebben duizenden en honderdduizenden voor de eerste maal de kwetsbaarheid der ziel, in het bizonder der kinderziel
begrepen en zijn ten aanzien van de door hem
blootgelegde verwondingen begonnen to vermoeden, dat elk grof aangrijpen, elk brutaal
bespringen (vaak slechts met een woordl) van
deze overgevoelige, met een noodlottige kracht
van het zich-herinneren begaafde materie een
levenslot vernielen kan, dat dus elk onbezon181
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nen straffen, verbieden, dreigen en tuchtigen
den bestraffer met een totnogtoe ongekende
verantwoording belaadt. Eerbied voor de
persoonlijkheid, zelfs in haar afwijkende
eigenaardigheden, dien heeft hij steeds dieper
in het bewustzijn van het heden, in school,
kerk, gerechtszaal, deze oorden der verstarring en strengheid, opnieuw ingeprent, en door
dit betere inzicht in het zieleleven ook een
hoogere achting en geduld in de wereld verbreid. De kunst van het wederzijdsche elkander-begrijpen, deze belangrijkste der menschelijke betrekkingen, steeds meer noodwendig
tusschen de naties, deze eenige kunst, die ons
tot het opbouwen eener hoogere humaniteit
helpers kan, zij heeft van geen psychische
methode van onzen tijd zooveel hulp ontvangen als van Freuds leer der persoonlijkheid ; door hem is onze huidige het gewicht
van het individu, de niet to vervangen waarde
van iedere menschenziel, in een nieuwen en
feitelijken zin eerst gewaar geworden. Er
is geen enkele bekende mensch in Europa
op alle gebieden van kunst, onderzoek of
levensleer, wiens opvattingen niet direct of
indirect door Freud's gedachtensferen in
aantrekkenden of afwerenden zin bevruch182
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tend werden beinvloed : overal heeft deze
buitenkanter het midden van het leven -het menschelijke bereikt. En terwijl de
vakmenschen het er nog immer niet mede eens
kunnen worden, dat dit werk zich noch in
geneeskundigen, noch natuurwetenschappelijken, noch philosofisch-schoolschen zin streng
naar de regels gedraagt, terwijl om detail en
totaalwaarde geheimraden en geleerden nog
verbitterd twisten, is Freud's leer reeds lang
onweerlegbaar waar gebleken waar in
dien scheppenden zin, welken ons Goethe
bepaald heeft in het onvergetelijke woord :
„Wat vruchtbaar is, alleen is waar."
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„Onbarmhartig is de schrijver in zijn analyse van
de hedendaagse mentaliteit, in het precies en met
fijne scherts aantoonen van wat door iedcr erkende
waarden eigenlijk werkelijk waard zijn. Gmelin
kijkt door allen en alles heen; hij kleedt menschen
en dingen tot op de huid uit met een gezicht alsof
hij heelemaal niet begrijpt, dat men het dan koud
krijgt. Er zijn gedeelten, waarbij men niet weet of
men boos zal worden, zich schamen of in lachen
uitbarsten. Maar in ieder van die houdingen ontkomt men toch nooit aan de eerlijke erkenning :
hij heeft gelijk." Alg. Wkbl. v. Christ. en Cu1tuw-

Prijs f 2.20 ingenaaid, f 2.95 gebonden
Dr. J.H.CARP HET SPINOZISME
ALS WERELDBESCHOUWING
„ Het boek is voortreffelijk geschreven en zijn opvattingen en interpretaties moeten als de cenige
voor den hedendaagschen mensch bevredigende
worden beschouwd." Dr. H. Wolf
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Een buitengewoon belangrijk geschrift, waarvan
Prof. Van Rhijn o.a. in het Woord vooraf zegt :
„Persoonlijk wil ik wel zeggen, dat ik door de
herhaalde lectuur van dit boek allerlei veranderingen, die er in meer of minder uitgesproken gedaante onder de jongens in het jeugdwerk na
ongeveer 1925 plaats grepen, veel beter heb leeren
begrijpen. Ook om deze reden acht ik het van
groot belang, dat velen die de een of andere verantwoordelijke positie innemen, hoe zij ook verder
over Matzke's besehouwingen mogen denken,
van dit bock kennis nemen, en er zich onbevooroordeeld in verdiepen."
Een boek voor hedendaagse onders en voor
allen, die op de een of andere wijze met de
jengd to waken hebben.
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