4

W. MARSMAN

Gefühlslage des Autors versetzen können, der die heilige Sprache
nicht versteht, der vaterlichen Religion — wie jederen anderen —
völlig entfremdet ist, an nationalistische Idealen nicht teilnehmen
kann und doch die Zugehörigkeit zu seinem Volk nie verleugnet hat,
seine Eigenart als jüdisch empfindet und sich niet anders wünscht.
Fragte man ihn: „Was ist an dir noch jüdisch, wenn du alle diese
Gemeinsamkeiten mit deinen Volksgenossen aufgegeben hast?", so
würde er antworten: „Noch sehr viel, wahrscheinlich die Hauptsache". Aber dieses könnte er gegenwartig nicht in klaren Worten
fassen. Es wird sicher spater einmal wissenschaftlicher Einsicht möglich sein."
Freud voelde zich door en door joods. In een gesprek met Max
Graf zegt hij er trots op te zijn tot het joodse volk te behoren, „het
volk dat de wereld de bijbel gegeven heeft".i) Toen Max Graf hem
vroeg of hij zijn zoon een christelijke opvoeding zou geven adviseerde Freud hem dit niet te doen. „Laat je zoon opgroeien als jood",
zegt hij, ,,je zou hem beroven van die bronnen van energie die door
niets te vervangen zijn. Hij moet strijden als jood en je moet in hem
alle energie tot ontwikkeling brengen, die hij voor deze strijd nodig
heeft. Beroof hem niet van dit voordeel".
In „Die Widerstande gegen die Psychoanalyse" schrijft Freud dat
veel verzet tegen de psychoanalyse voortkomt uit het feit dat de
ontdekker een jood is. Maar tevens maakt hij de merkwaardige opmerking dat het geen toeval is dat de eerste advocaat van de psychoanalyse een jood is. Om deze nieuwe theorie aan te hangen moet
men de moed hebben om op een eenzame post te staan, en niemand,
schrijft hij, is meer bekend met het staan op die post dan juist de
jood. Jones (Dl.II, p. 444) spreekt van een „inherited capacity of jews
to stand their ground and maintain their position in life in the face

^) De bijbel, die hij op zijn 35e jaar van- zijn vader cadeau krijgt
met de volgende inscriptie in het hebreeuws:
,,Mijn lieve zoon,
Het was in het 7e jaar van je leven dat de Geest Gods je bewoog tot
wijsheid. Ik zou zeggen de Geest Gods sprak tot je: Lees in mijn boek
en er zullen stromen van wijsheid voor het verstand geopend worden.
Het is het boek der boeken, het is de bron die wijze mannen hebben
gegraven en waaruit wetgevers het water van hun kennis hebben geput. Je hebt in het boek gezien het visioen van de Almachtige, je hebt
bereidwillig geluisterd, je hebt geprobeerd hoog te vliegen op de vleugelen van de Heilige Geest. Vanaf toen heb ik dezelfde bijbel bewaard.
Nu, op je 35e verjaardag heb ik hem te voorschijn gehaald en heb hem
je gezonden als een teken van liefde van je oude vader."

