I nleiding
In 1997 kreeg ik een mooi gebonden boekje met een rode kaft cadeau met daarin
de briefwisseling tussen Sigmund Freud en Karl Abraham. Het was een ingekorte
versie, de volledige uitgave van de brieven zou pas enkele jaren later verschijnen.
Het boek was uitgegeven onder redactie van Hilda Abraham, de dochter van Karl
Abraham en Ernst Freud, de zoon van Sigmund Freud.
Ik wist op dat moment weinig van Karl Abraham. Bij mijn opleiding tot psychoanalytica had ik een keer een artikel van hem moeten lezen. Ik wist dat hij een
analyticus was uit de beginfase van de psychoanalyse. Dat hij lid was geweest van
een geheim comité rondom Freud was mij op dat moment onbekend.
Ik las het boek en was zeer verrast. Ik kende Freuds prachtige schrijfstijl, maar
Abraham bleek ook een mooi helder taalgebruik te hebben en veel gevoel voor
humor. De verrassing zat echter vooral in de omgang van Abraham met Freud.
Hij was duidelijk zeer op Freud gesteld, had grote bewondering voor hem maar
hij bleef in de omgang met Freud volstrekt zichzelf. Hij had niets van de onderdanigheid of kruiperigheid waar Freud soms mee omringd werd. De briefwisseling
kende vele verwikkelingen en ook grote meningsverschillen. Abraham liet zich
soms door Freud overtuigen maar hield op andere momenten met vriendelijke en
beleefde uitleg, zonder een duimbreed te wijken, vast aan zijn standpunt. Bij Freud
waren de vriendelijkheid en beleefdheid nog weleens ver te zoeken, maar hij was
duidelijk gesteld op Abraham.
Het voorwoord van het boek was geschreven door Edward Glover. Een bekende naam in de Britse psychoanalytische wereld. Glover was in 1920 in analyse
geweest bij Abraham.
Ik was door de briefwisseling nieuwsgierig geworden naar wie deze Karl Abraham
was en welke plaats hij had ingenomen in de psychoanalytische wereld. Ik ging op
zoek naar artikelen en boeken en vond bedroevend weinig. Zijn verzameld werk
was uitgegeven. Er was een gedeeltelijke biografie geschreven door zijn dochter.
Er waren wat artikelen, hij werd her en der aangehaald. Zijn werk werd weinig
besproken. Hij werd vooral aangehaald in verband met een aantal grote conflicten
die zich hadden voorgedaan in de geschiedenis van de psychoanalyse.
Ik besloot om mij verder te gaan verdiepen in Karl Abraham en een boek over
hem te schrijven. Dat boek werd een biografie over leven en werk. Terwijl ik met
het onderzoek bezig was, nam de afgelopen jaren de belangstelling voor Karl Abraham met name in Duitsland sterk toe. Er werd regelmatig over hem gepubliceerd
en dat was een welkome aanvulling om een scherper beeld van hem te krijgen voor
de biografie. Toch is het merendeel van zijn werk nog steeds onbesproken.
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Karl Abraham ligt begraven in het bosgedeelte van de begraafplaats Lichterfelde in
Berlijn. Zijn graf is omgeven door hoge bomen en rododendrons. Op de grafsteen
is geen enkel teken aanwezig van Abrahams orthodox-joodse achtergrond. Naast
de grote grafsteen zijn twee kleine stenen geplaatst. Rechts wat meer naar voren
ligt een steen met het wapen van Berlijn en daarboven ‘EHRENGRAB LAND
BERLIN’. Bijna tegen de grote grafsteen aan ligt, iets schuin naar boven geplaatst,
een steen met daarop:
Dr. Karl Abraham
1877-1925
Begründer der Psychoanalyse
In Berlin

Het is een familiegraf. Onder Abrahams naam is op de grote grafsteen een ruimte
opengelaten voor zijn vrouw Hedwig. Die ruimte is leeg. Hedwig Abraham moest
in 1933 vluchten voor het geweld van de nazi’s samen met haar kinderen Hilda en
Gerd. Abraham, die zich in de eerste plaats Duitser voelde en die was overgegaan
van orthodox-joods naar seculier, is dit lot bespaard gebleven. Hij was acht jaar
daarvoor, op 48-jarige leeftijd, overleden aan de gevolgen van een ontsteking in
zijn keel. Er was een visgraat in zijn keel blijven steken. Antibiotica bestonden
toen nog niet.
Freud is zo beroemd geworden dat zijn directe collega’s, die samen met hem de
psychoanalyse groot hebben gemaakt, soms helemaal weggevallen lijken te zijn.
Alsof er alleen Freud was. Toch begon Freud (1856-1939) pas vrij laat in zijn leven,
toen hij de vijftig al was gepasseerd, bekendheid te genieten en het zou nog langer duren voor hij beroemd werd. Aan de bekendheid en latere beroemdheid van
Freud en de psychoanalyse hebben een aantal collega’s sterk bijgedragen. Daar was
één leeftijdgenoot van Freud bij, Eugen Bleuler (1857-1939).
Eugen Bleuler was directeur van de Burghölzli-kliniek in Zürich en hij was één
van de meest gerenommeerde en bekendste psychiaters van zijn tijd. Hij raakte geïnteresseerd in de psychoanalyse en gaf zijn jonge arts-assistent Carl Gustav Jung
opdracht Freuds Traumdeutung te lezen en te bespreken. Jung (1875-1961) vond
er aanvankelijk niet veel aan, maar raakte op den duur toch geboeid en werd een
enthousiasmerend voorvechter van de psychoanalyse en van Freud.
Via Bleuler, Jung en de Burghölzli-kliniek kwamen een aantal jonge artsen
met de psychoanalyse in aanraking, die samen met Freud de psychoanalyse een
enorme stimulans zouden geven. De jonge artsen waren Karl Abraham uit Berlijn,
Sándor Ferenczi uit Boedapest en Ernest Jones uit Londen. Vanaf 1912 vormden
zij samen met de twee Weners Hanns Sachs en Otto Rank het ‘geheime comité’. Het
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geheime comité bepaalde in de daarop volgende veertien jaar samen met Freud de
ontwikkeling van de psychoanalytische beweging.
Het was een ongelooflijke creatieve en productieve groep, die voortdurend in
contact stond met Freud. Ze hebben een stroom van wetenschappelijke artikelen
en boeken voortgebracht. Karl Abraham en Sándor Ferenczi waren de belangrijkste leden. Karl Abraham was naast zijn wetenschappelijke bijdragen ook organisatorisch van groot belang. Onder zijn leiding groeide Berlijn uit tot het centrum
van de psychoanalyse.
Abraham had aan het eind van zijn leven de belangrijkste leidinggevende positie
in de psychoanalytische wereld na Freud. Jones beschreef hoe het totaal niet in
Abrahams aard lag om een dergelijke positie na te streven. Abraham moest er zelf
aan wennen.
Jones dacht dat het te maken had met een natuurlijk overwicht. Een van Abrahams kenmerkende karaktertrekken was zijn verfrissende jeugdigheid en optimisme. Geen eigenschappen die iemand zo op het eerste gezicht iemand tot leider
maken. Maar het jeugdige optimisme ging gepaard met een sceptische voorzichtigheid, een rustig en nuchter oordeelsvermogen en intelligente humor.
Abraham oefende door zijn persoonlijkheid een grote aantrekkingskracht uit
op vrouwen en werd door mannen vooral innemend gevonden door zijn krachtige, jeugdige uitstraling. Zijn optreden was beheerst, opgewekt, hoffelijk en vriendelijk, maar er zat een grote standvastigheid en terughoudendheid achter. Jones
noemde het een reserve waarvan zelfs Abrahams beste vrienden niet de diepte
konden peilen, waarschijnlijk Abraham zelf ook niet.1
Freud schatte volgens Jones Abrahams intellectuele vermogen terecht hoger in
dan dat van de anderen. Voor Freud was bevestiging van Abraham om die reden
het belangrijkst. Niet dat die bevestiging altijd meteen kwam zoals bij sommige
anderen het geval was. Abraham vertelde Jones dat wanneer Freud een nieuwe
theorie lanceerde het hem altijd enige tijd kostte om die in zich op te nemen en te
verwerken. Hij was pas tevreden als hij de nieuwe theorie een plaats had kunnen
geven in relatie tot het centrale oedipuscomplex.2
Abraham had een uitzonderlijk invoelingsvermogen wat hem erg geschikt maakte
voor de psychoanalyse.3 Dat invoelingsvermogen kon hij echter ook opeens helemaal kwijt zijn zonder dat hij dat zelf in de gaten had. Hij was soms totaal blind
voor angst bij de ander.
De vrouw en kinderen van Abraham konden bij hun vlucht naar Engeland
maar een klein deel van hun bezittingen meenemen. Ze hebben ervoor gekozen
om vooral alle correspondentie van Abraham die betrekking had op de psychoanalyse te behouden. Alle jeugdbrieven, liefdesbrieven en persoonlijke correspon-
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dentie van Abraham zijn, voor zover bekend, vrijwel geheel verloren gegaan.
Aanvankelijk was het voor mij een vraagteken of het dan wel mogelijk zou zijn
een biografie te schrijven. Dat bleek wel degelijk het geval doordat er veel persoonlijks uit de psychoanalytische correspondentie en uit Abrahams artikelen te halen
viel. Hilda Abrahams biografische schets van haar vader met allerlei dagelijkse
details was van onschatbare waarde voor dit boek.
Het blijft echter een feit dat de bronnen enigszins eenzijdig zijn. Zo is bekend
dat Abraham een brede culturele belangstelling had op het gebied van de antieken,
van de schilderkunst, literatuur, taalwetenschap. Dat aspect komt door de eenzijdigheid van de bronnen maar zeer beperkt naar voren. Sachs schreef bijvoorbeeld
dat Abraham in zijn vrije tijd zijn lievelingsschrijver Aristophanes in het Grieks
las, maar veel meer is niet bekend. Zo is noodgedwongen van alles buiten beschouwing gebleven.4
Tegelijkertijd is het typerend voor Abraham die bij alle hartelijkheid en hoffelijkheid het hele persoonlijke voor zichzelf hield, dat er geen persoonlijke brieven
zijn overgebleven. Zoals het ook typerend is dat hij zelf niet in psychoanalyse is
gegaan.
Het schrijven van dit boek was al even verrassend en boeiend als het lezen van de
briefwisseling indertijd. Abraham bleek een veel grotere rol te hebben gespeeld in
de beginjaren van de psychoanalyse dan ik had verwacht en ook veel origineler te
zijn dan de hedendaagse commentaren op hem hadden doen vermoeden.

