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OVER FREUD
—
Wanneer de jonge, ambitieuze arts Sigmund 
Freud zijn Weense leermeester teleurstelt 
door te vertrekken naar Parijs voor colleges 
over hysterie en hypnose, volgen moeizame
jaren. Terug in Wenen verliest hij zijn zelf-
vertrouwen door onbegrip bij de artsen-
gemeenschap en een gefaalde behandeling,
en laat hij zijn ideeën over hysterie en 
hypnose achter zich. Zijn vrouw Martha, 
wier steun en vertrouwen een solide basis 
vormen, is zijn enige lichtpuntje. Tot hij in 
contact komt met Cäcilie Körtner, een patiënt 
die sinds het overlijden van haar geliefde 
vader lijdt aan symptomen van hysterie. Zij 
staat onder behandeling van Freuds vriend 
en collega-arts Josef Breuer, en lijkt baat te 
hebben bij hypnose. Freud vergezelt Breuer 
naar een behandeling en stelt haar de vragen 
die Breuer zelf schuwt te stellen. Cäcilie 
vertelt Freud onder hypnose hoe haar vader 
stierf in een bordeel, waar zij hem moest 
komen identificeren. Freud is overtuigd dat 
Cäcilie seksuele opwinding ervoer in het bor-
deel, een opwinding die ze vervolgens met 
alle macht probeerde te verdringen. Hij komt 
tot de hypothese dat neurotische symptomen 
een seksuele oorsprong moeten hebben. 
Wanneer hij deze theorie kenbaar maakt, 
stoot hij op een muur van onbegrip. Enkel de 
excentrieke Berlijnse keel-neus-oorarts Fliess 
stimuleert hem om te blijven zoeken naar de 
waarheid. Freud is zó overtuigd dat hij druk 
zet op zijn patiënten, en hen dwingt om dat 
te herinneren wat zijn theorie bevestigt. 
Langzaam beseft Freud dat deze methode 
niet de gewenste resultaten oplevert en  
realiseert hij zich dat hij eerst zichzelf  
moet leren kennen, voor hij kan begrijpen 
wat de ander werkelijk zegt.

Hélène Devos, Stef Aerts, Amsterdam, 2019 
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KRONIEK VAN EEN 
MISLUKT FILMPROJECT
—
In 1958 krijgt Jean-Paul Sartre, de Franse 
filosoof en latere ‘ster’ van het existentia-
lisme, de vraag om een filmscenario te 
schrijven over de beginjaren van Sigmund 
Freud. Het idee komt van de Amerikaanse 
filmmaker John Huston. De twee hadden 
elkaar in 1952 ontmoet en Huston was 
bekend met Sartres werk. Huston wilde een 
film maken over de Freud in de jaren vóór 
zijn bekendheid, waarin hij hypnose als be-
handelmethode achter zich laat en op zoek 
gaat naar wat hij later de psychoanalyse zal 
noemen. Het moet een detective worden, in 
de traditie van Hollywood, met Freud als 
held en avonturier. 
Sartre heeft een gebrek aan geld waardoor 
de substantiële geboden som hem motiveert 
om de opdracht te aanvaarden. Hij gaat aan 
het werk, waarbij de Freud-biografie van 
Ernest Jones alsook de voor het eerst gepu-
bliceerde brieven van Freud aan zijn vriend 
Wilhelm Fliess, zijn belangrijkste bronnen 
vormen. In dat materiaal ontdekt hij een 
gedreven wetenschapper, op zoek naar 
genezing voor zijn patiënten maar ook naar 
zelfkennis. Typerend voor Sartre: zodra hij 
begint te schrijven, duikt hij steeds dieper in 
zijn onderzoeksobject. Het resultaat is een 
treatment van 95 pagina’s, dat hij vervolgens 
ontwikkelt tot een vuistdik scenario, genoeg 
voor zeven uur film. 

Huston accepteert de eerste versie, maar 
vraagt Sartre om aanpassingen te maken en 
het script flink in te korten. Sartre gaat op-
nieuw aan het werk. Maar in plaats van in te 
korten, schrijft hij extra scènes en voegt hij 
personages toe. In 1960 dient hij een versie 
in die beduidend langer is dan de eerste. De 
onenigheid die ontstaat tussen Huston en 
Sartre lijkt het resultaat van twee verschil-
lende perspectieven. Voor Sartre staan het 
inhoudelijke en de integriteit van het werk 
voorop, waar Huston vooral commerciële 
bezwaren ziet. De uiteindelijk uitgebrachte 
film werd een bewerking van Sartres screen-
play en verscheen onder de titel Freud:  
The Secret Passion. De film flopte, maar 
Sartre heeft dan al verzocht om zijn naam 
van de credits te schrappen. De twee versies 
van Sartres Le Scénario Freud worden na 
zijn dood tussen documenten gevonden en 
voor het eerst uitgegeven in 1984. De pre-
mière van Freud bij Internationaal Theater 
Amsterdam is de eerste opvoering ooit van 
deze belangwekkende tekst.

SARTRES FREUD
—
Sartre die een filmscenario over Freud 
schrijft: op het eerste gezicht een merkwaar-
dige combinatie. Freud probeerde zijn leven 
lang aan te tonen dat menselijk handelen 
gestuurd wordt door mechanismen waarvan 
wij ons veelal niet bewust zijn. Sartre geloof-
de daarentegen heilig in de verantwoordelijk-
heid én de mogelijkheid van ieder mens om 
in waarheid te leven en voor zijn handelen 
motief noch verontschuldiging te zoeken van 
buitenaf. Niet van valse leermeesters, maar 
ook niet van iets als een onderbewustzijn.  
In zijn werk waarschuwt Sartre voor het 
mechanisme van de ‘kwade trouw’: het dele-
geren van eigen onzekerheid en angst aan 
een autoriteit van buitenaf. Getekend door de 
ervaring van de Tweede Wereldoorlog schrijft 
hij in 1946: ‘Nu wij de situatie van de mens 
hebben gedefinieerd als een vrije keuze, zon-
der excuses en zonder steun, is ieder mens 
die zich achter het excuus van zijn hartstoch-
ten verschuilt, ieder mens die een determi-
nisme bedenkt, een mens te kwader trouw.’

Het is opvallend hoe mild en empathisch 
Sartre ‘zijn’ Freud tekent. Het zijn niet zozeer 
Freuds controversiële theorieën zelf die 
Sartre verwerkt in zijn scenario. Het is de 
oprechte, eenzame zoektocht van iemand 
die alles op het spel zet om de waarheid te 
achterhalen, inclusief erkenning, liefde en 
vriendschap – en die daarbij net zo meedo-
genloos is voor zichzelf als voor zijn patiën-
ten. Een man die gebukt gaat onder zijn eigen 
neurotische lasten en tot het inzicht komt 
dat niet alleen de patiënt maar ook de arts 
zichzelf moet leren analyseren. 
Een belangrijk thema bij die zelfanalyse is 
Freuds behoefte aan een vaderfiguur, die 
tegelijkertijd de rol van tiran vervult. Iemand 
naar wie hij opkijkt, bij wie hij zijn theorieën 
kan testen en tegen wie hij in opstand kan 
komen. 

Sartres Freud maakt een lange reis langs 
verschillende vaderfiguren in zijn omgeving, 
om uiteindelijk te ontdekken dat hij in het 
reine moet komen met zijn echte vader. Als 
kind heeft Freud gezien hoe zijn vader zich 
op straat gewillig laat vernederen. De kleine 
Sigmund neemt de ‘historische’ verant-
woordelijkheid op zich om die vernedering 
te wreken. Niet alleen voor zijn vader, 
maar voor alle joden. Uiteindelijk zal Freud 
beseffen dat de onmacht van zijn vader geen 
teken van zwakte is, maar een poging zijn 
gezin te vrijwaren voor een steeds grim-
miger wordend antisemitisme. Parallel hier-
mee laat Sartre zijn Freud toe om zichzelf 
te veranderen: als therapeut én als mens. 
Freud ontwikkelt zich van een alwetende, 
eisende en nukkige arts tot iemand die 
onzekerheid toelaat, die de patiënt en diens 
vermogen tot zelfgenezing serieus neemt, 
en die zichzelf kwetsbaar weet te maken. De 
Freud van Sartre is iemand die zijn eigen ge-
voelens van schaamte en schuld niet langer 
afreageert op zijn patiënten, maar genezing 
leert zien als een vorm van samenwerking. 
Het is Sartres grote verdienste dat hij het 
therapeutisch proces weet te definiëren als 
een actief, dynamisch, intersubjectief proces 
tussen twee individuen die zich gelijktijdig
uitspreken, in een setting die radicaal 
gelijkwaardig is, met een voor beide partijen 
bevrijdend potentieel. 



REGIE
—
Voor Ivo van Hove is Freud het verhaal van 
iemand die op een radicale en nietsontziende 
manier zichzelf wil leren kennen. In die 
emotionele achtbaan krijgt hij te maken met 
alle mechanismen van verdringing, pro-
jectie, angsten en taboes, die hij ook in zijn 
patiënten tegenkomt. Freud is een avonturier, 
niet alleen omdat hij in een tijd leefde die 
niet klaar was voor zijn ideeën, maar vooral 
omdat Freud zelf de consequenties aanvaard-
de van elk nieuw inzicht. Cruciaal in dat 
proces is de moeizame, pijnlijke zoektocht 
naar en confrontatie met zijn eigen vader, en 
het inzicht dat hij eerst moet loskomen van 
allerlei ersatz-vaders die hem een vals gevoel 
van bescherming lijken te bieden. Voor Van 
Hove is Freud naast een persoonlijk ook een 
sociaal drama. In het Wenen aan het einde 
van de 19de eeuw is het antisemitisme een 
reëel en snel groeiend fenomeen. Dit is een 
belangrijke motor voor de jonge Sigmund 
Freud. Als jood is hij ervan overtuigd dat hij 
beter moet zijn dan alle andere artsen van 
zijn tijd: niet assimileren maar excelleren. 

TONEELBEELD 
& MUZIEK
—
In het toneelbeeld van Jan Versweyveld zijn 
verschillende contexten in elkaar geschoven: 
de private ruimte van het gezin Freud, de 
transformerende therapeutische ruimte waar 
patiënten en collega’s opduiken, het Wenen 
van de schone schijn en het antisemitisme. 

Dezelfde gelaagdheid is het uitgangspunt 
van de muziek van George Dhauw. Muziek 
uit het fin-de-siècle Wenen, joodse muziek 
en hedendaagse klanken vertellen iets over 
de werelden waar Freud zich in begeeft en 
begeleiden de toeschouwer in het web van 
dromen, gedachten, wanen en herinneringen. 

Toneelbeeld en muziek vormen samen een 
open ruimte, waar de toeschouwer niet 
alleen getuige is van de geboorte van een 
revolutionair denker, maar ook uitgenodigd 
wordt om in de mentale en emotionele wereld 
van Freud af te dalen.

Stef Aerts, Marie Vinck, Amsterdam, 2019 



Aan de beroemde Schotse psychiater  
R.D. Laing schrijft Sartre in 1964:

‘Net als u geloof ik dat we psychische 
stoornissen niet van buitenaf kunnen 
begrijpen zonder de ziekte als een 
beleefde ervaring te beschouwen. 
Men kan een neurose bestuderen noch 
genezen zonder een fundamenteel 
respect voor de persoon van de patiënt. 
Ik beschouw een mentale stoornis als 
de uitweg die het vrije organisme, 
in zijn totaliteit, uitvindt om over een 
ondraaglijke situatie heen te komen.’

Stef Aerts, Hans Kesting, Amsterdam, 2019 
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do 19 – za 21 sep (try-outs)
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Q&A do 28 nov

—
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OP HOOP VAN ZEGEN
naar Herman Heijermans
regie & tekst Simon Stone
coproductie Holland  
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mei*, jun 20

REPRISES
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van Anton Tsjechov
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van Jeroen Brouwers
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HI BAUBO
Hannah De Meyer
feb, apr 20

Voor de volledige programmering, kijk op ita.nl of op toneelhuis.be
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