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Enkele jaren lang hebben we ervoor gevochten verkrachting er- 
kend te krijgen als een gewelddadige handeling begaan door de 
klasse van mannen jegens de klasse van vrouwen. Het gaat om 
een zware strijd, aangezien we ons gesteld zien tegenover het 
juridies apparaat en, daarbovenop, tegenover de ideologiese kon- 
ceptie, die op het terrein van verkrachting de toon aangeeft: 
verkrachting zou een 'seksuele handeling' zijn, gepleegd door 
een man met een vrouw; het niet-instemmen van de vrouw wordt 
verondersteld de illegaliteit van de verkrachtingsdaad als zo- 
danig uit te maken (l). In de meeste gevallen wordt het niet- 
instemmen van de vrouw ontkend, terwijl de justitie geneigd 
is te bewijzen dat de seksuele daad dobr de vrouw werd ver- 
langd, dat ze er als het ware om vroeg, haar opzocht. 
En parallel aan dit veronderstelde verlangen bij de vrouw, 
bevestigen de uitspraken (van de justitie, van de massamedia) 
een bepaald beeld van de man, de jager van nature, met zijn 
overontwikkelde seksuele instinkten. 

Onze aanklachten lijken ten dele te worden gehoord. Een zeker 
(klein) aantal leden van de linkse intelligentia erkent, dat 
verkrachting een gewelddadige handeling is, en dat de strijd 
die we ertegen blijven voeren politiek legitiem is. Zo stel- 
len Michel Foucault en David Cooper, beiden bekend vanwege 
hun afwijkende interpretaties van machtsverhoudingen in de 
huidige maatschappij, het geweld van Verkrachting aan de kaak 
en bediksussieren zij strategieÃ«n die bet mogelijk maken de 
effekten van verkrachting (in essentie op juridies nivo) te 
bestrijden. Hoewel ik Cooper en Foucault zeker hoog aansla, 
moet ik zeggen dat hun argumenten, verre van een theoreties- 
politieke ondersteuning van onze strijd te zijn, in tegendeel 
eerder een rem betekenen, een 'grote opsluiting', en des te 
fnuikender zijn in de mate waarin zij in andere opzichten en 
ten dele, abstrakt beschouwd (idealiter) juist zijn. Ik heb 
het idee, dat er wat verkrachting betreft momenteel een ideo- 
logie met een nieuw gezicht begint op te duiken - een ideolo- 
gie die zeker subtieler is dan de traditionele, maar het ge- 
vaar in zich heeft ons op te sluiten in een 'double bind' (2) 
die een uiterst schrikwekkend politiek effekt zou kunnen sor- 
teren. 



Ik Zou hier bijzondere aandacht willen besteden aan de afbraak 
van deze 'double bind'. Het is van belang ons niet in te laten 
met de paradoxale logika ervan, willen we tenminste ons ge- 
vecht voort kunnen zetten middels een analyse van de kontra- 
dikties van de strijd, zonder echter een stap terug te doen. 

In oktober 1977 verzorgde het 'Collectief Change' (3) een 
publikatie onder de titel 'La folie encerclbe' ( 4 ) .  Daarin 
vindt men de neerslag van een reeks debatten rond thema's, 
die betrekking hebben op repressie (in het bijzonder die van 
de psychiatrie). Met name &&n van die diskussies trok mijn 
aandacht, omdat zij handelde over verkrachting. Michel Foucault 
leidde de diskussie in: 

"We hebben op het ogenblik in Frankrijk een Kommissie voor 
de Hervorming van het Strafrecht, die al enige maanden 
bezig is (in afwachting van een regeringswisseling), en 
tot op heden een aantal onbelangrijke beslissingen heeft 
genomen. Tot mijn verbazing werd ik door hen opgebeld, met 
de volgende mededeling: We zijn bezig met de studie van 
het vraagstuk van de wetgeving op het terrein van de sek- 
sualiteit. We staan voor grote raadsels en zouden van u 
willen horen, wat u ervan denkt . . .  ( . . . )  er zijn twee ge- 
bieden, die m.i. problematies zijn - dat van de verkrach- 
ting en dat van het kind". 
(La folie encerclbe, pp. 98-99) 

Het verkrachtingsvraagstuk wordt, zoals men ziet, op een dui- 
delijk gerichte wijze aan de orde gesteld. Enerzijds wordt het 
bekeken in relatie met het strafrecht, dus meer vanuit het 
standpunt van de verkrachter; en anderzijds wordt het inge- 
schreven in het algemene vraagstuk van de 'seksualiteit'. Deze 
oriÃ«ntati zal niet zonder gevolgen zijn voor de loop van de 
diskussie. 

In mijn ogen komt Foucault's verwarring voort uit het feit, 
dat hij in een politieke kontradiktie gevangen zit: verkrach- 
ting is een kruciaal strijdpunt voor feministes, die hebben 
verkondigd dat 'in iedere man een potentiÃ«l verkrachter 
schuilt'. Welnu, wie is hier aan het woord, via de stem van 
Foucault? Een beroemd filosoof, zeker, maar ook een man. En 
deze man, bepaald niet genegen zijn politieke inkompetentie 
uit te spreken om in de eerste plaats het woord te voeren over 
dit vraagstuk, doet een 'theoretiese' uitspraak, die van een 
hypothese simpelweg iets vanzelfsprekens maakt, en doet dit 
in de vorm van een soort taboe: 

Men kan altijd vasthouden aan het theoreties vertoog, dat 
erin bestaat te stellen, dat seksualiteit in geen geval 
objekt van bestraffing kan vormen". 
(La folie encerclbe, p. 99) 

In eerste instantie dacht ik: "dat is waar". Er zit zoveel 
overtuiging in Foucault's formulering van dit 'theoreties ver- 
toog', dat je tegen je zelf zegt: het is zeker legitiem. Waar 



komt die onmiddellijke ideologiese adhesie vandaan? Blijkbaar 
hangt ze samen met twee zaken. Aan de ene kant voelen we nau- 
welijks enige sympathie voor de notie 'straf', ze lijkt ons 
reaktionair, omdat ze voor ons verbonden is met het repres- 
siethema. Anderzijds weerklinkt in het Westen al geruime tijd 
een jammerklacht over de seksuele onderdrukking, die de puri- 
teinse en Victoriaanse samenleving ons zou hebben opgelegd. 
Daarom heeft de komhinatie 'seksualiteit en straf' onmiddel- 
lijk een negatieve uitwerking - het is een verband dat uitge- 
sloten moet worden, een associatie die we dienen te verwerpen. 

Echter, als we door deze muur van vanzelfsprekendheden heen- 
breken, kunnen we ons de volgende vraag stellen: Wat 'seksua- 
liteit'? Aangezien Foucault er een boek aan gewijd heeft (51, 
kunnen we naar dat boek verwijzen om te begrijpen wat de notie 
'seksualiteit' voor hem precies dekt. Seksualiteit, aldus 
Foucault, is het produkt van een macht over het lichaam: 

"Deze macht heeft noch de gedaante van de wet noch de ef- 
fekten van het verbod. Zij werkt daarentegen door de mul- 
tiplicering van enkelvoudige 'seksualiteiten'. Ze stelt 
geen grenzen aan de seksualiteit; ze hreidt de diverse 
vormen van seksualiteit uit door hen te vervolgen langs 
de lijnen van een onbepaalde penetratie. Ze sluit de seksu- 
aliteit niet uit, sluit haar ~ ~ 1 s t  op in het lichaam als 
een vorm van specifikatie van individuen. ( . . .)  Ze produ- 
ceert het seksuele mozaÃ¯e en legt het vast. De huidige 
maatschappij is pervers, bepaald niet ondanks haar puri- 
tanisme of in indirekte zin door haar hypokrisie; ze is 
pervers op een reÃ«l en direkte wijze". 
(La volontÃ de savoir, pp. 64-65) 

'De seksualiteit' is dus produkt van een macht, een macht die 
men volgens Foucault moet definiÃ«re in termen van 

"de veelvoudige machtsrelaties, die gevormd worden en een 
rol spelen in de apparaten van de produktie, de gezinnen, 
kleine groepen, instituties; machtsrelaties die een be- 
langrijke bijdrage leveren aan de ingrijpende scheidingen, 
die het geheel van het maatschappelijke lichaam doortrek- 
ken". 
(La volontÃ de savoir, p. 124) 

Deze macht heeft, aldus postuleertFoucault, vanaf de achttien- 
de eeuw vier grote strategieen met betrekking tot de seks tot 
ontwikkeling gebracht: 'hysterisering van het lichaam van de 
vrouw', 'pedagogisering van de sex van het kind', 'socialise- 
ring van het voortplantingsgedrag' en 'psychiatrisering van de 
perverse lust'. In deze strategiebn wordt volgens Foucault de 
produktie van de seksualiteit als zodanig aan de orde gesteld. 

Dezeseksualiteit -produktvan een machtsdispositlef waarvan 
vrouwen de geprivilegieerde slachtoffers blijken te zijn (en 
bepaald niet alleen door de hysterisering van hun lichaam:) - 
zou dus niet bestraft moeten worden. Wat moet er dan wel he- 



straft worden?: 
'en wanneer men de verkrachting bestraft, zou men uitslui- 
tend het fysieke geweld moeten bestraffen". 
(La folie encerclÃ©e p. 99) 

Als we dit goed begrijpen gaat het er dus om de zaken zo in te 
richten dat 'de seksualiteit' ontsnapt aan het strafrecht, 
met andere woorden dat deze seksualiteit, d.i. het rnachtsdis- 
positief dat het lichaam van vrouwen als obiekt van geprlvile- 
qieerde toe-eigening heeft, niet verboden zou worden, dat al- 
leen het 'geweld' zou worden bestraft: 

"en te stellen dat het om niets meer dan agressie en om 
niets anders handelt". 
(La folie encerclÃ©e p. 99) 

Deze dubhel-ontkennende zin roept onze aandacht wakker. Waar 
duiden dat 'niets anders' en 'niets meer* anders op dan op de 
verborgen bevestiging van een specificiteit van het geweld van 
de verkrachting? Een bevestiging die zich aan de blik onttrekt 
en zich verschuilt achter de ontkenning. Wat wordt hier mis- 
kend? Wat is de inzet van deze miskenning? Michel Foucault? 

"Want er kan slechts sprake zijn van een miskenning op ba- 
sis van een fundamentele relatie tot de waarheid. De waar- 
heid ontvluchten, haar de toegang ontzeggen, haar maske- 
ren: het zijn evenzovele lokale taktieken, die met extra 
nadruk en langs een allerlaatste omweg, aan een wezenlijke 
poging tot weten een paradoksale vorm geven". 
(La volontÃ de savoir, p. 74) 

Vat voor 'lokale machtstaktiek' speelt een rol in genoemde na- 
drukkelijke ontkenning? Welke positieve (volledige) praktijk 
schrijft 2x2 voor? Wat is het 'onbekende' in de specificiteit 
van de verkrachting, dat wordt gemaskeerd in deze merkwaardige 
'verdediging' van de seksualiteit? 

"of iemand een ander een vuistslag in het gezicht toe- 
brengt of zijn penis in het geslacht steekt, maakt geen 
verschil.. . I ' .  

(La folie encercl&e, p. 99) 
Wie is deze 'iemand' die het woord voert? 'Men, mens, man', 
leerde ik op school. De man, in feite deze drager van de pe- 
nis, die in staat is 'het geslacht' binnen te dringen . . .  Maar 
(we houden ons van de dommen) wat is dit 'geslacht'? 
We verwijzen weer naar La volontÃ de savoir. 

. h e t  'geslacht' is op drie manieren gedefinieerd: als 
hetgeen gemeenschappelijk behoort aan man en vrouw; of 
als hetgeen bij uitstek behoort aan de man en ontbreekt 
bij de vrouw; maar bovendien als hetgeen in zichzelf het 
lichaam van de vrouw konstitueert, haar volledig en 
dwingend vastpint op de voortplantingsfunkties en haar 
onophoudelijk verwart door de uitwerkingen van die funk- 
ties". 
(La volontÃ de savo-ir, pp. 201-202) 



Dus we moeten, aangezien de penis hier wordt gedefinieerd als 
non-geslacht, geloven dat het geslacht, impliciet, het lichaam 
van de vrouw is. Laten we hier even bi.] stilstaan. De ver- 
krachting moet niet bestraft worden als seksualiteit. Als wat 
moet deze daad dan gestraft worden, als zij toch uitsluitend 
seksueel lijkt te zijn? Om de verkrachting te beschrijven zet 
Foucault in feite twee termen tegenover elkaar: - 'zijn penis', d.w.z. het geslachtsorgaan van de man. 
- 'het geslacht', d.w.z. als we Foucault theoreties volgen, 
het lichaam van vrouwen, dat zou zijn gereduceerd tot 'ge- 
slacht'. Maar 'het geslacht' kan ook slaan op het geslachtsor- 
gaan van vrouwen (haar vulva, vagina), dat hier niet in aan- 
merking komt voor benoeming zoals het geval is met de penis. 
Voor het moment krijgen de vrouwen geen naam, terwijl de man- 
nen wel genoemd worden, via hun penis. Dit verschil in behan- 
deling zou ruimte kunnen geven aan een interessante hypothese: 
want mannen verkrachten ook mannen .  
Maatschappelijk gezien kan de anus van de man in de positie 
geplaatst worden van 'het geslacht', of anders: een (biolo- 
giese) man kan in de plaats gesteld worden van het 'lichaam 
van de vrouw' en kan zo op dezelfde wijze worden toegeÃ«igend 
Jean-Michel werd verkracht en vertelt in Histoire d r E l l e s :  
"Ik ben verkracht als een vrouw, men keek naar mi.] als naar 
een gat, en ik wilde geen vrouw meer zijn, ik wilde vooral 
geen homoseksueel zijn, nog erger, ..uit de grond van mijn 
hart wilde ik bijna macho zijn.. ." (6). 
Wat is nu precies verkrachting? Is het wel of niet een 'sek- 
suele' praktijk? We zullen het eens moeten worden over de no- 
tie seksualiteit. V e r k r a c h t i n g  i s  een o n d e r d r u k k e n d e  hande -  
l i n g ,  verr~cht  d o o r  een ( m a a t s c h a p p e l i j k e )  man t e g e n  een 
( m a a t s c h a p p e l i j k e )  vrouw* een h a n d e l i n g ,  d i e  i n  d e  p r a k t i j k  

k a n  worden  g e b r a c h t  d o o r  het i n b r e n g e n  v a n  een f l e s  d o o r  d e  
man i n  d e  a n u s  v a n  d e  v r o u w ;  in dit geval is de verkrachting 
niet seksueel, of beter: ze is niet genitaal. Verkrachting is 
uiterst seksueel in de betekenis, dat ze in de meeste gevallen 
een seksuele handeling is, maar vooral in de zin, dat ze man- 
nen tegenover vrouwen plaatst: het is de maatschappelijke in- 
deling in geslachten, die ten grondslag ligt aan de verkrach- 
ting. Als mannen vrouwen verkrachten, dan gebeurt dat precies 
omdat zij in maatschappelijke zin vrouwen zijn, of meer nog 
omdat zij 'het geslacht' zijn, d.w.z. lichamen die de mannen 
zich hebben toegeÃ«igend door de uitoefening van een 'lokale 
taktiek' van een geweld zonder naam. De verkrachting is we- 
zenlijk seksueel omdat zij berust op het u i t e r s t  m a a t s c h a p p e -  
l i j k e  onderscheid tussen de seksen. 

Dus zou ik, gebruik makend van de omkeringen en paradoksen 
die Foucault zo dierbaar zijn, het volgende willen zeggen: 
of men iemand met de vuist een klap in het gezicht geeft of 
z'n penis in het geslacht steekt, dat maakt een verschil - het 



verschil tussen de seksen. Want mannen verkrachten vrouwen 
voorzover ze deel uitmaken van de klasse van mannen, die zich 
het lichaam van vrouwen heeft toegeÃ«igend Zij verkrachten 
datgene wat ze geleerd hebben te beschouwen als hun eigendom, 
d.w.z. individuen van de andere sekse-klasse dan hun eigen, 
de klasse van vrouwen (die, ik herhaal het, ook biologiese 
mannen kan omvatten). 

Als dus in onze maatschappij verkrachting seksueel is, wat 
betekent het dan dat het seksuele ervan niet bestraft wordt? 
Foucault, die in zijn theoretiese uitspraken heeft vergeten 
dat er in onze maatschappij sprake is van een klasse van man- 
nen en een klasse van vrouwen, dat verkrachting in relatie met 
deze maatschappelijke werkelijkheid moet worden gedacht, her- 
innert zich plotseling iets: 

"Maar allereerst: ik ben er niet zeker van of de vrouwen 
hier wel mee instemmen..'' 
(La folie encerclee, p. 99) 

Eindelijk hebben we een naam gekregen. 'Het geslacht', dat 
zijn wij. Wie wij? Bemoeials en spelbrekers. Wij zouden het 
er niet mee eens zijn? Kom nou, Michel Foucault, u weet don- 
ders goed dat wij het er absoluut niet mee eens zijn. We heb- 
ben het uitgeschreeuwd, geschreven, gedebatteerd, ons georga- 
niseerd, ... tegen verkrachting. We hebben een beroep gedaan 
op de rechtspraak tegen de verkrachters. Bewijs genoeg dat 
verkrachting voor ons geen vorm van agressie als alle andere 
is. Dat in het gezicht geslagen worden of verkracht worden 
niet hetzelfde is. En inderdaad tonen de beide in de diskus- 
sie aanwezige vrouwen (Marine Zecca en Marie-Odile Faye) hun 
onenigheid met Foucault, door te wijzen op de zeer alledaagse 
en uiterst intensieve onderdrukking van vrouwen op seksueel 
gebied. Foucault komt vervolgens met enige externe informatie: 

"Ik heb hierover gisteren met een magistraat van het Syndi- 
cat de la Magistrature gediskussieerd. Die zei me het 
volgende: er is geen reden om verkrachting te bestraffen. 
Verkrachting zou buiten het strafrecht kunnen vallen. We 
zouden er eenvoudigweg een zaak van privaatrechtelijke 
verantwoordelijkheid van moeten maken: schadeloosstelling". 
(La folie encerclke, p. 100) 

Er is geen reden verkrachting te verbieden. Verkrachting is 
toegestaan, de verkrachte vrouw kan 'eenvoudigweg' schadeloos- 
stelling eisen. Anders gezegd, ze kan zich laten betalen voor 
een seksuele daad, die een man 'met' haar heeft verricht zon- 
der haar toestemming. Dus is iedere vrouw de seksuele prooi 
van mannen; ofwel zij eist betaling vbbr de daad (prostitutie), 
ofwel erna (verkrachting). 

Maar laten we preciezer zijn en ons een voorstelling van het 
schouwspel maken. 

Mevrouw Y dient een aanklacht in: ze zegt: ik ben geschonden 
door meneer X (aangezien men niet wordt verkracht - verkrach- 



ting bestaat niet). Ze laat vastleggen wat haar is aangedaan. 
En daar kan dan het vragenvuur beginnen: "maar u heeft hele- 
maal geen verwondingen, waar is het sperma? Heeft u eigenlijk 
niet ingestemd? Waar zijn uw getuigen?...'' 
Meneer Z dient een aanklacht in: hij heeft een klap in z'n 
gezicht gehad (dader is dezelfde X). Hij toont zijn blauw 
oog. Zal men hem nu vragen of hij niet toevallig heeft inge- 
stemd? Zal men proberen stukjes huid van de vuist van meneer 
X van z'n gezicht te halen? Zeker niet. Want meneer Z en 
meneer X staan niet in dezeifde machtsrelatie tot elkaar als 
mevrouw Y en meneer X. Want het is nu eenmaal zo, dat iemand 
in het gezicht slaan een abnormale daad is, die over het al- 
gemeen als agressie wordt gezien, terwijl z'n penis in het 
'geslacht' steken een normale daad is, die nooit dis agressie 
wordt opgevat: vrouwen behoren toe aan mannen, de vagina be- 
hoort van nature toe aan de penis. 

Dus van verkrachting een 'eenvoudige' zaak van privaatrechte- 
lijke verantwoordelijkheid maken wil heel simpel zeggen dat 
men verkrachting toestaat - dat men zich tegenover de vrouwen 
opstelt, die verkrachting verklaard hebben tot Ã©Ã van de 
meest gewelddadige manifestaties van onderdrukking, waaraan 
zij zijn onderworpen. 

Terwijl hij deze schandalige mening van een magistraat van 
het Syndicat de la Magistrature (dat in het algemeen gewaar- 
deerd wordt om zijn 'geavanceerde' opvattingen) aanhaalt, 
richt Foucault zich opnieuw tot de vrouwen: 

'Wat denken jullie ervan? Ik zeg jullie, vrouwen, . . .  omdat 
mannen op dit punt, misschien ongelukkigerwijs, een veel 
minder nadrukkelijke ervaring hebben". 
(La folie encerclke, p. 100) 

Echt waar, Michel Foucault? Ik denk eerder dat mannen onge- 
lukkig genoeg zonder enige twijfel een veel te nadrukkelijke 
ervaring hebben met verkrachting, als verkrachters natunr- 
lijk! Oh ja, Michel Foucault, als verkrachting een vorm van 
agressie als alle andere was, zonden mannen er een veel na- 
drukkelijker ervaring mee hebben gehad als een realiteit, 
waarvan zij te lijden zouden hebben. 
U ziet wel degelijk in dat het niet om een gewone gewelddaad 
gaat, en dat u het vraagstuk niet op kunt lossen. Omdat u, 
vanuit de positie van potentiÃ«l verkrachter, waartoe uw Sta- 
tus als man u 'subjektiveert', de netwerken van onderdrukkende 
macht, waaraan vrouwen zijn onderworpen, slechts kunt verhul- 
len, kunt u het recht van verkrachters alleen maar verdedi- 
gen. 

En de disknssie komt in feite terecht in een verdediging van 
de verkrachters. Marine Zecca lijkt zich te storen aan de ma- 
nier waarop de dingen worden gesteld. Het probleem zou ge- 
steld moeten worden vanuit de invalshoek van de onderdrukking 
van vrouwen hier en nu, van wat verkrachting representeert als 

14 



onderdrukkende taktiek - om vervolgens uit te monden in een 
strategie tegen verkrachting. Maar de gehele eiskussie ver- 
loopt vanuit het standpunt van de verkrachter, vanuit het 
recht dat mannen verlangen om geheel ongestraft te handelen, 
rondom de verboden, die zij niet al te graag zien optreden. 
Wat zou Marine Zecca, in een kontekst van diskussies die han- 
delen over repressie, en terwijl het probleem van verkrachting 
gesteld wordt door de mannen, anders kunnuen zeggen dan: 

"Het lukt me niet me te verplaatsen in de positie van wet- 
gever en van 'bestraffer' - want juist daaraan stoor ik 
me". 
(La fo l i e  encerclÃ©e p. 100) 

Wat Jean-Pierre Faye betreft, die ontwikkelt een ondubbelzin- 
nige argumentatielijn: 

"Aan de ene kant is men, uit naam van de bevrijding van de 
vrouw, tegen verkrachting. En uit naam van de anti-repres- 
sie is het - het omgekeerde?" 
(La fo l i e  encerclbe, p. 100) 

Anders gezegd: aan de andere kant is men voor verkrachting?!!: 
Maar over welke repressie wordt bier dan gesproken? Want als 
vrouwen een vorm van 'bevrijding' eisen, dan is dat bedoeld 
tegen de repressie, de onderdrukking, waaraan z i j  z i jn  onder- 
worpen. Laten we de termen van het debat op een rijtje zetten: 

a) 'tegen-verkrachting'-zijn: uit naam van de bevrijding van 
de vrouw (ik voeg hieraan toe: deze eis van bevrijding heeft 
slechts betekenis in een kontekst van ervaren onderdrukking). 

b) 'het-omgekeerde1-zijn, d.w.z. 'voor verkrachtingt: uit naam 
van de anti-repressie (ik voeg toe: van mannen; dus voor 
het behoud van de onderdrukking-repressie, die zij uitoefe- 
nenen over vrouwen). 

Is dat wat ten grondslag ligt aan deze frase, niet de mythe 
van de 'seksuele ellende' van de mannen, van de repressie, 
waarvan zit al te lijden hebben en die niet zou moeten worden 
vergroot door bestraffing van verkrachting? Hoe is het moge- 
lijk dat Foucault niet intervenieert, hij die het postulaat 
van de seksuele repressie 211 pagina's lang heeft gekritiseerd? 
Zonder twijfel omdat &&n van de funkties van deze mythe aan 
zijn aandacht is ontsnapt: n.l. de onderdrukking van vrouwen 
door mannen te verhullen. Niet alleen ontgaat hem deze dimen- 
sie in theoretiese zin, bovendien neemt hij haar politiek voor 
zijn rekening: hebben we biet niet zoiets als een wil om niet 
te weten? 

Marie-Odile Faye gaat in op het vraagstuk van verkrachting 
vanuit het gegeven, dat zij tegengesteld is aan de idee van 
een 'vrij gekozen, niet bestrafte seksualiteit'. ( L a  fo l i e  
encerclÃ©e p. 100) Dat lijkt Jean-Pierre Faye terug te brengen 
op een weer wat meer kontradiktoire kijk op de zaken: 

"Zij (de verkrachting) heeft op zich een repressieve kant.. 



maar de repressie van de verkrachting, hoe moeten wij die 
denken?" 
(La folie eneerclhe, p. 100) 

Een repressieve kant: anders gezegd: zij heeft een andere, 
niet-repressieve kant? Bevrijdend misschien? . . .  inderdaad, voor 
mannen! Het belang Van mannen verschijnt weer ter tafel. Want 
wanneer zij zeggen dat het voor hen een probleem vormt, dat 
een praktijk (die wij, Wij, beoordelen als totaal repressief) 
onderdrukt zou moeten worden (verboden en gesanktioneerd op 
het moment dat zij zich voordoet), wat zeggen zij dan anders 
dan dat zij de vrijheid willen verdedigen, die mannen momen- 
teel hebben om ons door middel van verkrachting te onderdruk- 
ken? Wat doen ze anders dan uitroepen dat (hun) Vrijheid de 
repressie van onze lichanen is? 
Maar Michel Foucault komt terug op zijn vraag en bevestigt 
dat de kontradiktie. die de beide vrouwen aan de orde stellen. 
problemen oplevert: 

"Want dan zegt men uiteindelijk het volgende: de Seksualiteit 
als zodanig heeft in het lichaam een beslissende plaats, het 
geslacht is geen hand, het zijn niet de haren, noch de neus. 
Het moet dus beschermd worden, omgeven worden, bekleed worden 
met een wetgeving die niet dezelfde kan zijn als die geldt 
voor de rest van het lichaam". (La folie eneerclbe, pp.100-101) 

Als ik je goed begrijp, gaat de seksualiteit, door de schuld 
van de vrouwen, een beslissende plaats bekleden, zal zij om- 
singeld worden..Werkelijk waar, Michel Foucault, u overdrijft. 
Bent u vergeten dat dit allang gebeurd is? Bent u vergeten dat 
de seksualiteit "Verre van te zijn onderdrukt in de hedendaag- 
se maatschappij, eerder voortdurend wordt gekreÃ«erd (La vo- 
lont& de savoir, p. 195)? Dat "geheel langs de grote lijnen, 
waarlangs het dispositief van de seksualiteit zich gedurende 
de negentiende eeuw heeft ontwikkeld, we het idee uitgewerkt 
zien worden, dat er iets anders bestaat dan de lichamen, or- 
ganen, somatiese lokalisaties, funkties, anatomies-fysiolo- 
giese systemen, gewaarwordingen, lusten; iets anders en iets 
meer, dat zijn eigen intrinsieke eigenschappen en wetmatighe- 
den heeft: de 'sex'" (La volontÃ de savoir, p. 201). 
Heeft u niet begrepen dat dit dispositief juist ons vrouwen 
het hardste raakt, dat het juist ons het zwaarst kwetst? En 
dat het, als wij de destrukturering van het 'Onderscheid 
(Diffbrence) tussen de seksen' eisen, erom gaat deze onder- 
drukking te niet te doen? W i j  zijn het bepaald niet, die wen- 
sen dat het geslacht geen haar zou zijn: dat is nu precies 
wat we eisen. Maar we kunnen niet funktioneren in een ideale 
toestand, en doen alsof - hier en nu - het geslacht een haar 
is! Dat zou ons duur te staan komen en u heel wat vragen be- 
sparen. 

Foucault's argumentatie draagt het gevaar in zich dat zij ons 
onszelf, vrouwen, dreigt te laten beschuldigen. Wat de mannen 
- geplaatst in een patriarchale krachtverhouding - hardnekkig 
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blijven produceren en laten voortbestaan: de onderdrukking van 
vrouwen, het 'onderscheid tussen de seksen', het primaat van 
de seks, daarvan beschuldigen zij ons het te willen produceren 
en vereeuwigen; zij zeggen ons: jullie willen van verkrachting 
iets anders maken dan een vorm van agressie - dus, jullie zijn 
pan-seksualisten; jullie willen de verkrachters, die jullie 
aanranden, straffen, - dus jullie zijn repressief. Deze be- 
schuldiging lijkt effekten te hebben op de diskussie. Marine 
ZeCCa heeft het over verkrachte kinderen, zeggend: "Hier gaat 
het niet meer om een seksuele daad, dit is werkelijk fysiek 
geweld" (La folie encerclbe, p. 101). Kunnen we er nu dus van 
uitgaan, dat verkrachting voor de volwassen vrouw, die wordt 
verkracht, geen vorm van fysiek geweld is? Anders moeten we de 
notie 'seksuele daad' aan een onderzoek onderwerpen: de vol- 
wassen vrouw zou er gewend aan zijn geraakt, gewend aan het 
geweld dat inherent is aan de man-vrouw-verhouding, en ze zou, 
om kort te gaan, in iedere seksuele daad (een vorm van) ver- 
krachting zien? Wat omgekeerd zou kunnen worden in de stel- 
ling: verkrachting is een seksuele daad. De weigeriny een ex- 
pliciet verband tussen de seksualiteit, zoals we die momen- 
teel kennen, en het geweld te zien, doet de diskussie in een 
impasse verzeild raken. Deze loskoppeling van geweld en sek- 
sualiteit, die vrouwen niet zomaar kunnen maken, wordt vol- 
voerd door David Cooper: 

"Verkrachting is non-orgasties. Ze is een soort snelle 
masturbatie in het lichaam van een ander. Ze is niet sek- 
sueel, ze is een verwonding". 
(La folie encerclÃ©e p. 101) 

Anders gezegd: ze zou seksueel zijn, als ze zou uitmonden in 
een orgasme. Wiens orgasme, als het niet van degene is, die 
snel masturbeert in het lichaam van een ander (een vrouw)? 
Hier is sprake van een verwarring tussen seksualiteit en het 
plezier (van de man) ( 7 ) .  Afwezigheid van plezier betekent 
nog niet afwezigheid van seksualiteit. Meer nog, seksualiteit 
kan 'verwonden', een 'verwonding' kan specifiek seksueel zijn. 
Je kunt natuurlijk dromen van een goede heteroseksualiteit: 
niet-gewelddadig en orgasties. Maar het blijkt dat dit louter 
een droom is en dat de realiteit ons een seksualiteit te zien 
geeft als een zeer eksakt en zeer goed georganiseerd disposi- 
tief van onderdrukking. Verkrachting moet niet naar een El- 
ders worden verwezen, naar een 'ander veld' dan dat van de 
seksualiteit, d.w.z. van de krachtsverhoudingen zoals die op 
een zeer alledaagse manier tussen mannen en vrouwen tot stand 
komen. We zouden daarentegen de heteroseksualiteit heel dicht 
bij de verkrachting moeten brengen, er goed voor moeten waken 
ze niet van elkaar los te maken. 

Laten we de belangrijke elementen in de diskussie en hun ideo- 
logiese onderbouwingen kort resumeren. Verkrachting zou dus 
niet bestraft moeten worden, in zoverre het een recht vormt, 



dat mannen bezitten en het straffen van verkrachting hun vrij- 
heid zou inperken; hen zou 'onderdrukken'. Dat deze vrijheid 
onze repressie impliceert, doet verder weinig ter zake omdat 
het in het antagonisme van de sekse-klassen (dat hier helder 
en duidelijk aan het licht treedt) de mannen zijn, die hun 
privileges moeten beschermen, en niet de vrouwen, die het 
recht moeten verwerven te str~jden tegen &n van de vormen van 
toeÃ«lgenin waaraan zij zijn onderworpen. 
Tot nu toe stelde de ideologie, die de benaderingswijze van 
het vraagstuk leidt, de man voor als een soort bronstige bok, 
wiens driften geen enkele belemmering verdragen, als een heest- 
achtig wezen zonder enige terughoudendheid. Het ging daarbij 
om een naturalisties vertoog, dat de man definieerde als een 
wezen met een ongeÃ«venaard gewelddadigheid en als afschrik- 
wekkend, wat het mogelijk maakte de onrechtvaardigheid van de 
heersende maatschappelijke verhoudingen niet aan de orde te 
stellen. 
De man als verkrachter moest afkomstig zijn uit de natuur en 
niet uit een onderdrukkende maatschappij. Het had eerder de 
voorkeur hem aan een lobotomie (8) te onderwerpen om zijn 
'verkrachtersinstinkt' te verminderen dan hem de onderdrukking 
van vrouwen te laten inzien, waaraan hij als een (sociale) man 
deelneemt. Om deze haturalistiese ideologie te bestrijden heb- 
ben we aangegeven, dat verkrachting niet gerelateerd is aan de 
de seksualiteit. Maar we moeten ook vaststellen, dat verkrach- 
ting teqelijkertud seksueel is, voorzover zij verwijst naar 
de maatschappelijke sekse-indeling, naar de maatschappelijke 
differentiatie van de seksen, en omdat we de heteroseksuele 
seksualiteit niet los mogen maken van het geweld (9). 

De new-look ideologie, die naast en tezamen met de oude he- 
staat, verwijst op zichzelf niet naar het beeld van de hok-man. 
Ze is op een meer kontradiktoire problematiek gefundeerd. 

- Aan de ene kant vertelt men ons dat 'de seksualiteit' niets 
natuurlijks heeft, dat zij geen gegeven is, een ohjekt an sich, 
dat zij daarentegen wordt geproduceerd door maatschappelijke 
modaliteiten van de macht over het lichaam. Meer dan dat, men 
geeft ons theoreties toe, dat deze seksualiteit in het hijzon- 
der onderdrukkend voor vrouwen is. 

- Aan de andere kant vraagt men ons aan deze sociale praktijk 
een bijzondere positie te geven, op het nivo van de juridiese 
praktijken, door haar te ontkennen. Bovendien verwijt men ons 
haar te beschouwen als iets bijzonders, haar niet terzijde te 
laten, wanneer wij verkrachting als onderdrukkend beschouwen 
en ons er tegen willen beschermen in de praktijk. 

Men stelt ons dus voor kontradiktoire uitspraken. Want als de 
seksualiteit een onderdrukkende sociale praktijk is, die in de 
huidige maatschappij in het bijzonder wordt bevoorrecht, kun- 
nen wij haar niet ontkennen, of terzijde laten. 



De 'double bind' waaraan men ons onderwerpt, is te verklaren 
uit het gegeven, dat het debat antagonistiese belangen tegen- 
over elkaar stelt: die van de verkrachters en die van de ver- 
krachten, die van mannen en die van vrouwen. De 'revolutio- 
naire' denkers kunnen dit antagonisme op dit moment niet kom- 
pleet miskennen. Ze kunnen niet terugvallen op de naturalis- 
tiese ideologie om verkrachting te VeTklaren-rechtvaardigen. 
Daarom roepen ze een andere ideologie in het leven, vertrek- 
kend - zij ook - vanuit de positie van de mannelijke verkracb- 
ter. Ze ontkennen niet dat verkrachting een vorm van geweld 
is, maar maken zichzelf tot 'advokaten van de verdediging' 
door allereerst te stellen, dat mannen verkrachten omdat zij 
in een repressieve maatschappij leven. Toch is dat niet be- 
paald een serieus argument: waarom verkrachten vrouwen niet, 
terwijl ze toch in dezelfde maatschappij leven? Dan komen onze 
denkers met een tweede argument, dat duidelijk superieur is, 
omdat het niet langer de suggestie in zich heeft een verdedi- 
ging van de verkrachters te zijn. Het kan als volgt worden 
samengevat: verkrachting is een vorm van geweld als alle an- 
dere ('individueel' geweld, 'op goed geluk' gepleegd); vanuit 
dit gegeven past het niet langer te spreken van seksualiteit. 
Natuurlijk, want verwijzen naar de seksualiteit levert het ri- 
siko dat aangetoond wordt dat verkrachting iets te maken heeft 
met het bestaan van antagonismen tussen de klasse van mannen 
en de klasse van vrouwen, met het bestaan van onderdrukking 
van vrouwen door mannen. 
Wij vrouwen moeten ons allemaal tot de 'civiele partij' maken 
om uiteindelijk de ware advokaten van de verdediging te worden: 
d.w.z. om de slachtoffers van de onderdrukking, de verkrach- 
ten, te verdedigen. 

Michel Foucault, u heeft de plaats van de 'enuntiatieve moda- 
liteit' (10) die u inneemt wanneer u over verkrachting ver- 
toogt, niet helder geanalyseerd. Anders had u, toen het Syndi- 
cat de la Magistrature u verzocht uw mening te geven over ver- 
krachting, niet onmiddellijk een geheel gesloten 'theoreties' 
vertoog gehouden. Uzouuallereerst 'tot de vrouwen hebben ge- 
wend', die momenteel strijd leveren. En u zou geen moment ge- 
probeerd hebben ons ervan te overtuigen, dat wij het bij het 
verkeerde eind hebben. U zou niet een zeker politiek geheugen 
verloren hebben en u herinnerd hebben, dat, voorzover wij ons 
gesteld zien in de frontlinies van het strategiese veld van 
de patriarchale machtsverhoudingen, wij in de beste positie zijn 
om vorm te geven aan 

"vormen van verzet en weerstand, elk van een speciaal soort: 
mogelijk, noodzakelijk, onwaarschijnlijk, spontaan, wild, 
solitair, eensgezind, nederig, gewelddadig, onverzoen- 
lijk.. ." (11). 
(La volontÃ de savoir, p. 126) 



Ik zeg 'als zodanig', omdat de illegaliteit voor mi] niet 
alleenhierin isgelegen (ik zou zelfs willen zeggen: hele- 
maal niet). Wat is in feite 'instemmen' anders dan deel- 
nemen aan, toestemmen in een situatie, die door een ander 
is opgelegd, een situatie die de daad van de ander is. In 
het geval van verkrachting zou de 'instemming' de aanvaar- 
ding van de objektivering betekenen, van het geweld dat 
een ander ]OU aandoet. De notie van 'niet-instemming' is 
de enige erkende illegaliteit, terwijl het de mogelijkheid 
van het dispositief van verkrachting is, die buiten de wet 
zou moeten staan. 
Dit dispositief is echter, laten we dat niet vergeten, le- 
gaal: "Het huweluk machtigt krachtens de verplichtingen, 
dat het aan de echtgenoten oplegt, de echtgenoot over zijn 
vrouw, zelfs ondanks haar en met geweld, de daad te vol- 
voeren konform de doelen van het huweliik. Het staat hem 
anderzijds niet toe middels geweld tegennatuurlijke rela- 
ties aan te gaan" (uit: Re~ertoire pratique van Dalloz, 
p. 13, geciteerd in Â£ programe commun des femmes, aange- 
boden door GisÃ¨l Halimi, Paris, Grasset, 362p., p. 205). 
Double bind: een proces, beschreven in de angelsaksiese 
psychologie, centraal in de engelse anti-psychiatrie, waar- 
bij het gaat om het paradoksale karakter van een uitgespro- 
ken boodschap. De boodschap is zodanig gestruktureerd dat 
zij iets bevestigt, iets bevestigt bovenop deze bevesti- 
ging; deze twee bevestigingen sluiten elkaar uit. In de 
ouder-kind-relatie zou dit proces de oorzaak van waanzin 
kunnen zijn. 
Collectif Change: kollektief dat de uitgave verzorgt van 
het tijdschrift Change, onder Leiding van Jean-Pierre Faye, 
die ook de diskussie organiseerde, waar Monique Plaza haar 
interventie op richt ( de vertaler). Zie ook elders in 
dit nummer Van krisis. 
Change, La folie encerclÃ©e Paris, Seghers/Laffont, okt. 
1977, 230 p., no. 32-33. De diskussie over verkrachting 
uit La folie encerclge gaat aan deze vertaling van Plaza's 
stuk vooraf in dit nummer van Krisis. 
Michel Foucault, Histoire de la sexualitÃ l, La volontÃ de 
SavoÃr Paris, Ed. Gallimard, 1976, 211 p. (Bibl. des 
Hlstoires) . 
Cf. "un trou.. .rien qu'un trou", Propos recueillis par 
Dominique Pujebet, Histoire d'elles, 8 februari - 8 maart, 
no. 3, p. 22. 
Meer nog: een bepaalde vorm van plezier (jouissance), waar- 
van mannen soms kunnen dromen: het ideale plezier, dat een 
'goede' 'gelijkwaardige' relatie met een vrouw zou opleve- 
ren. Want in feite bezorgt verkrachting de verkrachter zon- 
der enige twijfel groot plezier, dat door 'liberale' man- 
nen wordt verworpen. Anderen eisen het daarentegen op en 
schreeuwen het in vervoering en met sukses uxt (Michel 
Sardou b. v. ) . 
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( 8 )  Lobotomie: psychochirurgiese techniek, die erop gericht is 
een deel van de hersensubstantie te vernietigen, n.l. het 
deel dat verantwoordelijk is voor een gedragsstoornis. Het 
feit dat men tijdens een televisieuitzending over verkrach- 
ting een verkrachter toonde, die 'genormaliseerd' was door 
een lobotomie, toont de enorme invloed van de naturalis- 
tiese ideologie. Het gaat waarschijnliik om een exemplaries 
gevak: ongetwilfeld zullen weinig mannen zich hebben moeten 
onderwerpen aan een lobotomie. Maar ideologies liggen de 
'verklaring' en ziln praktiese implikaties voor de hand. 
Echter, het is niet onbelangri]k erop te wilzen, dat wan- 
neer het om verkrachting gaat, de man wordt behandeld als 
een biologies wezen - wat gewoonlijk gereserveerd bli3ft 
voor vrouwen, en dat men zelfs op het idee komt op hem 
een 'genezende' (verminkende) techniek toe te passen, die 
eveneens meer in het bijzonder voor vrouwen wordt 'gereser- 
veerd,. Cf. bv. Peter Breggin, "La lobotomie revient", 
les temps modernes, april 1973, no. 321, pp. 1773-1792. 

(9) De definitie die ik van heteroseksualiteit zou willen ge- 
ven, is sociologies en niet bioloqies. Ik verwijs niet naar 
een samenkomen van vulva en penis, maar naar een seksuele 
praktijk die gestruktureerd is door het bestaan van een 
onderscheid tussen de seksen: door het bestaan van 'mannen' 
en 'vrouwen'. In die betekenis kan men stellen dat de 
verkrachting van Jean-Michel door mannen in sociologiese 
zin onder de heteroseksualiteit gerekend kan worden, aan- 
gezien Jean-Michel als een 'vrouw' werd toegeÃ«igen door 
mannen ( 'machos'). 

(10) Cf. Michel Foucault, L'archÃ©oloqi de savoir, Paris, Ed. 
Gallimard, 1969 (Bibl. des Histoires). De notie 'enuncia- 
tieve modaliteit' stelt de plaats samen, van waaruit de 
'auteur' van het vertoog spreekt: wat zi]n/haar personage 
is, gedefinieerd in termen van status/positie en wat de 
institutionele posities zi3n van waaruit zij/hi] het ver- 
toog houdt. Hieraan moeten al de diverse strategieÃ« wor- 
den toegevoegd, die de machtsverhoudingen in de sociale 
formatie organiseren. 

(11) Ik l a a t u i t ~ o ~ c ~ ~ l t ' s  zin het volgende weg: 'bereid tot 
kompromissen, geinteresseerd of opofferingsgezind', waarin 
ik teveel de smaak van nederlaag en dood proef. 


