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Foucaults pijn 

Naar aanleiding van James Miller (1993) The passion of Michel Foucault. Londen, Flamingo; 

David M. Halperin (1995) Saint Foucault Towards agay hagicgraphy. Oxford, University 

Press; en Leo Bersani (1995) Homos. Cambridge (Mass.), Harvard University Press. 

De postume 'onthullingen' over Michel Foucaults seksleven hebben ons allemaal 

duidelijk gemaakt - om niet te zeggen: ingepeperd - dat Foucault (i.926-1984) niet 

alleen wetenschappelijke interesse had in pijn als effect van de disciplinering die de 

moderne samenleving eist van haar onderdanen, maar ook. een. persoonlijke interesse 

koesterde voor pijn als bron van sadomasochistisch genot. Het feit dat de historicus 

en filosoof tijdens zijn leven zijn hartstochten lang en breed in. de homopers had 

toegelicht, deed weinig af aan. de beroering waarmee Foucaults diepste en 

zogenaamd geheime verlangens andermaal in de openbaarheid kwamen. De 

wederwaardigheden van het corpus van wetenschappelijke teksten dat 'Foucault' 

heet, en het lichaam dat die naam deelde, lopen over van zulke wrange gevallen, van 

ironie. Keer op keer draaien ze rond de pijn en het genot, die de door veelgebruik 

bijna lamme points de passage vormen tussen het publieke en. het private, het 

collectieve en het Individuele. Hoe verhoudt de ene pijn zich tot de andere, het 

onderwerp van filosofisch-historische reflectie tot de persoonlijke, seksuele ervaring? 

En in hoeverre vergemakkelijken of bemoeilijken Foucaults homoseksualiteit en 

sadomasochisme de uitwisseling tussen het een en het ander, ofwel de reductie van 

het een tot het ander? 

'Foucault's personal, perversions involved him. in private tragedy. The celebration of 

his Intellectual perversions by academics continues to be a public scandal1, besluit de 

(neo)conservatieve auteur Roger Kimball (1993) e e n bespreking van James Millers bio

grafie (waarover dadelijk meer). Op het eerste gezicht lijken de twee zinnen, tautologie

ën: het persoonlijke leidt tot het private, het intellectuele tot het publieke. Maar de her

haling van het woord perversions signaleert de besmetting van het laatste domein door het 

54 eerste: Foucaults intieme genietingen hebben, het academische leven tot op het bot 

geïnfecteerd. Voor Kimball is precies dat, de besmetting van het intellectuele vertoog, de 

ultieme perversie die vandaag de dag wordt gebezigd onder en in naam van Foucault. 

Krïsis 2004 | 1 Om te beginnen betoogt Kimball dat biografen van 'grote mannen' er goed. aan 

zouden doen zich te beperken tot de 'beste hoofdstukken' uit hun leven, en hun per

soonlijke zwakheden aan de vergetelheid te laten. Mocht men niettemin willen over

gaan tot de vermelding van. minder salonfahige eigenschappen of gebeurtenissen, dan 

geldt onverkort dat die vergoelijkt dan wei geëxcuscerd moeten, worden. Immers, de 
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moraal verordonneert dat iemand alleen ondanks, en. niet dankzij, zijn ondeugden, tot-

onderwerp van een. waardige biografie mag worden. Alleen deugden mogen publiek > 

gemaakt, en op die manier aanbevolen worden. 0 

Het schandaal van Foucaults 'perversies' is dus niet zozeer dat hij ze had, dat is tot ™ 

daar aan toe, maar dat ze in hoge mate zijn doorgedrongen tot het publieke domein. ^ 

Kimball draagt daar overigens zelf aan bij door de sappigste details uit Millers biogra- | 

fie te herhalen. En daarmee wordt de double huid van het ogenschijnlijk zo principiële j 

betoog onmiddellijk helder. Privé had privé moeten, blijven, én leven en. werk van | 

Foucault worden gekenmerkt door een en dezelfde pathologie. Enerzijds betreurt 

Kimball, de publiekmaking van Foucaults persoonlijke leven. - om anderzijds dank- £ 

baar gebruik te maken, van de onthulde feiten om diens werk te diskwalificeren.. Even 

eigenwijs, verwend, egocentrisch, hooghartig, sarcastisch, wreed, onverantwoordelijk, 

promiscue, hedonistisch en stiekem, machtswellustig, leiden, zowel de persoon. 

Foucault als het hedendaagse academische establishment aan wat Kimball ziet als 

dezelfde, 'tegenculturele' persoonlijkheidsstoornis. 

De ambivalente ijver waarmee Kimball het publieke discours probeert te zuiveren, 

van Foucaults Intieme genietingen, verraadt iets van. de ontvankelijkheid waarmee die 

kennelijk zijn verwelkomd en de wederkerigheid van de sensatie. In zijn relaas wordt 

de dode Foucault, paradoxaal genoeg, bijkans een hedendaags en Amerikaans feno

meen. Kimballs Foucault reist bijvoorbeeld qua tijd en. leeftijd: 'Although he came of. 

age in the 1940s and 1950s, the "public" Foucault was fundamentally a child of. the six

ties/' De volwassen filosoof is opnieuw geboren, als het publieke kind van een latere 

tijd. 'Foucault had "experimented" with S&M before', vervolgt Kimball, '[b]ut he had 

never encountered anything so exorbitant as what San Francisco offered/ De Franse, 

of in ieder geval Europese, decadentie van Foucault wordt zo bijkans een Amerikaans 

exportproduct. De onvermijdelijke consequentie is dat 'Foucault' eerder een. nakome

ling van de Amerikaanse jaren zestig wordt, dan de verleider en corrumpeerder uit den 

vreemde van. homegrown academici. 

De private tragedy waartoe Kimball. Foucaults leven tracht te veroordelen, spreekt 

boekdelen, als contradictio in terminis. Immers, tragisch lijden, vereist een toekijkend kooi

en een meevoelend, inlevend publiek. Als het privé-leven van de filosoof daadwerke

lijk een. tragedie was, dan was het exemplarisch genoeg om een bestaande gemeen

schap te raken, of een. nieuwe in het leven, te roepen. 

55 

Kimballs essay is een recensie van James Millers ogenschijnlijk bewonderende maar 

controversieel gebleken biografie The passion of Michel Voucauk {1994), een boek dat ik Krisis 2004 \ 1 

indertijd met rode oortjes gelezen heb. Niettemin werd mijn plezier, zoals dat van 

vele andere lezers, al tijdens het lezen bezwaard door een overweldigend en pijnlijk 

gevoel van ironie. Waar de conservatieve Kimball nog enige schroom betoont in zijn 

beschrijving van Foucaults privé-leven, daar kent de positieve en. liberale Miller geen 



enkele gêne. Retorisch gezien, is het nog maar de vraag welke benadering Foucault nu 

effectiever te kijk zet. 

Want de ring van Diderots dj in Cucufa, die zijn drager dwingt tot het bekennen 

van al diens geheime seksuele fantasieën, en. die Foucault opvoert als illustratie voor 

de 'mdtcment to discourse die de moderne seksualiteit met zich meebrengt (The history of 

sexuality. Volume one: An introduction, 1978), wordt hier wel. heel vaardig aan Foucaults 

eigen, (dode) vinger geschoven. Miller zoekt dé sleutel tot het werk en. leven, van de 

filosoof in zijn seksualiteit, terwijl. Foucault nu precies het epistemologische privilege 

van de seksualiteit ter discussie stelde: 'What is it that we demand of sex, beyond its 

possible pleasures, that makes us so persistent? What is this patience or eagerness to 

constitute it as the secret, the omnipotent cause, the hidden meaning, the unremitting fear?' (1655). 

Daarenboven deconstrueerde Foucault de auteur als de discursieve 'functie' die de 

lezer nodig heeft, of gebruikt, om. het veelduidige betekenispotentieei van cle tekst 

onder één noemer te brengen: de naam van de auteur ('what is an author?'); Miller 

biedt een. conventionele auteursbiografie waarin alle draden van Foucaults oeuvre 

netjes bijeenkomen in de getormenteerde psychologie van de schrijver. Zo'n auteurs-

portret beschreefFoucau.lt nu juist als een psychologiserende projectie van 'our way of 

handling texts: in the comparisons we make, the traits we extract as pertinent, the 

continuities we assign, or the exclusions we practice' (1629). 

Tot slot presenteert de biografie een sluitend beeld van de hele mens Foucault, die 

ais filosoof nota bene de dood van het humanistische individu aankondigde, althans 

diens spoedige verdwijning, 'like a face drawn in sand at the edge of the sea (The order 

of things). In Millers handen wordt Foucaults leven en werk tot inzet van. de Individua

liserende dieptepsychologie die de filosoof uitentreuren bekritiseerde. 

Wie The passion uit heeft, weet, of denkt te weten, dat het historische en. filosofische 

werk van Foucault zijn ultieme grond vindt in het persoonlijke leven van de auteur; 

en dat alles wat de wetenschapper ooit heeft beweerd, om het even over welk onder

werp, uiteindelijk te herleiden valt tot de hardnekkige en geërotiseerde doodsdrift 

waaronder cle man Foucault gebukt ging. Aan de psychologische casus die Millers bio

grafie in laatste instantie is, ontsnapt geen enkel, detail, persoonlijk dan. wel weten

schappelijk. 

Foucault stierf in 1984. De bekendmaking van de precieze doodsoorzaak, aids, in 

eerste instantie verbloemd, door de terughoudendheid van artsen en familieleden, volg

de twee jaar later. Die marge biedt Miller de leidraad en de broodnodige narratieve sus-

56 pense voor zijn blografie. Zijn eerste hoofdstuk, 'The death, of the author', onthult stuk

je bij beetje de ware toedracht van Foucaults dood. 'To explain the origins of this mor

bid mystery and its ultimate resolution', schrijft Miller, 'requires the telling of a tangled 

Krisis 2004 1 1 tale' (zo). De tangled tale krijgt al snel een bredere reikwijdte: het morbide enigma dat 

Miller belooft op te lossen, betreft niet alleen Foucaults dood, maar ook diens leven en 

werk. Zijn. biografie zal eindelijk het ware gezicht van de filosoof onthullen, die bij leven 

een Virtuoso of self-effacement' was (19). Voorspelbaar genoeg blijkt de geheime sleutel 

tot leven en werk gelegen in Foucaults levenslange 'obsessie' met de dood. 

http://beschreefFoucau.lt


> 
< 
o 

o 
c 
O m c 

"5. 
3" 

Al In 1963, noteert Miller, vergeleek Foucault het sterven, aan een geslachtsziekte met 

de Passie van. Christus. Foucaults eigen dood, concludeert hij, is dus exemplarisch voor 

'the uncanniness that marks al! of Foucaults writing' [16, mijn. nadruk). Die geobserveer

de unauminess zet vervolgens de passende toon voor het fin de siècle van de vorige eeuw: 

'the most uncanny ideas of this most uncanny of thinkers could not help seeping into the 

mainstream of received opinion, insensibly shaping the tenor and tone of our own Jin-de-

siècle culture' (17). De inkopper volgt wanneer Miller zogenaamd terloops overweegt of 

Foucault zich tijdens zijn. bezoeken aan de badhuizen van San Francisco willens en 

wetens heeft laten infecteren met de ziekte, dan wel. bewust anderen heeft besmet. 'Was 

this perhaps his own deliberately chosen, apotheosis, his own singular experience of "the 

passion"?' (29) De strekking van de retorische vraag is evident: Foucault en zijn navolgers 

waren in de ban van een decadente en nihilistische doodscultus. 

Miller volgt een vergelijkbare tactiek in zijn hoofdstuk over Discipline and punish. 

Foucaults boek opent met een. paginalangc en. gedetailleerde beschrijving van de 

publieke terechtstelling op z maart 1757 van de Franse misdadiger Damiens, die een 

aanslag pleegde op het leven van de koning. Meteen daarna volgt een gortdroge 

opsomming van. twaalf artikelen, uit het reglement van een Parijse instelling voor 

jeugdige delinquenten, koud tachtig jaar later opgesteld door Léon Faucher, waarin, 

de dagindeling van de boefjes tot op de minuut wordt vastgesteld. Foucaults punt is 

dat de premoderne machtsuitoefening over het individu, Incidenteel, spectaculair en 

bloederig, heeft plaatsgemaakt voor een. op het oog meer discrete, maar in feite ingrij

pender en meer systematische disciplinering van. het subject. In tegenstelling tot haar 

voorganger is de moderne machtsuitoefening structureel, functioneel, onzichtbaar en 

onpersoonlijk. Fauchers reglementen mogen humaner en verlichter lijken, dan de 

spectaculaire martelingen die Damiens moest doorstaan, maar ze luiden een stelsel

matige conditionering van het individu in die in wreedheid weinig onderdoet voor 

haar historische voorganger. 

Millers uitleg over Foucaults boek is lucide en animerend. Maar die wordt ogen

blikkelijk tenietgedaan door de volgende retorische vraag, die in zijn. eentje een hele 

alinea vormt: 'What, for example, are we to make of Foucault's apparent fascination, 

with death-by-torture?' (21.3). Het is wel duidelijk wat we daarvan moeten maken. 

Foucaults kritische analyse van de verlichte discipline komt neer op de nostalgische 

verering van de premoderne, aristocratische wreedheid en willekeur, van bloed en pijn. 

Doodswens 

In haar bespreking van het boek analyseerde Diane Rubinstein (1995) Millers Passion 

als hysterisch-moralistische pornografie, waarin de Franse, poststructuralistische filo- Knsis 2004 j 1 

sofie, In het bijzonder die van Foucault, alle karaktertrekken krijgt van een seksueel 

overdraagbare ziekte zoals aids [685). Filosofie en ziekte worden in het boek in gelijke 

mate belichaamd door Foucault, zodat de filosofie een transsubstantiatie kan onder

gaan tot een soort 'morele ziekte' {686). 



In Rubinsteins ogen is Millers impliciete doelstelling het redden van de westerse -

lees: Amerikaanse - moderniteit van. Foucaults veriichtingskritick. Die wordt in de 

biografie stelselmatig gereduceerd, zo betoogt ze, tot 'nothing but the expression of per

sonal, anguish, the product of "morbid compulsions''' (and) "insidious lusts" of a. 

homosexual with a death wish' (689). Millers Tassion paart homofobie aan xenofobie in 

een reeb van suggestieve en terugkerende connecties, waarin Frankrijk wordt geasso

cieerd met seks en met filosofie, vandaar met Foucault en het poststructuralisme, en 

uiteindelijk met homoseksualiteit, sadomasochisme, aids en de dood (689), Op die 

handige manier zuivert Millers personaliserende blografie van de mens Foucault de 

Verlichting, het humanisme en de gewonnen vrijheid van de smetten, verdachtma

kingen en uitdagingen die Foucaults filosofische werk formuleerde. 

In zijn 'Postscript' onthult Miller de precieze aanleiding voor het schrijven van. zijn 

biografie: het gerucht dat Foucault zijn sekspartners in de sauna's van San Francisco in 

1983 opzettelijk met aids heeft willen, besmetten. De waarachtigheid van dat gerucht 

wordt kundig en leep in het midden, gelaten. Op pagina 375: 'My research began with 

a rumor - one that I now believe to be essentially false'. Op pagina 381: 'I now had to 

wonder whether the rumor that had gotten me started was closer to the truth than I 

had come to think possible'. Hoe dan 00k is de journalistieke vraag of het gerucht op 

waarheid berust uiteindelijk irrelevant, omdat Millers levensverhaal van Foucault in 

zijn geheel geschreven is in de overtuiging dat het diepe verlangen te doden. en. gedood 

te worden, de essentie vormt van zijn leven. en. filosofie. Zelfs als het feitelijk niet waar 

is, is het toch 'waar' omdat het voor Miller de diepere betekenis van. 'Foucault' onthult. 

Millers 'Postscript' voert eveneens een preemptive strike uit jegens de tegenwerpingen 

van de critici die hij voorziet. Gedurende de jaren tachtig, betoogt Miller, maakten 

Amerikaanse academici Foucault tot hun. 'patron saint', tot een 'canonic figure', om op 

die manier hun. variant van progressieve politiek te legitimeren (384). Geen wonder dus 

dat juist zij zo overstuur en oververhit zuilen reageren wanneer de heiligverklaarde 

Foucault van zijn voetstuk zou kieperen. Maar Millers argument verraadt hier de inner

lijke tegenstrijdigheid van zijn eigen onderneming. Net als Kimballs tragedy belooft 

Millers titel, The passion of Michel Foucault, een lijdensverhaal, met méér dan louter per

soonlijke strekking. De biografie zelf biedt echter een. pathologiserende casus die het 

gepassioneerde lijden, van Foucault stelselmatig beperkt tot het idiosyncratische. Het 

boek loopt dus stuk op de paradoxale positie van het individu, in de liberale samenleving 

die Foucault analyseerde: tegelijkertijd vrijer én stringenter gedisciplineerd dan ooit 

58 tevoren. Het wringt tussen de verhevenheid van Millers titel en de trivialisering van. zijn 

onderwerp; zelfs het passieverhaal wordt de case study van een. persoonlijke afwijking. 

Krisis 2004 | 1 
Kost 

Millers meest uitgesproken criticus is David Haiperin. Zijn Saint Foucault. Towaré agay 

hagiogmphy (1995) probeert als het ware de niet nagekomen belofte van Millers titel na 

te komen. De beschuldiging ais zou Foucault voor sommige academici de status van 
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een heilige hebben, argumenteert Halperin, impliceert een irrationele en excessieve 

navolging van. de filosoof; een toewijding die een 'illiberal, idolatrous, fanatical, Indis

criminate, hyperbolic, obscurantist, dogmatic, weak-minded, and superstitious' ele

ment In. zich draagt (5). Dit vanzelfsprekend in scherpe tegenstelling tot het objectie

ve en feitelijke onderzoek dat de basis vormt voor Millers biografie (ook al geeft die 

zelf openhartig toe 'hooked on Foucault' en door zijn teksten 'seduced' te zijn., 377). 

Nu goed dan,, slaat Halperin terug: 'As far as I'm concerned, the guy was a fucking 

saint' (6). 

Volgens Foucault fungeert de moderne 'beschrijfbaarheid' van het subject in gen

res als de cast history en de biografie als een 'procedure of objectivation, and subjec-

tion/subjectivation {assujettissememj (geciteerd in Halperin, ,1.27). In geschreven vorm *5" 

komt het persoonlijke leven van het individu onder bereik van disciplinerende verto

gen die bepalen, wat normaal is, en wat niet. 'To compose a biography of Foucault, then', 

concludeert Halperin, 'is to renounce by that very gesture a large part of one's claim to 

be able to speak, with authority about one's ostensible subject; it is to convict oneself, 

in effect, of having understood nothing about either Foucault's life or his work' (129). 

Waarom kan Miller dan niettemin goed wegkomen met zijn veelgelezen en veel

geprezen biografie? Dat is ten. eerste, betoogt Halperin, omdat 'Passion vaardig een uit

gebreide 'sexual demonology' uitbaat, waarin homoseksualiteit, sadomasochisme, 

zelfverminking, depressie en suïcidaliteit een veroordeeld maar fascinerend schouw

spel vormen (171). In zijn conclusie beschrijft Halperin Millers boek als een. toeristi

sche of etnografische excursie naar een seksuele onderwereld, alwaar de auteur en. zijn 

lezer de ogen uit kunnen kijken, zonder maar ook in het minst betrokken te raken of 

geraakt te worden door wat ze te zien. krijgen. The passion of Michel Voucaiik, schrijft 

Halperin, 'titillates us with imagined spectacles of the illicit while confirming us in 

the comfort of traditional pieties' (184). 

De tweede reden is gelegen in wat .Halperin, naar queer theoretica Eve Kosofsky 

Sedgwick, de cpistemolqgy of the closet noemt. Hierin brengt de 'kast' een hele culturele 

organisatie van. gepropageerde en verloochende kennis insexüalibus met zich mee. De 

closet is voor Halperin niet zozeer de geheime, private plek van de homoseksueel voor 

zijn coming out, maar de discursieve functie waardoor de heteroseksueel het paradig

matische subject van, kennis is, terwijl de homoseksueel dienst doet, als verplicht 

object van kennis. Hetero's kunnen zich zo uitgebreid uitlaten over homoseksualiteit 

met een air van wereldwijsheid en alwetendheid; je hoeft hun niets te vertellen over 

hoe homo's in elkaar zitten. Maar wanneer homo's zelf op grond van. of over hun sek- 59 

sualiteit spreken, dan wordt dat snel en makkelijk afgedaan als partijdig, subjectief, 

vergezocht, pathologisch of aanstellerig. 

Dat vrijwaart: heteroseksualiteit meteen ook van onwelkome aandacht. Want Knsis 2004 | 1 

'heterosexuality is never an object of knowledge, a target of scrutiny in its own right, so 

much as it is a condition for. the supposedly objective, disinterested knowledge of other 

subjects, especially homosexuality', zo betoogt Halperin (47). Vandaar ook dat 

Foucaults eigen uitspraken over homoseksualiteit en sadomasochisme zo gezwind 



overvleugeld kunnen, worden door Millers demonische dieptepsychologie: hij heeft 

toegang tot het seksuele geheim, van Foucault. Ironisch genoeg komt Millers onthul

ling en beschrijving van Foucaults privé-leven neer op diens hernieuwde internering 

in de closet, een benauwende koker van persoonlijke neigingen en. obsessies zonder 

relevantie voor de buitenwereld. Met andere woorden, het succes van The passion 

bewijst voor Halperin achteraf Foucaults gelijk. De psychologisering en pathologise-

ring van Foucaults levenswerk wordt mogelijk, gemaakt, of in ieder geval aanzienlijk 

vergemakkelijkt, door diens homoseksualiteit. 

Halperin ziet de cpistemology of the closet ook elders aan het. werk in de receptie van 

Foucaults werk. Zo had wijlen. Edward Said aan een half woord genoeg toen hij, in zijn 

recensie van The history of sexuality, aantekende dat het boek. zijn basis vond in 'the vicis

situdes of Foucaults own sexual identity' - zonder die verder bij naam en toenaam, te 

noemen, en het betoog rond. te maken, (geciteerd in Halperin, 131). (Overigens, Saids 

loftuitingen over Millers fassion staan bij wijze van aanbeveling op de achterflap van het 

boek.) En Richard Rorty deed Foucaults politiek makkelijk af als niets meer dan 'self-

indulgent radical chic', waarmee het beeld van de homoseksueel als onverbeterlijk ego

ïstisch, infantiel en. modieus weer eens bevestigd was (geciteerd in Halperin, 24). 

Voor Halperin is de blijvende politieke betekenis van Foucaults werk dat hij sek

sualiteit 'ontpsychologiseerde' en politiek maakte; seksualiteit wordt zo van. een lou

ter persoonlijke eigenaardigheid een. publieke zaak. Hij noemt dat 'the cardinal prin

ciple of all oppositional politics; namely, the principle that there is nothing personal 

- at least, that there is nothing exclusively personal ~~ about subjectivity' (176). Miller cum 

suis reageren door Foucaults boodschap op hun beurt te 'verpersoonlijken' en zo te 

depolitiseren. In. navolging van Foucaults karakterisering van. homoseksualiteit als 

een epistemologisch vruchtbare positie ofif-caiier, als heuristisch contrapunt, beschrijft 

Halperin homoseksualiteit als een. 'eccentric posirionality to be exploited and explo

red; a potentially privileged site for the critique and analysis of cultural discourses' 

(61). Voor Foucault gold dat met name voor sadomasochistische erotiek. 

SM 

Maar wat is nu het kritische en analytische potentieel van SM? Voor Miller heeft 

Foucaults sadomasochisme alleen betekenis In zoverre dat het nog eens illustreert dat 

hij geobsedeerd was door pijn, foltering en macht. Halperin analyseert de slippery slope 

60 die Millers betoog hier ondersteunt: Foucault deed onderzoek naar macht; Foucault 

was bezeten, van macht; Foucault werd geil van macht; ergo, alles wat Foucault te mel

den heeft over macht komt voort uit zijn verhitte en perverse geest (150). Maar 

Krisis 2004 I 1 Foucaults werk biedt voldoende aanknopingspunten om een idee te krijgen van wat 

hij zag als de politieke betekenis van SM. 

Om te beginnen ontregelt sadomasochisme volgens Foucault de 'topografische' 

disciplinering van. het moderne lichaam, de Indeling ervan in verschillende erogene 

zones, waarvan de genitalia het onwrikbare centrum, vormen. SM maakt het hele 
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lichaam sexy, de hele huid, en daarmee de erogene zones relatief gezien minder 

belangrijk. Foucault: "These practices are Insisting that we can produce pleasure with 

very odd things, very strange parts of our bodies, in very unusual situations, and so on' 

(geciteerd in Halperin, 88). 

Verder verbreekt sadomasochistisch plezier de dwingende verbintenis tussen ver

langen en identiteit, en bekritiseert op die manier het dominante idee dat seks men

sen noodzakelijkerwijs Identificeert en catalogiseert als het een of het ander. 

Anonimiteit, drugs en darkrooms bieden ruime gelegenheid tot wat Foucault beschrijft 

als de 'affirmation of: non-identity' (95). Genot 'dissolves the subject, however fleet-

ingiy, into the sensorial, continuum of the body, into the unconscious dreaming of the 

mind', parafraseert Halperin (95). Dat oplossen, van identiteit geldt ook, misschien, 

met name, voor geslachtsidentiteit. Het theatrale vertoon van mannelijkheid in de 

leather scene ten spijt, streeft de sadomasochist volgens Foucault nu juist naar een niet-

mannelijk, niet-genitaal en niet-ejaculatoir plezier. SM. distantieert zich, stelt 

Foucault, van 'the valorization of the genitals and especially of the male genitalia'. 

'After all', vervolgt hij, 'the point Is to detach oneself from this virile form of obligato

ry pleasure - namely orgasm, orgasm in the ejaculatory sense, in the masculine sense 

of the term' (geciteerd in Halperin, 90). 

Daarnaast zijn de verhoudingen tussen de deelnemers aan SM in Foucaults ogen 

altijd vloeibaar en omkeerbaar. Foucault: 'Of course, there are roles, but everyone 

knows very well that those roles can be reversed' (geciteerd in Halperin, 85). In die zin. 

biedt sadomasochisme een. welkom contrast met de grotere, sociale machtsverhou

dingen, die volgens Foucault rigide vastliggen. SM is bovendien theatraal en zicht

baar, terwijl de moderne uitoefening van macht bij uitstek onzichtbaar en discreet 

plaatsvindt. Verder distantieert macht zich sinds de Verlichting meer en. meer van. het 

lichaam, zoals Fauchers reglementen laten zien, terwijl sadomasochisme datzelfde 

lichaam weer tot inzet maakt van. een erotisch machtsspel En tot slot biedt SM de 

mogelijkheid tot het aangaan, van andersoortige verhoudingen tussen mensen en tot 

de vorming van subculturele gemeenschappen in een wereld die Foucault: in relatio

neel opzicht armzalig noemt: 'the only relations possible are extremely few, extreme

ly simplified, and. extremely poor' (geciteerd In Halperin, 81). 

De Indruk van het sadomasochisme die zo ontstaat, vooral wat betreft de herhaal

de vergelijking tussen gespeelde macht en sociale macht, de laatste zowel, in diens pre

moderne als moderne vorm, suggereert dat Foucault de praktijk ziet als een. soort acting 

om van. de archaïsche modaliteit van machtsuitoefening midden m de hedendaags domi- 61 

riante opvolger ervan, verlicht dan. wel disciplinair. Aan cie ene kant laat SM. zo het 

voortbestaan van de macht zien, diens voortzetting en uitbreiding met andere midde

len, op andere manieren. Macht is in. de Verlichting niet opeens afgeschaft. En aan de Krisis 2004 | 1 

andere kant herinnert SM aan de specifieke verschillen tussen de premoderne en de 

moderne vorm van machtsuitoefening, aissen. Damiens' spectaculaire martelgang en. 

de reglementen van Faucher. Sadomasochisten spelen een. oudere vorm van, macht na 

in een nieuwe tijd. Op die manier herhaalt en verplaatst SM onze geschiedenis. 



Deseksualisering 

Foucaults stelling dat het sadomasochisme het genot 'dcseksualiseert' heeft tot enige 

spraakverwarring geleid. Halperin legt uit dat het woord in. het Frans een woordspe

ling is (sexe, geslachtsorgaan). Foucault bedoelt dus niet dat SM niet. erotisch zou zijn, 

maar wel dat het het genot loskoppelt van 'genital specificity, from, localization, in or 

dependence on. the genitals' (Halperin, 88). In zijn lezing van de stelling toont Kimball 

de gezaghebbende wereldwijsheid, die de epistemology of the. closet hem toebedeelt in het 

spreken over een praktijk, die hij streng afkeurt, en waarmee hij dus ook, nemen we 

maar aan, weinig ervaring heeft. 'It is part of the relentless logic of sadomasochism 

that what begins as a single-minded cultivation of sexual pleasure for its own. sake', 

pontificeert Kimball, 'ends by extinguishing the capacity for enjoying pleasure 

altogether. (...) The desire for oblivion ends up in the oblivion of desire.' 

Maar ook Leo Bersani, van. huis uit psychoanalyticus en literatuurwetenschapper, 

struikelt over het woord, deseksualisering. In 'Is the rectum a grave?' (1988) betoogde 

Bersani dat homoseksueel verlangen in wezen, neerkomt op een onbewust verlangen 

naar machteloosheid, zoals bij uitstek, ervaren tijdens passieve anale seks. Homofobie 

is volgens Bersani een paranoïde en hysterische verdediging tegen het intense genot 

van machteloosheid dat de homofoob vermoedt bij vrouwen, en dat hij vereenzelvigt 

met homo's. Juist andere mannen mogen niet genieten, van de machteloosheid die hij 

vreest, waarnaar hij zelf ook verlangt, en die hij zichzelf ontzegt. Maar Foucault 

beschouwde de psychoanalyse als één van de sociale vertogen die het subject condi

tioneren en in de pas houden. Bovendien wees hij andermaal elke vorm van diepte

psychologie af: het: gedrag van homo's noch SM'ers dient 'verklaard' te worden op 

grond van hun intrinsieke, onbewuste fantasieën en verlangens. Mensen haten en. vre

zen homo's enkel en alleen, omdat die mogelijkerwijs nieuwe sociale verhoudingen 

verzinnen, nieuwe relatievormen, die de gekoesterde privileges van huwelijk en fami

lie zullen diskwalificeren. 

In Homos (1995) formuleert Bersani een antwoord op de foucatiltiaan.se kritiek op 

zijn psychoanalytische verklaring voor zowel homoseksualiteit als homofobie. Dat 
antwoord, komt in grote lijnen neer op de herhaling van zijn eerdere positie. 

Foucaults functionele en. sociopoiitieke begrip van homoseksualiteit en sadomaso

chisme wordt gepareerd door Bersani's inhoudelijke en. psychologische interpretatie 

van beide. SM Is niet louter een theatraal en strategisch machtsspel, zoals Foucault 

62 stelt, maar onthult volgens Bersani een weliswaar verloochend, maar niettemin essen

tieel en fundamenteel aspect van de mannelijke seksualiteit: haar Intieme afhanke

lijkheid van Intense ervaringen van machteloosheid, kwetsbaarheid, passiviteit en 

Krisis .2004 | 1 zelfverlies. Enerzijds stelt Bersani Foucaults verheerlijking van sadomasochisme als 

kritische praktijk ter discussie: SM bekritiseert sociale macht niet, maar herhaalt en 

weerspiegelt die slechts. Hij ziet sadomasochisme als een simpele poging om de 

dominante mannelijkheid die homo's conventioneel wordt ontzegd, alsnog op te 

eisen. 'Everyone gets a chance to put his or her boot in someone else's face', schrijft 

http://foucatiltiaan.se
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Bersani, "but why not question the value of putting on boots for that purpose in the 
first place?" (86} In die zin is SM "profoundly conservative' (87). 

Anderzijds heeft SM wél kritisch potentieel, omdat de masochistische component 
ervan, die Bersani primair acht, het plezier van machteloosheid en zelfverlies centraal 
stelt. In het voetspoor van Freud ziet Bersani een terugkerend ritme tussen over
meestering en overgave in de menselijke psyche (98). In het ritueel toebrengen en 
ondergaan van pijn. maakt het sadomasochisme een esthetisch gestileerd 'melodrama' 
van de erotogene afwisseling tussen een hyperbolisch, opgeblazen ego en een ego dat 
tot niets wordt gereduceerd (95). Bersani aarzelt niet om de aantrekkingskracht van 
overgave en pijn als 'biologisch' en 'evolutionair' te betitelen (100). Overweldigd door 
stimuli die het niet kan verwerken, leert het menselijke kind die te verdragen door 
overweldiging te erotiseren, opwindend te maken. Ook de masturberende tiener zou 
zich bewust worden van de biologische verbinding tussen mannelijke seksualiteit en 
overgave: 'In masturbation the boy's body, more specifically the penis, disciplines the 
hand that would rule it' (104). Ervaringen als deze zetten de toon voor een specifiek 
mannelijk, homoseksueel en masochistisch verlangen naar het opblazen van het ego, 
die het scherpst tot uiting komt In passieve anale seks. Bersani's diepe en geheim
zinnige waarheid van de mannelijke seksualiteit, waar Foucault niets van wil weten, is 
deze biopsychologische predispositie voor zelfverlies en machteloosheid. 

Bersani's kanttekeningen bij Foucauits verheerlijking van het kritische potentieel 
van. SM zijn alleszins welkom. Maar het is lastig niet te concluderen dat Bersani's her
nieuwde verbintenis tussen seksuele 'passiviteit' en machteloosheid een. sociaal en 
seksistisch vooroordeel andermaal bevestigt. Ook al wordt het veelal wel zo gezien in 
onze cultuur, geneukt worden hoeft niet perse, niet noodzakelijkerwijs, het opgeven 
van alle macht en controle te betekenen. Al even verontrustend is het dat Bersani's 
argument moeiteloos ingelijfd kan worden in Millers schandaalbiografie. The passion 
laat Bersani aan het woord om Foucauits psyche te ontsluieren. Diens eigen uitspra
ken over seksualiteit komen uiteindelijk neer op wat Miller, Bersani citerend, 'a kind 
of denial' noemt, 'obfuscating what Bersani... called "the terrifying appeal of a loss of 
the ego, of a self-debasement"' (259). Zo wordt de psychoanalyse dienstbaar gemaakt 
aan de pathoiogiserende disciplinering van het subject 'Foucault'. Anders dan de 
psychoanalyse biedt Foucauits filosofie geen ruimte aan diegenen die zich van de toe
gang tot de diepe en ultieme waarheid van het individu willen verzekeren. 

Het liberale onderscheid tussen de privé-sfeer van het Individu en het publieke 
domein garandeert het subject zijn 'vrijheid'. Maar zoals Foucauits postume lotgeval- 63 
ien laten zien, werkt datzelfde onderscheid ook als een modus van sociale discipline
ring. Immers, het verleent de status quo ruime bevoegdheden te bepalen welke speci
fieke vormen van pijn en genot de publieke zaak mede mogen vormgeven, en welke Krisis 2004 
afgedaan kunnen worden als afwijkend, pathologisch, aanstellerig of belachelijk. 
Maar in de vele beschrijvingen en herschrijvingen van het geval' Foucault suggereert 
de opvallende heropleving van bij uitstek premoderne genres als de klassieke tragedie 
(Kimball), het passieverhaal (Miller) en de hagiografie (Halperin), die in de moder-
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niteit hebben plaatsgemaakt voor de realistische roman, de biografie en de case history, 

een hardnekkig en onvervuld verlangen o m juist het afwijkende individu een. méér 

dan idiosyncratische betekenis toe te kennen.. Michel Foucauk: tragische held, gepas

sioneerd lijdenaar, heilige. 
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