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Ecce simius
Recensie van. STINE JENSEN (2002)
Waarom vrouwen van apen houde?i. Een liefdesgeschiedenis
in cultuur en wetenschap. Amsterdam, Bert Bakker.

Eén. beeld domineerde het publiciteitsmateriaal van. Tim Burtons remake
(2001) van de filmklassieker The planet of
the apes (1968): een. vrouwelijk, blond en
blank model, haar toch al schaarse kledij
op strategische plekken gescheurd,
droeg een zwartharige chimpansee in
haar armen. Op het eerste gezicht maakte het plaatje een tedere en moederlijke
indruk, maar de evidente erotisering van.
het: beeld suggereerde toch ook de werkzaamheid van andere fantasieën: Interraciale, en misschien, zelfs bestiale, seksualiteit. De filmposter verdichtte de tedere
en gewelddadige tegenstellingen tussen
man. en vrouw, blanke en zwarte, mens
en. dier. Het opmerkelijke was dat de rol
van het blonde model in de film zelf van
volstrekt ondergeschikt belang bleek.
Want hét vrouwelijke personage was de
apin, gespeeld door Helena BonhamCarter, die in de omgekeerde wereld van
het verhaal als enige de principiële
gelijkheid van aap en mens wenste te
overwegen.
Aan het eind van. de film deelde ze een
kuise kus met de mannelijke en menselijke hoofdrolspeler (Mark Wahlberg),
een scène die menige bioscoopzaal deed

walgen (toen. ik in het publiek zat, was
het gegil niet van de lucht.) Naar verluidt is de schamele kus het enige overblijfsel van een. uitgebreider geconsumeerde liefdesaffaire tussen, de twee in
de oorspronkelijke versie van de film,
die de gebruikelijke sessies met testpubliek niet wist te overleven. De combinatie van (blanke) vrouw en (donkere)
aap maakt kennelijk een cul.tu.rele
opwinding los die commercieel goed uitte baten is, terwijl, de verbintenis tussen,
(blanke) man en. (donkere) apin alleen
maar walging en censuur sorteert. In het
begin van de film. duidde Wahlbergs
personage al op het principiële en
onoverschrijdbare onderscheid tussen,
man en aap (die voor vrouw en aap niet
opgaat). Wanneer een cruciale testmissie
van een ruimteschip met daarin een aap
als proefkonijn fout afloopt, sist hij:
'You shouldn't have sent an ape to do a
man's job'. Planet of the apes draaide de
verhouding tussen mens en aap om,
maar niet die tussen, man en vrouw, en
ook niet die tussen toelaatbare vrouwaap- en ontoelaatbare man-apin-relaries.
Stine Jensens Waarom vrouwen, van apen
houden presenteert een vijftal, casestudies
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over de liefdesgeschiedenis' tussen
vrouw en aap in wetenschap en cultuur.
Achtereenvolgens passeren literaire fictie van onder anderen, de Su.rinaam.sNederland.se schrijver Albert Helman,
Ian McEwan en Peter Hocg, de King
Koftg-fiim. van 1933, de media-industrie
rond vrouwelijke primatologen als Jane
Goodall en Dian Fossey, het traktaat The
.great ape project (1993), waarin Paolo
Cavalier! en Peter Singer pleiten voor
'mensenrechten' voor mensapen, en
Frans de Waals De aap en de sushimeester.
Over cultuur bij dieren (2001) de revue. De
terugkerende combinatie van aap en
vrouw is onderwerp van wat Jensen, in.
navolging van de literatuurwetenschapper Maaike Meijer (In tekst$evat, 1996),
een cultuurtekst noemt: 'Een conglomeraat: van geaccepteerde, steeds weer
terugkerende motieven en wijzen van
representatie rondom een. thema dat
zich steeds weer organiseert in nieuwe
culturele teksten, ongeacht of deze literair, journalistiek, wetenschappelijk of
van andere herkomst zijn' (64).
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Jensen bestudeert deze interdisciplinaire cultuurtekst in een beperkt corpus van zijn uitingsvormen: haar doel is
iiiet zozeer generaliserend, als wel
gericht op de bijzonderheid, en de betekenisvoile meerduidigheid van individuele teksten' (17). Omdat mensapen
zowel menselijke als dierlijke eigenschappen in zich verenigen, kunnen zij
bij uitstek ook dienstdoen als de figuren waarop seksuele, raciale en andere
culturele ambivalenties worden geprojecteerd. De ene tegenstelling
(mens/dier) Impliceert de andere
(man/vrouw, blank/zwart).
In het vertoog dat Donna Harraway,

Jensens voorganger en gesprekspartner,
in Primate visions (1989) simian orientalism
heeft genoemd, fungeert de rn.eo.saap als
de theatrale en. imaginaire 'ander', waarop de contrasterende waarden van het
westerse en mannelijke 'zelf worden
afgeschoven. Het typerende tekort aan.
ratio en het begeleidende overschot aan
emotie en libido deelt de aap met andere anderen als vrouwen, homo's, zwarten, en arbeiders. Wanneer vrouw en aap
allebei tot op zekere hoogte voorgesteld
worden als de ander van. het mannelijke
en. blanke zelf, speculeert Jensen, dan is
cle vraag V a t er gebeurt in de representatie van. de ontmoeting tussen, twee
"anderen", in dit geval de vrouw en de
aap' (44). Ziedaar de opzet van het boek.
in een. notendop. De vraag is of twee
keer anders nu meer of minder alteriteit
oplevert, en of de ideologisch resonerende verhouding tussen vrouw en aap
wel. adequaat gekarakteriseerd kan worden als (romantische) liefde'.
Want: één van de meest voorkomende
vormen die de ontmoeting tussen de
twee kan aannemen, al gesuggereerd
door de Planer of the. apes-poster waarop
het blonde model een chimpansee aan.
de borst neemt, is eerder die van moeder en kind dan die van minnares en
minnaar. Anders dan. in andere wetenschappen zijn. in de primatologie opvallend veel. blanke vrouwen werkzaam,
merkt: Jensen op. Bovendien zijn die
veel bekender en. populairder dan hun
mannelijke collega's. De status als
wetenschapper van Jane Goodall, Diane
Fossey en Biruté Galdikas wordt niettemin, tegelijkertijd, gestaag ondergraven
door de veelgehoorde nadruk op de
typisch vrouwelijke en moederlijke

eigenschappen, die juist hen zo
geschikt zouden maken voor het participerend onderzoek, onder onze naaste
verwanten: empathie, emotionaliteit,
zorgzaamheid, talent voor non-verbale
co mm unica tie (146).
Volgens Jensen zijn vrouwelijke en
blanke primatologen inzet van een
heuse representatie-industrie: 'een
enorme imagomachinerie waarin
bepaalde verhalen en beelden steeds
gerecycled worden.' (.142). In die beelden,
en verhalen, is de verhouding van de
onderzoekster tot haar object maar al te
vaak ook die van moeder tot kind.
Volgens Harraway, aangehaald door
Jensen, is onze cultuur zo dol op kranige primatologes die met apen knuffelen, omdat deze blanke vrouwen zouden, fungeren als de fantasmatische
bemiddelaars tussen de verloren natuur
(dieren) en. cultuur (mensen, dat wil
zeggen mannen) (145). Omdat blanke
vrouwen om te beginnen al dichter bij
de natuur staan, maar ook. weer niet zo
dicht als zwarte vrouwen, die van de
natuur nauwelijks te onderscheiden,
zijn, kunnen zij bij uitstek dienstdoen
ais de gerehabiliteerde Eva's die ons
voor een ogenblik terugleiden naar het
verloren paradijs (150). 'Haar ambiguïteit maakt (de blanke vrouw) dus
geschikt als bemiddelaar', concludeert
Jensen (145).
Dat die bemiddeling enige evenwichtskunst vereist, wordt duidelijk
wanneer Jensen ingaat op de veranderende beeldvorming van de vrouwen.
De etherische Goodall is inmiddels bijkans een. moederlijke heilige geworden,
maar Fossey en Galdikas hebben de
reputatie van. heks en bitch, teef (184). In

de bemiddeling tussen dier en mens
kan het dier kennelijk vermenselijken het werk van Goodall c.s. veranderde
het Imago van mensapen als killer apes In.
dat van zachtaardige woudreuzen maar evengoed kan de bemiddelaar zelf
verdierlijken. "Gone native, gone orangutan', oordeek een commentator over
Galdikas (179).
De seksualiteit die in de liefdesgeschiedenis tussen primatologe en mensaap achterwege blijft, of actief wordt
verdrongen, keert terug als racistische
vcrkrachtingsfantasic in de tweede veelvoorkomende vorm. van de vrouw/aapcombinatie die Jensen analyseert. In de
plot van de film Kiruj Kong (1933) wordt
een. blonde, blanke actrice eerst door
wilde Inboorlingen ontvoerd als offerbruid voor het: grote monster, en vervolgens gekaapt door King Kong zelf, die
haar voorzichtig en. langzaam uit haar
kleren pek. De interactie tussen vrouw
en aap krijgt in de film daarnaast nog
karaktertrekken van de verhouding tussen femme fatale en haar slachtoffer (de
reuzenaap gaat uiteindelijk ten onder
aan. zijn liefde voor de actrice), en van,
alweer, moeder en kind. Jensen tekent
hier bezwaar aan tegen de interpretaties
die King Kong reduceren tot racistisch,
beeld van de zwarte man, tegelijkertijd
angstaanjagend, opwindend en
komisch. Op grond van zijn buitenproportionele grootte overweegt ze King
Kong te scharen in de traditie van mensenetende reuzen, maar besluit uiteindelijk dat precies zijn ambivalentie zijn
wezen uitmaakt: 'Hij verenigt tegenstrijdige aspecten in zich. Hij is lief en.
gevaarlijk, gevoelig en agressief grootmaar kinderlijk. (...) King Kong sterft in
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de film, niet omdat hij slecht, en. gevaarlij k is, maar juist omdat hij dubbelzinnig is'(138).
Maar die combinatie van kinderlijke
liefheid en. beestachtige gewelddadigheid condenseert nu juist twee al even.
racistische stereotypen: het koloniaal
subject als kind dat verzorgd, en opgevoed moet worden, en als dier dat Meen
maar getemd of uitgeroeid kan worden.
King Kongs 'positieve' eigenschappen,
zijn gevoeligheid en sentimentaliteit,
zijn. dus op zich niet minder racistisch
dan zijn kwaadaardige; ze behoren tot
hetzelfde, zij het innerlijk tegenstrijdige, vertoog over ras. Als onschuldig
kind of als wild dier is de negroïde
mensaap even. ver verwijderd van de
rationele mens, die uiteindelijk alleen
de blanke man kan. vertegenwoordigen.
De ambiguïteit van het monster, lief én
bruut, ontsnapt niet aan racistische ideologie, maar maakt daar juist bij uitstek
deel van uit.
Jensen, is terecht gespitst op de dubbelzinnigheid die de figuur van de aap
in culturele teksten oproept. De inzet
van haar analyses is orn die ambivalentie
zo lang mogelijk gaande te houden en.
die niet voortijdig af te kappen door de
mensaap te lezen als representatie van
het een of het ander (66). Vaak leest ze de
gev/elddadige dood die de apen uit haar
casestudies ten deel vak als een poging
om. zijn. ambigue betekenispotentieel
abrupt te beëindigen, een vorm van.
geweld die ze symbolisch herhaald ziet
in menige interpretatie. Interpretaties
brengen de fascinerende en onrustbarende meerduidigheid van de mensaap
terug tot: eenduidigheid.
Maar zoals Jensen zelf al aanvoert, is

ambiguïteit zelf afhankelijk van de ideologische tegenstellingen die ze overschrijdt of problematiseert. 'Paradoxaal
genoeg is het benoemen, aanwijzen en
begrijpen, van ambiguïteit gestoeld op
het vermogen tot dualistisch denken.
Het aanwijzen en lokaliseren van ambiguïteit impliceert in zekere zin altijd
het herhalen van dual Ismen.
Ambiguïteit bestaat bij de gratie van
binair denken/ (31). Die implicatie betekent dus ook dat meerduidigheid een ai
even. bevestigende als kritische uitwerking kan. hebben. Zeker, de ambivalentie van de mensaap, ais mens én dier,
kan de elasticiteit en geconstrueerdheid
van identificerende categorieën, goed
duidelijk maken. Maar die dubbelzinnigheid kan net zo goed werkzaam
gemaakt worden, om diezelfde categorieën andermaal te bevestigen. In de
liefdesgeschiedenis van de primatologe
en haar onderzoeksobject is het haar status als tussen figuur tussen, dier en man
die haar zo geschikt maakt als de
bemiddelaar tussen natuur en cultuur.
In de romance van King Kong en de starlet verdicht de aap twee tegengestelde,
maar even racistische aspecten van de
zwarte man, kind én wild dier. Zo'n
ideologickritische blik. op ambivalentie,
als schier onuitputtelijke bron van
opwinding en. fascinatie die cultureel
bruikbaar gemaakt kan. worden, blijft
onderbelicht in Jensens studie. Haar
eigen waarschuwing ten spijt beperkt
Jensen zich tot het steeds opnieuw aantonen van de onvermijdelijke ambiguïteit..
Ambivalentie wordt zo een te makkelijke en te handige panacee om politieke
tegenstellingen te overstijgen, of als

achterhaald te beschouwen, Dat is zeker
het geval in de triomfantelijke conclusie
van de studie, waarin Jensen, suggereert
dat vrouwen zich juist aangetrokken
zouden voelen tot het anderszijn, en de
meerduidigheid van de aap, die tegelijkertijd monster en knuffelbeest is. De
aap belichaamt 'de unieke combinatie
die het hart van zoveel vrouwen sneller
doet kloppen: hij is zachtaardig én
macho. Hij is als een stukje ongerepte
natuur, en heeft in het geheel geen lastvan de remmingen die de civilisatie ons
oplegt. Hij volgt zijn intuïtie, en als het
moet pinkt hij zonder gêne een traantje
weg' (257). Jensens kritiek op Frans de
Waal dat ambiguïteit in zijn werk een.
8
toverterm' wordt 'die eerder problemen
holistisch toedekt dan verheldert' (249),
is hier geheel en al van toepassing op
haar eigen betoog, Want als haar eigen
casestudies iets aantonen, dan. is het wel
dat de liefdesgeschiedenissen' tussen
vrouwen en apen. op beslissende wijze
geïnformeerd zijn en gemotiveerd blijven door ideologieën van sekse en ras.
Sterker, de vele verbintenissen tussen
vrouwen en. apen die Jensen de revue
laat passeren, verhullen, het bijna totale
gemis aan liefdesgeschiedenissen, tussen.
mannen en apen, een taboe dat zelfs de
recente remake van Planet of the apes niet
durfde te overschrijden. Omdat vrouwen ideologisch gezien sowieso ai dichter bij dieren staan, is de liefdevolle of
erotische transgressie van. de grens tussen mens en. dier in hun geval. In zekere
zin een moot point. Echter, de eventuele
ambivalenties tussen man, ais de scherper gedifferentieerde of nauwer gemarkeerde sekse, en aap zouden, des te neteliger zijn, en daarom, des te productie-

ver. Misschien Is de vraag dus niet
zozeer waarom vrouwen van apen houden, maar eerder waarom mannen houden van vrouwen die van apen houden,
terwijl ze zelf niet zo van apen houden.
Een mogelijk alternatief voor de
ambiguïteit die Jensen als haar leidraad
neemt, is herhaling of verdubbeling. De
kwestie verschuift dan naar de menselijkheid die apen zo moeiteloos naapen, Imiteren, parodiëren, ontvreemden. Dat aspect van de representatie van
de mensaap komt aan de orde in het
laatste hoofdstuk van het boek. Daarin
staan Ian McEwans verhaal Rejlections of a
kept ape (1978) en Frans de Waals prlmatologische studie De aap en de sushimeester.
Over cultuur hij dieren (2001) centraal.
McEwans verhaal wordt verteld door
een hulsaap, die beurtelings dienstdoet
als surrogaatkind, gelegenheidsminnaar
en inwonende hulp in de huishouding
van de schrijfster Sally. In de betekenis
van 'spiegelingen' verwijst het rejlections
uit de titel onder meer naar de citaten
uit de wereldliteratuur waarmee de aap
zijn verhaal doorspekt, en naar de
oplossing voor het writers block die de
wanhopige schrijfster kiest: ze schrijft
woord voor woord haar eerste roman
over. Op overtuigende wijze associeert
Jensen het verhaal met de traditie waarin de aap het iconografische symbool
voor de kunsten is (arssimia naturae,
kunst is de na-aper van de natuur), en
waarin de kunstenaar, de na-aper van de
goddelijke creatie, zich identificeert als
de 'aap van God'. Ze verbindt die traditie vervolgens met de postmoderne poëtica van citeren en. parodiëren. (233). De
sushimeester uit De Waals titel verwijst
naar de cultuur, gedefinieerd als leren
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door imiteren, die mensen, en apen
gemeen hebben, met de Japanse sushimeester, die jarenlang de kunst moet
afkijken (2.4.7).
Dit rijke potentieel van herhalen,
nadoen., spiegelen en verdubbelen vergt
overigens theoretische verdieping en
specificerlng. Bijvoorbeeld niet behulp
van. Judith Butlers begrip van performativiteit (onder andere in Bodies that matter,
1993), waarin precies de herhaling van
een norm die norm tegelijkertijd
bestendigt én verplaatst of ontvreemdt.
Of middels Homi K. Bhabha's uiteenzetting over het begrip mimicry in
Locations o/culture (1994), volgens welke
het koloniale subject opgesloten zit in
een conditie waarin, hij of zij het ene
moment vrijwel gelijk is aan ons, maar
nou net niet helemaal, en. op het andere
weer helemaal niet zoals wij is, volstrekt
anders. Die ontwijkende dynamiek van
norm en herhaling, en die van niet
helemaal/helemaal niet, lijken me allebei bij uitstek productief voor de analyse van. teksten waarin mensapen hun
opwachting maken.
Jensens mooiste case gaat over Albert
Helmans verhaal Mijn aap schreit uit 1928,
waarin, de onschuldige intimiteit tussen,
een vrouw en een huisaap de hysterische en. paranoïde mannelijke verteller
tot een moordzuchtige razernij drijft.
In een nachtmerrie dringt de staart van.
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het beest, elders een geheven wijsvinger
en. een. stijve fallus, zich aan hem. op als
een gekruld vraagteken: 'zijn staart
stond als een groot donker vraagteeken
achter hem omhoog' (76). Jensen laat
prachtig zien hoeveel discursieve moeite de verteller zich getroost om die
vraag afdoende te beantwoorden.
Psychoanalytisch gezien, figureert de aap
als zijn verdrongen id; in darwinistische
termen moet de man de aap erkennen
als zijn. voorganger en verwante; in een
christelijk vertoog benadert de aap, in
zijn ambiguïteit als mens én dier, die
van Christus, als mens én god.
Uiteindelijk vergiftigt de man. de aap.
Maar het trage doodsbed van het beest
benadert de passie van Socrates en
Christus. Waarmee zijn eerder verwoorde, ergste angst bewaarheid wordt:
'Zoo zou hij ons menschen tóch zijn.
grootste smaad aandoen, te sterven
als een mens, als welk een mensch,
o Socrates! En ik zou. de Platoon
wezen die zijn Phaidoon moet
schrijven? Nooit, nooit zou ik zooie ts dulden. Sterven zou hij, maar
niet als een mensch. Dit laatste,
de dood, ons heiligste mysterie,
het laatste levensgeheim dat wij
leren ten koste van alles, zou hij
parodieeren, zou hij mij voorspellen., zoo miniem?'5 f98).

