Van vrouwenverkrachter
tot ideale man
De band tussen vrouw en aap

stine jensen

'Neem een. aap, geef hem een draagbare telefoon en u hebt een idee van de man.'
Michel Houellebecq, Elementaire deeltjes (i.999)
De Deense schrijver Peter Ftoeg beschrijft in De vrouw en de aap een opmerkelijke liefdesscène.
'Ze knikte naar het lid. "De pieieman", zei ze. De aap strekte een arm uit, legde de
achterkant van zijn ene hand tegen haar been en schoof hem voorzichtig onder
haar jurk omhoog. Madelene voelde in haar schoot de warmte van zijn hand,
maar hij raakte haar niet aan. Hij keek haar vragend aan. "Kriebelientje", zei ze
hees, bij wijze van uitleg. Zonder de blik van het dier los te laten, lichtte ze haar
jurk op, tot haar borsten vrijkwamen. Langzaam boog de aap zich naar voren,
boog zijn hoofd., als een rituele groet, en nam haar tepel tussen zijn tanden/
In deze roman maken we kennis met de wetenschapper Adam Burden. Hij heeft het
zo druk met zijn carrière in de zoölogie, dat hij zijn vrouw, de beeldschone Madelene, volkomen verwaarloost. Al zijn aandacht gaat uit naar Erasmus, een aap van een
hogere, onbekende soort. Uit onvrede dwarsboomt Madelene de wetenschappelijke
experimenten van haar man door Erasmus te bevrijden. Madelene wordt hartstochtelijk verliefd; Erasmus neemt haar mee naar een paradijselijk bos, waar ze de gelukkigste tijd van haar leven doorbrengt. Daar speelt zich ook de bovenstaande liefdesscène af Madeicnes echtgenoot is vreselijk jaloers en overweegt de aap te doden.
Maar op de laatste bladzijden ziet hij in dat zijn vrouw gelukkiger is met de aap.
Madelene, inmiddels zwanger van het dier, vertrekt met Erasmus naar een bosrijke
omgeving in het Noorden,
Madelene is niet het enige vrouwelijke personage uit de westerse film- en literatuurgeschiedenis dat wordt verleid door een aap. De bestiale vrijpartij lijkt absurd,
maar wie op zoek gaat, ontdekt dat het in de westerse cultuur wemelt van de complexe driehoeksverhoudingen, waarbij mannen en behaarde apen vechten om de
aandacht van vrouwen. Om een aantal voorbeelden te noemen: in de korte roman
Mijn aap schreit van Albert Helman vermoordt een jongeman zijn huisdier, een aap,
omdat die volgens hem meer aandacht krijgt dan hij van de vrouw op wie hij verliefd is. De film King Kong (1933) toont een gorilla die hopeloos verliefd is op Ann, een
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mooi blond meisje, maar concurrentie ondervindt van Jack, een stugge zeebonk. De
gorilla moet het aan het eind van de film bekopen met de dood. Aangevallen door
vliegtuigen met bommenwerpers stort de aap neer van het Empire State Building.
Het bloed gutst uit zijn kop, en King Kong sterft Hij zou de geschiedenis ingaan als
eenrape-ape,een gevaar lij ke vrouwenverkrachter.l
Na 1970 zien we een golf films en boeken waarin de aap als de betere optie uit de
bus komt. In de remake (1976) van King Kong geniet Jessica Lange in haar rol als Ann
met volle teugen van de aandacht van de gorilla. Ze laat zich door hem baden in een
waterval en bij afwezigheid van een föhn in de jungle, blaast King Kong zachtjes
haar haren droog. In Tarzan, the apeman laat Bo Derek, in haar vertolking van Jane, alle
mannen die naar haar hand dingen links liggen; ze is liever verwikkeld in. een stoeipartijtje met een enorme orang-oetan en Tarzan. De aap en de aapmens sjorren
beurtelings aan haar broekje en proberen bovenop haar te klauteren.2 En in Nagisa
Oshima's film Max, mon amour neemt de jonge huisvrouw Margaret wraak op haar
overspelige echtgenoot Peter door overspel te plegen met Max, een aap waarvan het
niet helemaal duidelijk is of hij een chimpansee of een gorilla is.
Vóór 1970 worden apen, hetzij uit jaloezie (zoals in Mijn aap schreit) hetzij uit beschermingsdrang (zoals in Kmg Kong), vermoord door de man. In De vrouw en de aap,
Max, mon amour en de remake van Kin^g Kong blijft de aap niet alleen in leven, maar
wordt hij ook door de man als meerdere geaccepteerd. Wat is de betekenis van de
omslag in de culturele verbeelding van de aap, van rape-ape tot ideale man? Waarom
geven vrouwen de voorkeur aan apen boven mannen? Waarom zijn dat blanke vrouwen en mannetjesapen?3 Opmerkelijk is bovendien dat de regisseurs en auteurs van
bovengenoemde films en romans allemaal mannen zijn.4 Waarom bedenken zij scenario's waarin mannen het moeten afleggen tegen een aap? In mijn zoektocht naar
een verklaring voor de erotische band tussen vrouw en aap, en de recente glansrol
van de aap daarin als ideale man, ga ik allereerst te rade bij De vrouw en de aap van Peter
Hoeg. Waarom, vindt Madeiene het geluk in de armen van een superaap?
Het p o r n o g r a f i s c h e

h o f van

Eden

De vrouw en de aap wordt verteld vanuit het perspectief van de rijke en mooie Deense
jonge vrouw Madeiene. Als het boek aanvangt, is ze precies 529 dagen de echtgenote
van Adam. Burden. Samen met hem woont ze in een groot herenhuis koloniale
stijl in Londen. Alleen, al het feit dat ze het aantal dagen zo precies heeft bijgehouden, duidt erop dat Madeiene zich. opgesloten voelt in het huwelijk; ze telt de
dagen van haar 'gevangenschap'. Het huis waarin Madeiene woont wordt omschreven, als een soort dierentuin: de wintertuin is haar reservaat, omgeven door ijzeren
tralies.
Adam heeft nauwelijks aandacht voor Madeiene. Hij is gefixeerd op zijn carrière
en hoopt dat hij de directeur zal worden van een nieuwe, prestigieuze dierentuin in
Londen. Met zijn (hersenonderzoek naar de aap Erasmus, vermoedelijk behorend
28

tot een onbekende apensoort en illegaal naar Londen gesmokkeld, probeert hij indruk te maken op het comité dat beslist over de nieuwe directeur.
Madelen.es leven is een sleur, opgebouwd uit niets dan herhalingen.. Ze zoekt
troost bij de fles. Enerzijds kan Madelenes alcoholisme geïnterpreteerd worden als
een poging de routine te doorbreken, zichzelf weer te voelen. Anderzijds wordt haar
alcoholisme omschreven als "de diepe, innige wens jezelf te vernielen . Madelene
drinkt bovendien niet gewoon, uit een glas, maar haak haar alcohol in het tuinhuis,
waar haar man enkele laboratoriumspullen bewaart:
'Van een plank met staaldraad pakte ze een hevel, uit een kast een pyrexkolf, van
een. droogrek een maatglaasje. Ze verwijderde de rubberdop van een kogeifles in
houtwol en tapte 2,8 deciliter 99,6 procent zuivere alcohol voor gebruik in ziekenhuizen en laboratoria. Uit een plastic jerrycan met gedestilleerd water vulde
ze vervolgens de kolf bij. De vloeistof bevatte nu vijfenvijftig procent alcohol/
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Het is alsof Madelene zichzelf tot zoölogisch object van haar man maakt, door zich
vol te gieten met alcohol, en zichzelf op deze wijze letterlijk op sterk water te zetten.
Wanneer Madelene vermoedt dat haar man iets voor haar verbergt, gaat ze op
onderzoek uit. Normaliter verlaat Madelene haar 'territorium 1 niet, maar na een extra glaasje alcohol vat ze moed en stapt ze het laboratorium van haar man binnen.
Daar ziet ze de aap en gaat bij hem de kooi binnen. 'Proost1, zegt ze tegen de aap, terwijl ze nog een slokje neemt. Als hun blikken elkaar ontmoeten, heeft ze het idee
dat de aap haar innerlijke lijden opmerkt: 'Hij zag haar naakt, onopgemaakt, en erger nog, hij zag haar treurige innerlijk, de onzekerheid, de waardeloosheid/
De aap is niet de enige die Madelenes werkelijke gevoelsleven ziet. Ook haar boezemvriendin Susan, met wie Madelene haar jeugd doorbracht in een internaat en.
met wie ze stiekem een lesbische affaire had, kijkt door Madelenes schmink en alcohoilucht heen. De relatie van. Madelene met Susan was gebaseerd op 'instinctieve zekerheid1. Erover praten deden ze niet, want 'ze wisten dat hoe minder woorden je
gebruikt hoe verdorvener het is". Het taalloze maakt hun relatie dierlijker; praten is
immers typisch iets van de cuituurmens. Het zien van de ander duidt op gelijkwaardigheid en respect. Zowel Susan ais de aap bekijken Madelene niet als object, maar
ais subject. Madelenes relatie met Adam wordt daarentegen beschreven met een
dierlijke, objectiverende metafoor: Adam is een roofdier en Madelene is zijn prooi.
Toen hij haar veroverde, droeg hij bij voorbeeld een bontjas, had zijn stem een diepte die alleen diegenen hebben 'wier brul uit het onderlichaam komt' en was hij
'zonder natuurlijke vijanden". Na de verovering neemt Adams belangstelling voor
Madelene drastisch af en zondert hij zich steeds meer afin zijn 'hol1: een wereld vol
boeken, de bibliotheek.
Madelene identificeert zich hevig met de aap:
29
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'Ze had de indruk dat ze zelf een aap was, want weliswaar kon ze deze kooi verlaten en ook het huis, maar erg ver kon. ze niet komen, voordat ze met haar hoofd
tegen de economische, sociale of echtelijke versperringen, zou lopen die ook haar
leven begrensden/
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Zij kan zich de eenzaamheid van de aap levendig voorstellen en bedenkt daarbij dat
het de aap ontbreekt aan hulpmiddeltjes om. de eenzaamheid te verzoeten: 'Ooit ge™
hoord van apen die dronken?'
Madelene beraamt een plan om de aap te bevrijden. Ze steelt de sleutel van haar
man, maar na de kidnap neemt Erasmus de leiding over: hij springt met haar in zijn
armen, over de daken van Londen. Na een reis van zeven etmalen komen ze aan in
een. grote tuin, 'geen knus paradijs, maar het dierenpark zoals Adam en. Eva dat moeten hebben meegemaakt'. Madelene begrijpt waar ze zijn beland: 'in het pornografische hof van Eden', een tuin der Lusten, waarin naar hartelust kan worden gevreeën. Ze heeft geen besef meer van tijd, maar eet, drinkt, slaapt en wast zich
wanneer ze daar zin in heeft. En Erasmus en Madelene vrijen er lustig op los. Ze
hoeft haar dierlijke behoeften niet meer te onderdrukken, zoals ze tijdens haar huwelijk, met Adam. deed:
'Elke keer wanneer het dier binnenin haar had geknord, dan had zij het een
maaltijd toegeworpen, een halve kilo bonbons, een liefkozing, een cocktail, een
glas zuivere alcohol, niet uit honger maar om repressieve redenen, om de angst
en onbehaaglijke geluiden te onderdrukken/
Gedurende de romance gaat Madelene zelf steeds meer op een aap lijken. Ze 'hurkt,
neemt plaats op een tak1 en na verloop van tijd staat haar haar 'recht overeind om het
vangen van de hoofdluizen te vergemakkelijken1. De aap, zo zou je kunnen interpreteren, helpt Madelene het laagje beschaving van zich af te schudden en. toe te geven
aan haar dierlijke verlangens. Ze werpt het onnatuurlijke van haar 'cultuurlijke aristocratische" leven van zich af, terwijl de overige mensen in Londen machinematig leven en 's avonds alleen maar voor de tv hangen.. Ook is Madelene nu van de drank af
en leidt ze voor het eerst sinds haar jeugd een leven zonder verdoving.
Op haar beurt leert Madelene de aap praten. Dat gaat op een Tarzan en Jane-achtige manier. Ze prikt zichzelf op de borst en zegt: 'Madelene". Na de persoonlijke
voornaamwoorden stapt ze over naar het menselijk lichaam. 'Voet, onderbeen/ Zo
gaat ze langzaam via haar benen naar boven, om halverwege met hese stem de aap
'kriebelientje" te leren, waarna een broeierige vrijpartij volgt. De taai dient niet voor
hoog- filosofische gesprekken; de relatie tussen Madelene en Erasmus is grotendeels
gevoelsmatig, lichamelijk en zwijgend. 'Goeiemorregugoegeslapen' is de eerste volzin die Erasmus uitstoot, gevolgd door: 'Kan er geen kind komen?'
Erasmus vertelt Madelene dat waar hij vandaan komt, ze zichzelf'mensen" noemen, terwijl ze de mensen 'dieren" noemen. Hij is 'wat na de mens' komt, een hoge-
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re onbekende aapsoort.5 Zijn geheimzinnige plek van. oorsprong ('ergens uit het
noorden"), zijn onbepaalbare soort en zijn superieure menselijkheid geven Erasmus
een bovenmenselijke status. Deze status als supcraap wordt versterkt doordat hij is
'uitverkoren' en 'met een missie' op aarde is gekomen, namelijk de mensheid een les
te leren.6 In één van de slotscènes van. De vrouw en de aap worden we deelgenoot van de
missie van Erasmus. Nu blijkt dat Erasmus zeer bewust erop aanstuurde dat Madelenc hem leerde spreken; hij heeft de taal nodig om zich tot de mensen te kunnen
wenden. Uit zijn toespraak, die in elke huiskamer op de televisie is te volgen., blijkt
dat hij wil onderzoeken of een vreedzaam naast elkaar bestaan van mensen en dieren
mogelijk is. Tot zijn spijt moet hij concluderen dat de mens er nog niet klaar voor is.
Eigenlijk is het niet de mens die er nog niet klaar voor is, het is in feite de man die
dwarsligt, zo weet de lezer. Van elk. personage in De vrouw en de aap wordt namelijk
aangegeven hoe zijn of haar relatie tot dieren is, en de mannen komen er niet al te
best van af. Baliy, de smokkelaar van Erasmus, beschouwt dieren als wezens van een
lagere orde; Johnny, ook smokkelaar, gokt op honden en paarden; de vader van
Adam is een jager; Madelenes vader is werkzaam in de dierenindustrie en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse Deense productie van 20650000 varkens en 813000
runderen en kalveren'; Adam ten slotte doet wetenschappelijke experimenten met
proefdieren. De vrouwen in de roman zijn een stuk diervriendelijker: Andrea Burden, de zus van Adam, is voorzitter van The Animal Welfare Foundation, en Susan,
de beste vriendin van Madelene, zit in het bestuur van de Royal Society for the Protection ofAnimals.
Waarom houdt Madelene meer van de aap dan van haar eigen man? In De vrouw en
de aap kiest Madelene voor de aap omdat zij zich herkent in zijn anderszijn. Ze identifiteert zich met zijn eenzaamheid wanneer hij opgesloten is. Voelde zij zich aanvankelijk als een doods cultuurmens wier leven bestond uit herhalingen, in de nabijheid van de aap is Madelene weer vitaal en levenslustig; ze wordt zelf aapachtiger.
Dankzy de aap komt Madelene weer in contact met het dierlijke in zichzelf. Terwijl
haar man de aap slechts beschouwt als een onderzoeksobject dat zijn carrière vooruit kan helpen, waardeert en respecteert Madelene de aandacht die Erasmus voor
haar heeft. Ze verwerpt de dominante mannelijke rationele cultuur die dieren en
vrouwen tot objecten maakt. Wanneer ze moet kiezen tussen haar man en de aap,
kiest ze voor Erasmus omdat ze 'met gesloten ogen' voelt wat haar man is: 'de Dood'.
De verhandelingsachrige titel, de vrouw en de aap, suggereert dat de strekking van de
roman van algemenere aard is, dat dit verhaal niet specifiek over Madelene en Erasmus gaat, maar over alle vrouwen en apen ter wereld,
P r l m a t o l o g i e a l s simian
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Een punt van kritiek op Heegs roman is dat hij een ongeproblematiseerde notie
heeft van wat natuurlijk is. Vrouwen en apen. vertegenwoordigen in Hoegs literaire
universum een soort, ongerepte natuur, nog niet verpest door eisen die de heden31
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daagse maatschappij stek. Enerzijds neemt hij het op voor de ander, maar tegelijkertijd w o r d t deze ander als de onbedorvene voorgesteld. Deze hardnekkige mythe,
waarbij h e t Vrouwelijke' en h e t 'dierlijke' een paradijselijke, natuurlijke oerstaat
vertegenwoordigt (waaruit, als we H o e g volgen, d e door de c u l t u u r verpeste m e n s
zou moeten p u t t e n o m weer te genezen), w o r d t door de Amerikaanse cuituurcritica
D o n n a Haraway bekritiseerd. Zij wijst erop d a t de aap fungeert als projectiefiguur
en identiteitsspiegel voor de westerse blanke man. Wat n a t u u r is en wat natuurlijk,
ligt geenszins vast, maar wordt in relatie tot de n o r m geconstrueerd.
In haar boek Primate visions. Gender, race and nature in the world of modenvscience, d a t in zijn
geheel te lezen is als een cultuurkritische wetenschapsgeschiedenis van de p r i m a t o logie (het wetenschappelijk onderzoek naar mensen, m e n s a p e n e n apen), stelt Haraway dat wij h e t niet over apen k u n n e n h e b b e n zonder h e t ook over onszelf te h e b ben. Onze verhalen over apen zeggen meer over de m e n s e n die ze vertellen d a n over
de apen. Apen spelen volgens Haraway een belangrijke rol in. het vertellen van verhalen, over wie 'wij' zijn. Ze geven, prijs hoe wij de relatie zien tussen mens en dier, man.
en vrouw, blank en zwart, geest en. lichaam, cultuur en natuur, toekomst en oorsprong:
"Met name westerlingen produceren verhalen over apen terwijl ze tegelijkertijd
verhalen vertellen over de relatie tussen natuur en cultuur, dier en mens, lichaam
en geest, oorsprong en toekomst. Vanaf het midden van de achtiende eeuw is de
primatenorde gestoeld op deze dualismen en hun wetenschappelijke oplossingen.' (1989,5)
De primatologie is een vakgebied waar in termen van dualismen wordt onderhandeld over de menselijke identiteit, wie mensen zijn, waar ze vandaan komen en waar
ze naartoe gaan.
Haraway noemt de primatologie simian orientalism. Ze verwijst naar de term
'oriëntalisme' die door Edward Said werd geïntroduceerd en waarmee hij doelde op
de functie die de Oriënt lange tijd heeft gehad voor het Westen, namelijk ais reflexieve spiegel. Said bekritiseert het westerse discours, waarin de Oriënt vaak wordt
voorgesteld ais een vaststaande en onbeschreven identiteitsplaats waarin de westerling zich kan spiegelen. In feite, zo stelt Said, vindt er een co-constmctk plaats: noch
het Westen, noch de Oriënt zijn vastliggende entiteiten, maar worden in relatie tot
elkaar gedefinieerd. Apen vormen volgens Haraway een soortgelijke spiegel voor de
mens. Ze zijn de ander waarlangs de mens een zelfbeeld construeert. Dat zelfbeeld is
westers, rationeel, blank en mannelijk:
'Simian orientalism, betekent dat de westerse primatologie ging over de constructie
van het zelf via het ruwe materiaal van de ander, de toe-eigening van natuur voor
de productie van cultuur, het rijpen van het menselijke met als grondstof het
dierlijke, de zichtbaarheid van blank vanwege de duisterheid van kleur, de uit-

komst van man via het lichaam van de vrouw, de totstandkoming van gender via
de hulpbron scx, het ontstaan van geest via de activering van het lichaam/ (1989,
»)
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De identiteitsconstrucrie van de blanke westerse man. vindt steeds plaats door beroep te doen op wat hij niet zou willen zijn. De aap dient als grondstof voor zijn
zelfdefinitie, en fungeert als 'ruwe' ander, als projectiefiguur en afzetpunt. De aap
representeert daarbij, aldus Haraway, dierlijkheid, wildheid, vrouwelijkheid, natuurlijkheid, lichamelijkheid, primitiviteit en seksualiteit.
In Primate visions geeft ook Haraway een verklaring waarom, vrouwen liefde voor
apen wordt toegedicht. Ze wijst erop dat de hedendaagse primatologie zich kenmerkt door een opvallende band tussen vrouwen, en apen. Iedere apensoort lijkt zijn
eigen toegewijde vrouw te hebben. Chimpansees hebben hun Jane Goodall, gorilla's ^
danken hun beschermde status aan Dian Fossey, wiens leven werd verfilmd, in Goriflas in the mist (Michael Apted 1988), orang-oetans horen bij Biruté Galdikas, Shirley
Strum werpt zich op als de vrouw van de bavianen en. de Belgische Ellen van Krunkelsven werd onlangs door de Belgische journalist Dirk Draulans uitverkoren tot
'Barbie van de bonobo's'.
De representatie van de beroemdste leading ladies, de trimates van de primatologie
(Fossey, Galdikas en Goodall), in de publieke media, benadrukt keer op keer hoe
dicht deze vrouwen bij de apen staan: we zien ze de apen aanraken, knuffelen en verzorgen. Haraway wijst erop dat bij deze representaties van vrouwelijke primatologen de scheidslijnen tussen hen en de apen vervagen. Deze primatologen zouden
zich zozeer met de (vrouwtjes)apen identificeren, dat ze ermee samen beginnen te
vallen. Van Dian Fossey zijn er bij voorbeeld diverse afbeeldingen waarop zij in een
verstrengeling met één of meerdere gorilla's zit.7 Dit is heel anders dan bij voorbeeld *
het werk van Frans de Waal, die zichzelf nooit tussen de apen laat afbeelden, maar
uitsluitend op de achterflap als auteur poseert.
Volgens Haraway is één van de hardnekkigste culturele clichés binnen het apenonderzoek het idee dat vrouwen betere toegang tot de apen zouden hebben omdat
zij dichter bij de natuur zouden staan, Het is inderdaad opmerkelijk hoeveel vrouwelijke primatologen geroemd zijn om hun vermogen tot inleving en identificatie.
Dat er zoveel vrouwen in de primatologie werkzaam zijn, heeft een. historische reden. Louis Leakey, de leider van een invloedrijk, prima to logisch instituut, stelde veel
vrouwen aan omdat hij van mening was dat vrouwen beter geschikt waren dan
mannen om het veld in te gaan. Ze zouden meer oog hebben voor detail en meer inlevingsvermogen kunnen opbrengen. Echter, zo merkt Haraway op, het is niet omdat ze vrouwen zijn dat ze betere toegang krijgen, het is omdat vrouwelijkheid op een
bepaalde manier is geconstrueerd. Empathie of inlevingsvermogen is één. van die dingen die aan vrouwelijkheid wordt gekoppeld.
Het is volgens Haraway niet toevallig dat een vrouwelijke blanke wetenschapster
de rol van communicator en mediator tussen mens en natuur op zich krijgt. Volgens Ha-
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raway is haar positie symbolisch beladen met wat ze de triple code noemt. De eerste code is gender. Vrouwzijn maakt iemand geschikt als mediator. 'Woman is closer to nature than Man and so mediates more readily/ (1989, .149) De tweede code is science, de
intersectie van haar vrouwelijkheid en haar functie als wetenschapster: 'Such a
scientist doet not hold the camera; she is still the one photographed for millions to
view/ De derde code is race:
•
'Bij een westerse zwarte vrouw zou de specifieke culturele bepaaldheid van het
verhaal van de vrouw in het bos te duidelijk zijn geweest, omdat zij niet net zo
gemakkelijk de ambiguïteit van de gemarkeerde en ongemarkeerde categorieën
kan dragen die noodzakelijk zijn voor de narratieve oplossing van het dilemma
in universele termen. (...) Zwarte vrouwen worden meestal zo nauw geassocieerd
met de categorie "dier" dat ze moeilijk als bemiddelaars kunnen functioneren in
teksten die in een witte cultuur worden geproduceerd. In die culturele velden
zijn gekleurde vrouwen gecodeerd, als seksueel, dierlijk, donker, gevaarlijk,
vruchtbaar, pathologisch/ (1989,153-1.54)
Het zou, aldus Haraway, nooit een zwarte vrouw kunnen zijn die optreedt als bemiddelaar, omdat zijzelf in de westerse cultuur als dierlijk is voorgesteld. De blanke
vrouw is de perfecte bemiddelaar, omdat zij enerzijds valt onder de categorie mens
en als zodanig genoeg afstand tot het dier heeft om het niet-dierlijke te vertegenwoordigen; tegelijkertijd is zij in de westerse geschiedenis ook buitengesloten geweest van de definitie mens, en staat zij als de ander ten opzichte van de witte man,
geassocieerd met het natuurlijke, dichtbij genoeg.
Van r a p e - a p e t o t

ideale

man

Haraway noemt de aap een projectiefiguur en de blanke vrouw een geschikte bemiddelaar tussen, natuur en cultuur. Hoewel deze ideeën overwegend vanuit een
synchroon perspectief worden beschreven en. Haraways vocabulaire in die zin weinig geschikt is voor het verklaren en beschrijven van veranderingen in ons aap- dan wel
vrouw- en manbeeld (de ander verandert bij haar niet), kunnen ze in. aanzet toch behulpzaam zijn de omslag in de huidige beeldvorming te begrijpen. Als de aap in De
vrouw en de aap van een. vrouwenverkrachter tot de ideale man is getransformeerd dan
betekent dit, wanneer we Haraway volgen, dat er een omslag is geweest in de rol van
de aap ais projectiefiguur. Inderdaad is dat, in algemene zin, het geval. Tot aan de
twintigste eeuw kleefde er in de westerse cultuur een negatieve connotatie aan apen,
die golden als monsterlijke wezens. In de Oudheid stond de aap al te boek alsfigura
diahoii, duivelsfiguur. Ze representeerden bedrog, obsceniteit, lachwekkendheid,
gierigheid, perversiteit en ijdelheid. (Janson 1952) Ofschoon men. in de christelijke
traditie apen nog altijd associeert met iets afgrijselijks en laags, is mede door de evolutietheorie de nadruk steeds meer komen te liggen op de continuïteit tussen mens
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en aap, In het algemeen zijn in. de twintigste eeuw de menselijkheid van de aap en de
aapachrigheid van de mens steeds meer benadrukt, en is er in de twintigste eeuw
een beweging waarneembaar van discontinuïteit naar continuïteit. In 1993 bereikte
het. continuïteitsdenken zijn hoogtepunt met Thegreatapc-project (Singer en Cavalieri
1993}, een manifest van een groep wetenschappers die ervoor pleitten aan mensapen
dezelfde rechten toe te kennen als aan mensen, en mensapen als waren zij personen
te aanvaarden. In De vrouw en de aap wordt deze kwestie aangestipt, door een vrouw(l)
op te laten draven die voorzitter is vaneen vereniging die gelijke rechten voor mensapen wil Later wordt onthuld dat ze in werkelijkheid een aap is.
Binnen de primatologie is er sprake van continuïteitsdenken, dat tot uitdrukking komt in twee verschillende strategieën. De eerste is te beargumenteren en te laten zien dat mensen eigenlijk als apen zijn. Het werk van Desmond Morris, die over
de mens sprak als een 'naakte aap?, en dat van de Nederlandse tv-bioloog Midas
Dekkers, die in zijn boeken en televisieprogramma's ook steeds weer laat zien hoe
aapachtig, of dierlijk in het algemeen, het gedrag van mensen is, kan als illustratief
. worden genoemd. De tweede strategie is te laten zien hoe menselijk apen, met name
de mensapen, zijn. Het werk van de vrouwelijke primatologen in de jaren, zestig, zeventig en daarna, van Dian Fossey, Biruté Galdikas en Jane Goodall bij voorbeeld, is
representatief voor deze inzet. Zij hebben zich op een vrouwelijke manier, namelijk
empathisch, gericht op contact met de apen, en stuk voor stuk het zachtaardige karakter van de apen benadrukt en hun gelijkenis met de mens. De aap is steeds meer
familie van de mens geworden en tegenover onze familie zijn we een stuk aardiger
geworden. Misschien niet in. de laatste plaats omdat we daar zelf ook een. stuk aardiger door worden voorgesteld.
Maar ook de rol. van de vrouw is, mede dankzij het feminisme van de jaren zeventig, veranderd. Niet langer is zij het mooie blondje, zoals in King Kong, maar zij is een
rebellerende vrouw geworden. Madelene pikt het niet dat ze door haar man wordt
genegeerd. Aanvankelijk protesteert zij in stilte, door te drinken, waarmee ze vooral
zichzelf schade toebrengt. Daarna neemt haar protest andere vormen, aan: overspel,
op zoek naar de man die wel voldoet. Door haar affaire met Erasmus groeit haar zelfrespect gelijktijdig met haar respect voor dieren.
De vrouw wordt door Haraway de ideale bemiddelaar tussen natuur en cultuur
genoemd. Vraag is: voor wie bemiddelt zij precies? Het blijft immers opmerkelijk
dat mannen in deze tijd culturele voorstellingen bedenken waarin zij het moeten, afleggen tegen apen. Volgens Midas Dekkers is de geslachtsgemeenschap tussen
vrouw en dier al eeuwenoud, en bij uitstek een fantasie van, voor en door mannen.
In zijn boek. Lic/dier. Over bestialiteit laat hij zien dat vrijwel elke bestiale erotische fantasie tussen vrouw en dier voortkomt uit het brein van een man. Wanneer zij uitdrukking willen, geven aan hun mannelijke potentie en agressiviteit, dan is het beest
het beste symbool. Mannen identificeren zich volgens Dekkers veelal met de actieve
partij: 'Hij is de hengst, de reu, de stier, het wellustig monster dat met zijn XL-orgaan de onverzadigbaarste vrouwen vol zaad pompt.' (1995, 170) Maar Erasmus uit
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De vrouw en de aap lijkt niet op de zaadpompende macho van Dekkers. Erasmus is
menselijker dan de man, met een rijk gevoelsleven en werkelijk respect voor vrouwen.
Erasmus slaagt erin tegenstrijdige aspecten in zich te verenigen: hij is menselijk,
dierlijk en goddelijk tegelijkertijd. Zijn aantrekkingskracht dankt hij aan zijn unieke combinatie die het hart van zoveel vrouwen snelier doet kloppen: hij is zachtaardig en heldhaftig, lief én macho, gevoelig en een brok heerlijk vlees. Hij oogt enerzijds als een stukje ongerepte natuur, die in het geheel geen last heeft van de
remmingen die de civilisatie ons oplegt. Hij volgt zijn intuïtie en hij heeft zijn hart
bovendien op de juiste plaats: hij komt op voor de 'anderen' in. onze samenleving,
vrouwen en dieren. Alle andere mannen die in de De vrouw en de aap voorkomen, bij
voorbeeld Madelen.es echtgenoot (een verdorven wetenschapper) en haar vader (dierenhandelaar) kunnen alleen maar van Erasmus leren. Erasmus is de civilisatie voorbij; hij is wat na de mens komt. Een. man, kortom, van wie alle vrouwen alleen maar
durven dromen.
Ik denk dat de scenario's van mannen waarin vrouwen schipperen tussen een
man en een aap mogelijk uitdrukking geven aan wat het afgelopen decennium lijkt
te zijn uitgegroeid tot een waar cultureel cliché dat bekendstaat als de identiteitscrisis van de man, die nu worstelt met zijn rol, nadat de emancipatie van. de vrouw en
het dier, de aap in het bijzonder, zich onder zijn ogen heeft voltrokken. Met zijn satire speelt H0eg in op dit cliché; de absurditeit, een vrouw die er met een aap vandoor gaat, stelt de man voor een vraag. Wat vermag de man? Kan hij dezelfde blijven? Is hij iets kwijtgeraakt? Is hij jager of zorger, rationeel of gevoelsmens,
onderdeel van de natuur of de cultuur? 8 Dat dilemma wordt via de vrouw en de aap
onderzocht. De mam zet haar in als een soort test: wie kiest ze? Het aanvankelijke doden van de apen in eerdere scenario's, zoals ik die in de inleiding noemde, kan. geïnterpreteerd worden als een poging de ambiguïteit uit te roeien en past binnen, het
discontinuïteitsdenken. tussen mens en aap. Met het tragische doden van de apen
zegeviert een mannelijkheid die gedefinieerd wordt als cultuurlijk, rationeel en geciviliseerd.
In De vrouw en de aap kiest de vrouw voor de aap, waarmee Hoeg lijkt te willen zeggen, bij wijze van cultuurkritiek, dat de man ervoor moet waken dit type mannelijkheid (geciviliseerd, uitsluitend gefixeerd op het geestelijke leven en gericht op
macht en prestige) te cultiveren. Want teleurgestelde vrouwen wenden zich tot
apen. De voorkeur is te geven aan een type mannelijkheid zoals Erasmus die voorstaat, waarin het gevoelsmatige, het lichamelijke en de aandacht voor anderen een.
plaats heeft. Dat de vrouw voor een aap kiest, en. niet voor de man, impliceert kritiek
op mannen. Maar eentje die wel te verdragen, is, al. was het maar omdat De vrouw en de
aap geen tragedie, maar een komedie is. Er is bovendien uitzicht op een. nieuwe
glansrol voor de man. In De vrouw en de aap wordt de aap als een. nieuw soort superman
voorgesteld die de vrouw helpt zichzelf te worden. De apen die het hart van vrouwen sneller doen kloppen, King Kong, Max in Max, mon amour, Erasmus in De. vrouw en

de aap en. Tarzan hebben bovendien iets opmerkelijks gemeenschappelijk. Ze zijn
niet zomaar apen, maar krijgen in hun onbepaaldheid goddelijke proporties toebedeeld, en worden als Superman, de tv-held die dankzij zijn buitenaardse afkomst en
de krachten die hij ontleent aan cryptonite steeds het Kwade kan overwinnen, maar
in zijn rol als Clark ook een gevoelige en zachtaardige man blijkt te zijn.9 Een man,
kortom, die de belofte van de redding van de mensheid instandhoudt. En zo blijft
de man ook nog steeds een beetje voor God spelen.
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S l o t : * 1 k ga h e t g e we e r h a l e n ,
z o d a t ik h e m k a n d o d e n . 1
Wanneer Adam vermoedt dat Madelene er een minnaar op nahoudt, is hij 'confuus
en ziek van jaloezie'. Aanvankelijk heeft hij er geen notie van dat het om een aap
gaat. Als Madelene op een dag samen met Johnny, de dierensmokkelaar, en Erasmus
op weg is naar een belangrijke conferentie over de fusie van de dierentuinen in Londen, ziet hij hun schaduwen. De aanblik van zijn vrouw, vergezeld door een 'gebochelde', geeft hem een extra deuk in zijn zelfvertrouwen:
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"Wat hij zag waren zijn vrouw en haar twee minnaars, twee wezens die totaal gespeend waren van raffinement, en door zijn hersenen trok de enorme hoeveelheid erotische vernederingen die deze nieuwe, derde persoon mogelijk maakte.'
Zijn eerste impuls is een geweer te halen en een moord te plegen. Maar Adam weet
zich te beheersen en concentreert zich weer op zijn werk, de speech die hij moet
gaan houden voor het comité. Die speech wordt echter onderbroken door Erasmus,
die de microfoon pakt en de zaal vertelt over zijn missie. Tot grote schrik van het publiek onthullen sommige van de aanwezige ambtenaren en vertegenwoordigers van
belangrijke dierenorganisaties dat ze apen zijn. Zij trekken hun rokkostuums uit en
onthullen hun harige lijven. 'Als wij weg zijn', zo besluit Erasmus zijn speech,
'zullen jullie ons vergeten, totdat we terugkomen. Er is maar een ding dat ik jullie wil verzoeken te onthouden tot het zover is. Dat is hoe moeilijk het is te weten
waar, in ieder van ons, datgene wat jullie de mens noemen ophoudt en datgene
wat jullie het dier noemen begint/
Na de speech treft Erasmus Adam met een geweer aan. Erasmus spreekt Adam toe:
'Wij zeggen, dat je als je een vijand tegenkomt eerst moet proberen om vrede te
stichten. Als dat mislukt moetje charmeren. Ais dat mislukt moetje betoveren (...)
Als dat mislukt, moetje vernietigen/ Adam denkt enkele minuten na en besluit zijn
wapen neer te leggen. Hij zegt tegen zijn vrouw dat het tussen hun tweeën nooit
meer goed zou komen en wenst zijn vrouw en de aap samen veel geluk: I k ben erachter gekomen dat het zo het beste is. Met jou en mij zou het nooit meer goed ge-
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komen zijn. Ik had het niet kunnen verdragen. Ik heb iemand nodig die aardiger is/
Madelene en Erasmus vertrekken samen op een boot, De Ark, naar het noorden, terwijl Madelene de eerste tekenen van haar zwangerschap bemerkt.
Het slot, Adam die in de aap zijn meerdere erkent, is revolutionair te noemen. In
tegenstelling tot vroegere driehoeksverhoudingen in de westerse cultuur, zoals King
Kong en Mijn aap schreit, waarbij de aap o m het leven wordt gebracht door de man,
bloeit de liefde tussen vrouw en aap hier ten volle op en culmineert in een romantisch en clichématig hoogtepunt. In zekere zin impliceert het slot van De vrouw en de
aap dat de spanning wordt opgelost. Immers: Madelene en Erasmus verdwijnen van
het aardse leven en de wereld verandert niet, omdat die er nog niet aan toe is. 10 Adam
is er ook nog niet helemaal klaar voor; hij erkent weliswaar zijn verlies, maar m o m pelt er ook achteraan dat het niet helemaal aan hem ligt, maar ook aan haar. Hij
heeft iemand nodig die aardiger is. Anderzijds is er de belofte dat het wel goed kan
komen: Erasmus is immers de nieuwe man, datgene wat na de mens nog komen zal.

Noten
i. Voor een uitvoerige inventarisatie van de iconografische traditie van de (mannetjes)aap als
seksueel en geil dier, zie Janson 1952, pp. 2^1-287.
2. De Tarzanfilms kunnen ook in de traditie geplaatst worden waarbij de vrouw kiest voor de
aap als minnaar. In de Tarzanverfilmingen die zijn gebaseerd op Edgar Rice Burroughs"' Tarzan the
apeman, moet Jane kiezen tussen Tarzan. en Clayton, een slechterik. De aapmens wint uiteraard.
Tarzan is dan wel geen aap, hij noemt zichzelf wel aap, en gedraagt zich als een aap. Maar hij is
niet zomaar een aap: hij is 'koning onder de apen", de missing link tussen man en aap, een soort superaap dus.
3. De vrouwelijke aap symboliseerde in de zestiende en zeventiende eeuw vrouwelijke seksualiteit en was het scheldwoord voor prostituee in de Romaanse talen: singesse, guienon, mona (Janson 1952). Voorbeelden van erotisch beladen relaties tussen vrouwtjesapen en mannen heb ik ook
aangetroffen, zij het beduidend minder vaak dan voorbeelden van mannetjesapen met vrouwen,
en veelal als satirische ommekcring. De bekendste voorbeelden van relaties tussen een man en een
vrouwtjesaap zijn John Colliers roman His monkey wife, or married to a chimpanzee (1931), Bernard Malamuds roman God's grace {1982) en defilmsThe planet ofapes [1967), Queen Kong, een feministisch parodie op King Kong, en Congo {1995}^
4. Voorbeelden van vrouwelijke romanciers of regisseurs die erotische voorstellingen bedenken
van vrouwen met mannetjesapen ben ik niet tegengekomen. In de schilderkunst zijn wel enkele
voorbeelden. De Zweedse kunstenares Lena Cronqvist maakte diverse afbeeldingen waarin haar
vader wordt voorgesteld als een. gorilla. Cronqvists afbeeldingen zijn sterk geseksualiseerd, en.
portretteren de gorilla als viriliteitssymbool voor mannelijke overheersing in het gezin.
5. Hij is "een soort dwergchimpansee' en lijkt dus op de bonobo, de make love not war-aap. Deze
aap zou, wegens zijn seksuele gedrag (de enige apensoort waarbij het mannetje en het vrouwtje
elkaar aankijken tijdens de copulatie) het meeste op de mens lijken. De bonobo is, zo kan je stellen, populair is bij *de maatschappelijke ander". Feministen waarderen de matriarchale structuur
en in San Francisco was Frans de Waals Bonobo. The forgotten ape in homoseksuele kringen een ware
culthit, omdat vrouwtjes het ook met vrouwtjes doen en mannetjes met mannetjes.
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6. De aap wordt in De wouw en ie aap niet alleen voorgesteld ais Adam, maar ook als Christusfiguur. Hij vervangt Madelenes man Adam, en in die zin is hij 'de nieuwe Adam'. Ook is hij 'uitvcrkoren' en heeft hij twaalf apen (zoals de twaalf apostelen) met zich. meegebracht. De aap als Christusfiguur is een terugkerend motief in de literatuur en filmgeschiedenis. Soms, zoals in de roman
Mijn aap schreit en in de film King Kong, wordt de aap aan. het kruis gehangen» De vergelijking met
Christus wordt dan gemaakt omdat Christus hét archetypische beeld is van lijden, in de westerse
geschiedenis, en de lezer/kijker onmiddellijk begrijpt dat de aap een. groots lijden ondergaat. In.
De vrouw en de aap is het een burleske vergelijking, omdat de verlossing van de mens niet in het
goddelijke moet worden gezocht, maar in het superdierlijke. De naam van de aap, Erasmus, is
dezelfde als die van Darwins grootvader én als Desiderius Erasmus, de grote humanist uit de
zestiende eeuw, die in zijn satire De lof der zotheid de spot dreef met vastgeroeste normen en waarden in de middeleeuwse maatschappij en pleitte voor vrijheid van de mens en verdraagzaamheid
ten opzichte van anderen. Voor een uitvoerige studie naar de iconografische betekenis van de aap
in relatie tot het Christendom, zie Janson 1952. Dat Madelenes echtgenoot Adam heet, kan ironisch begrepen worden. Het is de Adam van na de zondeval, geïnfecteerd door het Kwaad; Erasmus, de 'nieuwe' Adam, gedraagt zich eerder als de 'oude" Adam, de Goede Adam van. voor de zondeval.
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7. Net als Madelene, die in. De vrouw en ie aap meer op een aap gaat lijken, worden apenonderzoeksters ook zelf'aapachtiger' om contact met de apen. te krijgen. Dian Fossey ging apen imiteren; ze hurkte, gromde, en deed hun gebaren na (Fossey 1985).
8. Zie bij voorbeeld het speciaalnummer van De Groene Amsterdammer over De Man, van 29 juli
1998. In veel van de artikelen wordt gesproken over "de identiteitscrisis van de moderne man ? en
'de man als probleem'. Het probleem van de man komt eropneer dat mannen 'overbodig' zouden
zijn geworden, en hun identiteit ten opzichte van vrouwen niet meer kunnen ontlenen, aan het
bezit van. zaad, spierkracht, kostwinnerschap, intellect, maar dat van hen ook in toenemende mate een zorgende rol wordt verlangd. De problematisering van mannelijkheid blijkt voorts uit de
explosieve groei van publicaties rondom de constructies van mannelijkheid (ook wel. men-studies
genoemd) of de opkomst van cursussen als Ruimte voor Mannen. In Nederland valt te denken
aan Duindam {1999) en Meul.en.belt (1998).
9. In alle films en romans die ik tegenkwam wordt er gezinspeeld op een buitenaards danwei
goddelijk aspect. In King Kong horen we in het begin dat King Kong het volgende is: 'Some native
superstition, isn't it? A god, or a spirit or something/ In Max, rnori amour vraagt Peter: 'What is it? Is
it a gorilla or a chimpanzee or something else?"
10. De film Max, mon amour kent wat mij betreft het verrassendste slot van alle driehoeksverhoudingen tussen vrouwen, apen en mannen die ik ben tegengekomen. Net als in De vrouw en de
aap legt de man zich neer bij de affaire van zijn. vrouw met de aap. Hoewel hij zich aanvankelijk
zeer gekrenkt voelt in zijn mannelijkheid., moet hij toegeven dat ook hij Van de aap is gaan houden'. Hij laat zijn eigen machogedrag vieren. Ze besluiten gedrieën samen in één. huis verder te leven. De ambiguïteit blijft behouden en er worden geen definitieve keuzes gemaakt tussen de man
en. de aap.
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