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"Je verzetten en protesteren,
stelling nemen tegen iets, dat
is prima, maar het is niet genoeg. Daarvoor moet om te beginnen het- lichaam weer worden ontdekt"
(GabriÃ« Delgade Lopez, DAF 81/82)

Leiden wij ons bestaan niet in een wereld die uitpuilt van geslachtsregels? Michel Foucault heeft zelf geoordeeld dat de
sexuele strukturering tegenwoordig het produktieproces is van
een zoveelste vertoog sinds de Verlichting, over een zelfstandige mens, een soeverein subjekt. Jezelf realiseren door je
sexuele relaties; door man of vrouw, of ho o? he of bi. te zijn.
Zijn kritiek is een aanval op de sociale organisatie van sex,
maar ook op protest van links in termen van onderdrukking, bewustwording en bevrijding, en op reakties van rechts in tweelingbegrippen als selektie en evolutie, degeneratie en regeneratie, deviantie en kreativiteit.
De kennismaking van linkse lichaamsaktivisten met het denken
van Michel Foucault volgt een vast patroon. Flikkers beginnen
met inbegrip van feministen en mannelijk links dat zijn status
ziet verminderen, te klagen dat hij zo moeilijk te volgen is.
Komt het niet mede doordat hunsex-analyseszijn geworden tot
vicieuze redeneringen die almaar uit de heilige vaten van onderdrukking en bevrijding blijven doortappen? Hun onvermogen
tot een theoretiese doorbraak verklaart de behoefte aan een
denker als Michel Foucault en tegelijk de dissonanties tussen
hun aktivisme en zijn filosofie.
Michel Foucault herkent de sociale organisatie van sex als een
vertoog. In dit artikel licht ik het vertoog van de sex toe
aan de sociale herkenning van homosexualiteit en aan verzet er
tegen in een lokale strategie als flikkerij. Zijn vertoog van
de sex vat ik hier samen als een verzamelbegrip voor het komplex van produktie, distributie, konsumptie en kompetitie van
sexuele herkenningsvormen in wier naam verhoudingen en intensiteiten een historiese vorm vinden (l). Het vertoogbegrip

verwijst dus naar de gerationaliseerde, genaturaliseerde produktie van ervaring en beleving, en doet inzoverre denken aan
Gramsci's hegemonie, Althussers dominante ideologie, Barthes
mythologie, Deleuzes territorialisering. Het onderscheidt zich
er vooral van door zijn o n d e z ' h a n d e l ~ s k a r a k t e r ,zijn inbegrip
van effekten van macht en verzet in wat lijkt op een geleide
sex-ekonomie (2).
De sociale organisatie van sex ontwikkelt geldigheid naar gelang het historiese verloop van reeksen onderhandelingen tussen
verschillende sociale partners. Ik geloof dat de introduktie
en konsolidatie van een in de samenleving te begrenzen homosexualiteit een histories proces van de afgelopen honderd jaar is,
dat zeer specifiek aangeeft hoe het vertoog van de sex werkt
als een tijdrovend onderhandelingsproces tussen pakweg de volksgezondheidszorg en mensen die het woord 'homosexualiteit' (dat
pas een eeuw geleden werd uitgevonden) voor zich hebben opgeeist. Met als onderhandelingsresultaat een historiese transformatie van de sexuele gevoelshuishouding, een herstrukturering van herkenningsvromen, belevingskansen en ervaringsgroepen, zodat zich een nieuwe groepering met zelfs een eigen innerlijke struktuur meldde in de samenleving: de homosexuelen.
Hun onderwerping aan de sexuele strukturering is dan ook heel
duidelijk te beschouwen als een produktieproces van specifieke
lichamelijkheid (3).
Â

De lichamelijke samenleving
Michel Foucault heeft nu geprobeerd te rekonstrueren hoe uit
de sociale organisatie van lichamelijkheid zowaar een vertoog
van de sex tevoorschijn is gekomen dat in staat is iedereen te
identificeren. Dit vertoog heeft inzichten gekreeerd die onderscheid maken tussen regelmatigheden en onregelmatigheden in de
sex. Zodoende is een sexuele stratifikatie uitgedokterd met
onderscheiden geslachtsnormen en met regels voor vaders en moeders, ouders en kinderen, homo's en hetero's die allemaal op
zichzelf lijken te staan. De vraag voor flikkers is niet of ze
onafhankelijk kunnen blijven van de sexuele stratifikatie van
dat lukt ze niet -, maar wat voor soort afde middenklasse
hankelijkheid zich ontwikkelt. Voor de tegenwoordige middenklasse is het een historiese verworvenheid dat haar privbkultuur de aangewezen plaats is voor intensieve organisatie van
lichamelijkheid (zelfbeschikking over kwesties van leven en
dood, sex, leeftijd, gezondheid, ontspanning en in toenemende
mate arbeid: 'werken aan jezelf'). Ze heeft een verzorgingskultuur van welzijnslichamen in het leven geroepen ter zelfbescherming, een onderneming die nu hevig ter diskussie staat:
"is het welzijn er voor de mensen of zijn de mensen er voor
het welzijn?" .
Ik zie Michel Foucault dit welzijnsdilemma
is de verzorgings-

-

-

kultuur er ten behoeve van de priv6kultuur of de privkkultuur
eigenlijk voortduer ten behoeve van de verzorgingskultuur?
rend betrekken op het vraagstuk van de lichamelijke samenleving (4). Zijn exploitatie van lichamelijkheid verklaart waarom
flikkers zijn geschiedenis van de sex onmiddellijk hebben herkend als resultaat &n werktuig in hun strijd, waar het leeuwendeel der linkse intelligentia bij gebrek aan een lichamelijk
aktivisme maar niet kon snappen wat haar met deze geschiedschrijving overkwam. Het is alsof de intellektueel lichamelijkheid
trotseert met theorie, de flikker daarentegen intellektualisme
met lichamelijkheid.
Michel Foucaults herhaalde kennisgeving dat het vertoog van de
sex produktief in plaats van repressief tot stand komt, karakteriseert zijn poging om het denken van de lichamelijke samenleving te vrijwaren van sociaal-deterministiese vervuiling:
mens en maatschappij als reaktieve speelballen van onverzettelijke macht. De theoretiese verfrissing steekt naar mijn smaak
in ontruiming van de repressiehypothese door middel van zijn
produktiehypothese. Vormgevingen van homosexualiteit staan niet
meer bij voorbaat in het licht van hun historiese verhindering
maar hun historiese vervaardiging (5). Zo is bijvoorbeeld het
zichtbaar en bespreekbaar maken van homosexualiteit eerder een
historiese fase in de urbanisatie van mannenrelaties dan een
individuele keuze die met alle geweld verwijst naar onderdrukking of bevrijding, verhindering of ontplooiing van een i m a nente homosexualiteit. Door de kwantitatieve opeenstapeling
J
van mensen in de stad nam niet alleen het aantal kontakten toe,
maar ontstond bovendien een kwalitatieve uitbreiding van nieuwe
soorten van kontakt; in de exploitatie van het nachtelijk uur,
de beschikking over anonimiteit, de ontdekking van een groepsbewustzijn en het oefenen van stijlmiddelen (6). Beschrijving
van organisatie van lichamelijkheid als een produktieproces
kan specifieke ontstaanskondities van de moderne homosexuele
vormgeving aanwijzen, van de naturalistiese funderingen ervan
door de bovenste middenlaag in de samenleving tegen het einde
van de negentiende eeuw (de zogenaamde u-Mokte~ingvan homosexualiteit), tot en met de kliniese en humanistiese konsolidatie ervan in de loop van deze eeuw (de zogenaamde inburgering)

-

(7).

Met een vervanging van individualistiese, naturalistiese en
transhistoriese voorstellingen van "verhinderde homosexualiteit" is echter de kous niet af. Welke voorstelling kan men
zich na historicering van het vertoog van de sex nog maken van
de lichamelijke samenleving? Michel Foucaults ontruiming van
de repressiehypothese door introduktie van zijn produktiehypothese verklaart dan wel waarom zekere groepen openlijk een homosexuele naam zijn gaan opeisen, maar niet hoe andere ervan
afzien en zich opnieuw verzetten. Door zijn weigering om machtsbronnen van het vertoog van de sex te noemen of uit te sluiten,
kan hij over de sociale vormgeving van defensiestrategieÃ« te-

gen dat vertoog weinig konkreets zeggen. In zijn gesprekken
suggereert hij steeds opnieuw dat homo's het vertoog van de
sex niet moesten bestrijden door het te veroveren en te penetreren, maar door het te verlaten en te trotseren met hulp van
leefstijlen, vriendschappen, ambivalenties, taalvernieuwingen
en spelopvattingen (8).

Gilles Deleuze, Fblix Guattari, Guy Hocquenghem
Gilles Deleuze en Fblix Guattari hebben in hun Anti-Oedipus
(1972) (9) overtuigend de oedipat'isering van sex en samenleving
aangewezen als een machtsbron achter het historiese produktieproces van de homosexueel. Met oedipalisering bedoelen zij de
naturalisering en rationalisering van mens, natuur en geschiedenis door middel van de psycho-analytiese semiologie. Die
doet dienst als een produktieproces dat onafgebroken over van
alles en nog wat oedipale vertogen afdeelt, een machine die de
lichamelijke samenleving niet lokaal, maar totaal doorzeeft
met oedipale regels. De oedipalisering van de samenleving is
een produktieproces van differentiaties en stratifikaties dat
binnen een vertoog van de sex onder meer homo's van hetro's
onderscheidt.
Flikkers hebben de Anti-Oedipus onmiddellijk begrepen als een
strijdschrift dat de oedipale samenleving letterlijk doodlacht.
Gegeven de oedipale tendenties in de organisaties van sex en
samenleving, heeft Guy Hocquenghem al in 1972 in zijn Ddsir
HomosexueZ (10) een lokale verzetsstrategie en een defensievorm van flikkers tegen het vertoog van de sex samengevat. De
invloed van de oedipale samenleving op de vormgeving van homosexualiteit bestaat volgens zijn analyse uit een voortdurende
expansie van oedipale/burgerlijke/heterosexuele homosexualiteit, die immers niet verschilt van oedipale sexualiteit als
zodanig, en voortdurende implosie van flikkermarges die het
vertoog van de sex trotseren maar er steeds opnieuw door wordem ingedrukt. Toch beschikt zijns inziens in de oedipale samenleving juist de fZikkerbmeqing over de stijlmiddelen
(groepspraktijk, sexprakti~k,persoonlijkheidsopvattingen) om
zowel een burgerlijke homosexuali'teit als burgerlijke heterosexualiteit te trotseren. Ook het latere oeuvre van Guy Hocquenghem is op te vatten als een oefening in anti-oedipale beeldvorming.
Hoewel Michel Foucault steeds is blijven weigeren om het vertoog van de sex te identificeren en zelfs uitdrukkelijk afstand heeft genomen van de specifikaties van de andere drie
auteurs, lijken ze alle vier het vraagstuk van de relatie tussen sex en onderdrukking te hebben verlegd naar de produktie
van intellektuele kontrole over sex en lichamelijkheid. Uitgangspunt is de (oedipale) orde van het vertoog: de sociale
organisatie van Sex produceert veeleer de (oedipale) uitdruk-

king dan de onderdrukking van sex. In de sociale werkelijkheid
zullen evenwel steeds mengelingen van beide beheersingstypes
optreden. Voor Homostudies ligt hier een kans om zeer specifiek aan te geven in welke richtingen het huidige beheersingsproces van homosexuele vormgeving tendeert. Ik wijs er graag
op dat de sociale vormgeving van homosexualiteit een onderzoeksterrein op zichbegint te worden, waaraan klasse-, sexeen leeftijdsspecifieke vragen zijn te stellen die betekenis
hebben voor de kennis van mannenrelaties en vrouwenrelaties
als zodanig. De methodologiese ingreep van Michel Foucault
heeft een formele analyse mogelijk gemaakt van de specifieke
beheersing van homosexualiteit; specifieke verzetsvormen tegen zulke beheersing
'lokale strategieÃ«n - zijn echter
eerder door Gilles Deleuze, Fklix Guattari en Guy Hocquenghem
gesuggereerd, zodat Foucaults formele analyse van een radikale
inhoud werd voorzien, Alleen in de radikale flikkerbeweging
komt men de vier Parijzenaars dan ook gezamenlijk tegen, terwijl aan de universiteit toch voornamelijk Michel Foucault
belangstelling geniet.

-

Positiebepalingen in de nederlandse homobeweging: diskriminatie of konsolidatie
De nederlandse homobeweging ontwikkelde in de jaren zeventig
twee analyses waaraan drie strategieÃ« in afwisselende schakeringen zijn verbonden. Allereerst is er de oudere analyse
dat de sociale organisatie van sex het homosexuele welzijn
onderdrukt. Deze diskrimi-natiedi-aqnose is enerzijds een specifikatie van algemenere theorievorming van links over sociale ongelijkheid, anderzijds van het liberale gedachtegoed
over mensenrechten (11). Inzoverre geniet de diskriminatiediagnose steun van liberaal tot en met radikaal links en garandeert ze een gedachtewisseling over de organisatie van
openbare kultuur en privbkultuur. Er is solidariteit aan verbonden, maar ook het nadeel van wisselvallige betrouwbaarheid.
Het ene pleidooi voor georganiseerde diskriminatie van sex
met minderjarigen, geld, porno of bevoegd geweld holt het andere pleidooi voor radikale emancipatie van zulke sex uit.
In terechte diskriminatiebestrijding dreigen herhaaldelijk
eisen om onterechte diskriminatie (herdiskriminatie) te worden gesteld (12). De verlamming die het gevolg is, drijft tegenstellingen tussen flikkers en potten, flikkers en heteromannen, flikkers en feministen enz. 06 de spits.
Een ander nadeel is dat de jaren zeventig het steeds moeilijker
hebben gemaakt om de diskriminatiediagnose van homosexualiteit
in overeenstemming te brengen met de sprong van sociale integratie. De diskriminatiediagnose is niet zozeer ongeldig alswel door het inlopen van de sociale achterstand onvoldoende
aan het worden ter beschrijving van de geavanceerde beheersing

van de sex. Deze ontwikkeling is binnen de diagnose van onderdrukking niet meer aan te tonen zonder er in nieuwe banen omheen te klimmen.
Het verklaart ten dele de doorbraak van de zogenaamde konsoZidatiediagnose binnen de radikale flikkerbeweging die stelt dat
de huidige beheersing van sax een zeer bepaald homosexueel
welzijn heeft opgeleverd. Homosexualiteit zou van een maatschappelijk gebrek aan het veranderen zijn in een strikt persoonlijk privbmiddel. De omschakeling van niet-erkende naar
erkende vernieuwing - van deviantie naar kreativiteit - belichaamt de erkenning en vernieuwing van de homosexuele status
in het sociale verkeer. Uit de depersonaliserende en deprivatiserende positie van buitenstaander treedt de homo binnen in
het personaliserende en privatiserende tijdperk van zijn welzijn, hetgeen vorm krijgt in 'n expansie van privbkulturen in
het algemeen en 'n individuizering van homosexualiteit in het
bijzonder. Deze onkonventionele versie van het meest konventionele individualisme karakteriseert een samenleving die sex
en welzijn niet langer beheerst door hun verhindering maar
door hun ontplooiing (13).
Uitgangspunt van deze nieuwere analyse is dan ook de homosexuele individuering die in de loop van deze eeuw langs wegen van
uitdoktering, inburgering en sociale emancipatie tot stand is
gebracht. Homosexualiteit wordt tegenwoordig herkend als een
een eigenschap, een geaardheid (14).
persoonsgebonden kenmerk
De konsolidatie ervan is onmiskenbaar vergezeld van diskriminatie, zodat beschrijving daarvan als een konsolidatiemiddel
geboden blijft.
De konsolidatiediagnose is er op gericht om voorstellingen van
homosexualiteit die worden verklaard met een beroep op een
sexuele antropologie, af te leiden uit sociale en bistoriese
verhoudingen. De diskriminatiediagnose tracht daarentegen in
alle mogelijke verhoudingen de onderdrukking van een in aanleg
zuiver aanwezige homosexualiteit terug te vinden. De diskussie
legt een tijdbom onder antropologiese illusies van links en
rechts over het maatschappelijke karakter van sex: in verdrukking dan wel in verwildering. In tegenstelling tot homopolitieke denkbeelden over sex, nemen feministiese sexbeelden meer
dan eens ambivalente posities in tussen linkse en rechtse opvattingen, zo moet men wel opmaken uit de paranoÃ¯d vereenzelviging van porno met geweld, de idealiseringen van een puriteinse sexualiteit en bet rigorisme waarin al die sex waar
zelfs geen vrouwen aan te pas komen, ter diskussie wordt gesteld. Het uitgangspunt van de konsolidatiediagnose i& verwildering noch verdrukking, maar de historiese vervaardiging
van een door en door geindividueerde homosexualiteit.

-

HomostrategieÃ« van na de jaren zestig: bevrijding, expansie,
implosie
Beide diagnoses zijn van grote invloed op de maatschappelijke
strategiebepaling. Drie vormen van politisering laten zich aanzien. De diskriminatiediagnose verwerpt de mogelijkheid van
homosexuele ontplooiing in de huidige samenleving en bereidt
voor op een bevrijdingsstvategie door maatsehoppicJVeranderingen.
De alternatieve veranderingstaktieken die eruit voortvloeien
laat ik hier terzijde (15). De konsolidatiediagnoses verwerpt
eigenlijk de onmogelijkheid van homosexuele ontplooiing bier
en nu, en leidt tot twee tegengestelde strategieÃ« door leVeZS-

stijlen.
Enerzijds ontwikkelt zich een e~paZSieStr~tegie
die een burgerlijk gekodeerde heterosexualiteit trotseert met een burgerlijk gekodeerde homosexualiteit. Guy Hocquenghem heeft deze
reaktie getypeerd als oedipale vormgeving van homosexualiteit.
Anderzijds komt een impz0~ieStrategietot stand die burgerlijk
gekodeerde hetero- Ã¨ homosexualiteit allebei trotseert met
behulp van dekoderingsmiddelen. Men keert zich tegen diskriminaties die dit type sexualiteit oplevert, maar ook tegen de
sociale integratiepropaganda die een 'heterosexuele' homosexualiteit inbrengt. Zo'n implosiestrategie tegen permanente homo-edukatie is in Nederland vanaf 1972 door bewegingen als
Paarse September (1972-1974) en de Rooie Flikkers (1975-1979)
in praktijk gebracht. Hun weigering zich evenmin langs wegen
van bevrijding en expansie te onderwerpen aan het vertoog van
de sex dwong ze het tot in zijn uiterste specifikaties te
trotseren. Het inlopen van sociale achterstanden zagen ze als
het opgeven van een kritiese afstand en bet prijsgeven van
kulturele voorsprongen binnen mannenrelaties en vrouwenrelaties.
Interessant is te zien hoe zo'n implosiestrategie er in een
bloeiperiode van sociale integratie en antidiskriminering in
slaagt het vertoog van de Sex te trotseren. Welke ontrnimingsvormen zijn er gevonden om de 'bevrijding' en 'expansie' - de
'homosexuele revolutie' van de jaren zeventig - te overwinnen?
(16). Om zich te ontslaan van identifikatiemodellen op basis
van heterosexuele of homosexuele ontplooiingsideologie, ontwikkelden de Rooie Flikkers stijzmiddezen zoals historicering,
esteticering en filosofering van de lichamelijke samenleving.
Ze stelden in theorie en praktijk de naturalisering en rationalisering van homosexualiteit ter diskussie, waarmee menswetenschappen als psychiatrie, ontwikkelingspsychologie, deviantie- en mikrosociologie en neurobiologie fundamenten van een
verdere oedipalisering verdedigen.
Stijlmiddelen: bistoricering, estericering, filosofering
Historiese rekonstruktie van moderne opvattingen over sex,

persoonlijkheid, wetenschap en maatschappij lokaliseert het
vertoog van de sex als overgangsperiode tussen een door mannen gedomineerd tijdperk en een door man en vrouw gedomineerd
tijdperk. Zo zouden volgens Michel Foucault gescheiden mannen
en vrouwengroepen sinds de achttiende eeuw definitief onderworpen raken aan het dominerende principe van een gemengde manvrouw-maatschappij. Daaruit verklaart hij zowel de opkomst van
mannelijke en vrouwelijke subkulturen in de loop van de negentiende eeuw, alsmede het kliniese kordon van wetenschappen dat
er vanaf de eeuwwisseling omheen ontstond en er fantastiese
namen als uranisme of homosexualiteit aan meegaf (17). Hier
en nu zijn flikkers en potten bezig kadaverbegrippen als homo
en hetero op te ruimen en de overlevingskansen van gescheiden
mannen- en vrouwengroepen op te waarderen. Radikale emancipatie van homosexualiteit is tenslotte het (uit)vinden van een
nieuw prothesestelsel voor de bewegingsvrijheid van mannen en
vrouwen. Sociologies kan men misschien zeggen dat de vormgeving
van het sociale in de loop van de twintigste eeuw zozeer is
geprofessionaliseerd, dat vormgeving ervan in de eigen omgeving
in verval raakt en daar de opkomst van vormgeving van het
lichamelijke opnieuw mogelijk maakt, evenwel voortdurend afgetast door dienstverlenende instanties op zoek naar werkgelegenheid (18).
Een ander stijlmiddel om het vertoog van de sex te trotseren
is esteticering, waarmee men zich onttrekt aan de voortdurende rationalisering van eigen groep en lichaam die Guy Hocquenghem zo kenmerkend vindt voor expansie- en bevrijdingsstrategieen. De Rooie Flikkers hebben festivals, studiegenootschappen, demonstraties, salons, muziek- en theatergroepen en bladen in het leven geroepen waarmee ze een organisatories en
administratief integratiebewustzijn de rug toekeerden. Ambiering en esteticering van een levensstijl is een sociale organisatievorm om 'vertikale relaties' (leiderschap, ouderschap, parentale strukturen) on&â€¢'geschi
te maken aan 'horizontale relaties' (vriendschap, kameraadschap, amikale
strukturen) (19). Door groeps- en lichaamsnormen te prodnceren over vormvrijheid, normvrijheid en doelvrijheid ontstaat
een kans om mannenrelaties te kreÃ«ren niet door bevordering
van sociale integratie maar door pogingen tot kulturele desintegratie.
Het produktieproces van stijldifferentiatie wordt ten onrecbte wel versleten voor waardevrij, struktuurloos, onpolitiek.
Een miskenning die veronachtzaamt dat de produktie van stijlmiddelen een specifikatieproces van historiese en sociale verhoudingen is en door en door politiek. Na de jaren van wederopbouw zijn door de grotere bestedingsvrijheid van werkende,
studerende en werkeloze jongeren suhkulturen en tegenkulturen
tot stand gekomen. Het zijn in aanleg kollektieve werkplaatsen van stijlkansen die in staat stellen heersende verhoudingen het hoofd te bieden (20). Flikkerkulturen maken er geen

uitzondering op. Hun bestaan is niet zomaar te bestempelen
als afspiegeling, herhaling, overdeterminering of deviantie.
Stijlmiddelen van een flikkerkultuur zijn niet interessant om
hun afwijking maar om hun ombuiging van het vertoog van de
sex. Zolang stijlspecifikaties als een roze driehoek bijdragen aan trotsering van heersende verhoudingen, is niet de vorm
maar de verwaarlozing van zo'n lokale strategie onpolitiek; de
vernietiging ervan (bijvoorbeeld het gemeentelijk afbraakbeleid van ontmoetingsplaatsen) misdadig en regentesk.
Filosofering van het sexvraagstuk is een derde verzamelplaats
om te werken aan een implosie. Het levert het gereedschap ter
ontluistering van het sexvertoog: de herkenning van het lichaam
in wetenschappelijke theorieÃ«n de voorstelling ervan in maatschappelijke praktijken, de specifikaties ervan in het lichamelijke leven. Zoals homo- en heterofielen zich realiseren
door aanvaarding van een wereld met homofilie en heterofilie,
zo maken flikkers een genealogiese verhouding met homosexualiteit zichtbaar. Michel Foucaults genealogie van de sex heeft
laten zien hoe theorievorming -in termen van homosexualiteit
het zicht op mannenverhoudingen heeft geisoleerd; hoe inzicht
in komosexnalite-it toezicht inhoudt op en door homo's en hetero's. Zijn onderneming voorziet de organisatie van sex van de
beginselen om over te gaan tot ontruiming van het klinies
luchtkasteel (21) en te beginnen met mannenmarges op de plastiese basis van ars, m o s en Ã¬-usi-obet kunnen, het ervan lusten, het spelen. Het wetmatige (natuur, mens, homo, hetero)
wordt door hem ontzenuwd als het spelmatige, zonder het overigens te bezielen met een spel of met regels.
Michel Foucault heeft betoogd dat lichamelijkheid in het westen al langer in beslag is genomen door het vertoog van de sex.
Hij maakt de ophanging van mannelijkheid los uit begrippen als
geaardheid, gerichtheid, gezondheid, ontwikkeling en genezing.
Het zijn onwijze begrippen die een biologiese verstandhouding
vooropstellen en over het hoofd doen zien dat zo'n kennisname
een uitvloeisel is van de sociale organisatie van sexualiteit.
Het zijn biologismen die in de fascistiese ideologie een vernietigende rol hebben gespeeld (22). Het lichaam schijnt een
levende pijnbank waar machtige instrumenten tegen aan zijn komen te hangen als het subjekt, de sex, de arbeid enzovoort.
Michel Foucault heeft de rouwkamers er al voor ingericht. Hij
legt de mannenkansen in verbindingslussen van stijl, spel en
plezier, maar laat de formulering van een nieuwe lichamelijke
estetiek te rade over. Hij tracht de lichamelijke samenleving
de last van haar verledens te helpen verlichten; zorgvuldig
ontheft hij haar daarbij van een eindstadium of een ideale
toekomst. Het lichaam blijft een voetstuk zonder beeld. We
zouden elders moeten onderzoeken of zijn beeldenstorm
een
oefening in anonymisering - ons inderdaad bevrijdt van een
eeuw met tradities en utopieÃ« die lichamelijkheid hebben voorzien van kant en klare identifikatiemodellen en rationalisatieprocessen.

-

48

Het vege lijf
In samenhang met deze stijlstrategieÃ« verliezen oriÃ«ntatie
op verleden en toekomst veel van hun Waarde. Verzet tegen het
vertoog is legitiem voorzover het de inrichting van de eigen
tijd produceert. Na de teleurstelling over 1968 lijkt de sociale filosofie te zijn omgeslagen in het tegendeel van maatschappijverandering, en wel in het t ~ 0 t s - n van maatschappi:;
en toekomst. Protest tegen de onrechtvaardige samenleving is
verdreven door beelden van een 'dangerous society', 'no future',
waarin energie steken een riskante, achterhaalde verspilling
zou zijn (23). Afzwering onder jongeren van het meest traditionele en het meest utopiese perspektief van maatschappelijke
en toekomstige verandering - de Revolutie - heeft dit verzet
verdacht gemaakt, en des te meer naarBate het minder geisoleerd bleek dan aanvankelijk leek.
Gevoelens in de .longe middenklasse dat nu allereerst het vege
lijf gered moet worden, krijgen gestalte in nieuwe groepskulturen om ongestoord te sleutelen aan een levensstijl die zowel
specifikatie als trotsering van maatschappelijke omstandigheden is. Binnen een samenleving met geavanceerde behandelingstechnieken treedt fysieke onderdrukking steeds meer in het
tijdperk van onderhandelingsgeweld: 'overleg'. Voor de poorten
van de groepskulturen staan de beroepsdiplomaten van de leipolitie, justitie, maatschappelijk
dende middenlagen klaar
werk, gezondheidszorg ter beoordeling van stijlveranderingen.
De strijd om bewoonbaarheid van de eigen tijd lijkt zich van
bet sociale exterieur (natuur) via het sociale interieur (SSmenleving) voort te zetten tot in de innerlijke organisatie
van individuele subjekten (sexualiteit).
Zonder veel konsideratie heeft Michel Foucault denkbeelden in
termen van sexualiteit aangewezen als door en door historiese
instrumenten (processen en produkten) ter behandeling van het
menselijke lichaam en het lichamelijke plezier. Hij heeft in
zijn naaktstudie van de sex willen tonen hoe lichamelijke verhoudingen tot stand komen met behulp van sexuele identifikatietechnieken, die op hun beurt zijn ontstaan uit de geleerdheid van sex en sexe. Michel Foucault stelt intellektuelen
voor de keuze om bewegingen en minderheden de kompeterende
strategieÃ« te helpen herkennen, waarmee ze door betaalde
dienstverleners worden behandeld. Gescherpt door een eigen
vraagstelling - een machtsbron van vrijwilligers in het trokmaken kulseren van of het onderhandelen met professionals
turele bewegingen een kans in de sociale kompetitie om konstruktie en innovatie van hun eigen tijd.
Michel Foucault en de flikkers. Na de per filosofie aangezegde
dood van god, mens, arbeid en kapitaal geeft de benjamin onder
de lijkbidders de doodsteek aan dat meest energieke kultuurelement van onze gevorderde eeuw: de westerse behandeling van
lichamelijkheid in een vertoog van de sex. Flikkers vragen
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zich af wat het lichaam in de organisatie van lichamelijkheid
overkomt, op een zeldzaam ogenblik dat de openlijke diskussie
erover hun aanzien niet doet dalen maar stijgen. Mannen die
diskussies over lichamelijkheid uit de weg gaan, lijken zelfs
een statusverlaging te ondergaan: ze zijn 'ongeÃ«mancipeerd'
Vrouwen die body issues aan de orde stellen heten zelfs in geval van rigoureuze pornobestrijding 'al verder met hun emancipatie'.
Flikkers. Hun recente programma is misschien samen te ballen
In de vraag, waar ze in de lichamelijke organisatie van de samenleving met hun lichamen moeten blijven. Beter gezegd: waar
is hun lichamelijkheid gebleven? Onthoudt deze ene strikvraag:

waar moet het U c h m bZ-ijven?
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