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Inleiding
In het fascisme-onderzoek is de laatste jaren vooral door femini-sten veel aandacht besteed aan de seksistiese onderstroom
in de fascistiese retoriek en praktijken. In de diskussie over
de relatie tussen fascisme en seksisme wordt een heel eigen en
omstreden plaats ingenomen door het werk van Klaus Theweleit.
Hij plaatst zich op het standpunt van Walter Benjamin: 'Wat
men vernietigen wil, moet men niet slechts kennen, men moet
het om volledig werk te leveren gevoeld hebben'. Theweleit
wil dus, evenals Wilhelm Reich en Maria Macciochi, de beleving van de fascisten zelf tot uitgangspunt van onderzoek nenen; hij wil hun retoriek niet slechts als propagandisties
bedrog afschilderen, maar ze als geleefde verhalen in analyse
nemen. Waarschijnlijk veroorzaakt met name dit standpunt de
extreme reakties van enerzijds verguizing als "volstrekt irrationeel en warrig" door bijvoorbeeldReinhardKÃœhn (1) en
anderzijds kritiekloze bewondering (2). Hij komt in dit boek
vaak tot fascinerende analyses van het gevoelsleven van de
'soldatenmannen', de leden van de Freikorpsen, de halflegale
witte terreurbenden van voormalige militairen uit het keizerlijk leger, die na de smadelijke nederlaag van 1918 georganiseerd en ingezet werden tegen arbeidersopstanden en stakingen
en later veelal leidende posities in het fascisties apparaat
kregen.
In diverse besprekingen van Mannerphantasien werd nu gekonkludeerd dat bet fascisme, als gevoelsbeweging, 'in ons mannen
allemaal zit' en als zodanig min of meer het wezen van het patriarchaat vormt. In ziJn lezing in Amsterdam op 13 februari
1983 vatte Theweleit deze (1ichaams)beleving van de soldatenman zelfs op als prototypies voor de mannelijke identiteit
van de laatste 2000 jaar. De manneli~keidentiteit wordt volgens hem al eeuwen lang gekenmerkt door gewelddadige veroveK n s i s 11, 1983, pp 32-45

ringens- en vernietigingsfantasieÃ«n waarvoor de vrouw als
symbool van alle onbegrensde (ten opzichte van zichzelf onderdrukte en bedreigende) verlangens funktioneert. Deze visie op
de relatie tussen fascisme en seksisme beschouw ik als een
doodlopende weg. In dit artikel zal ik proberen aan te tonen,
dat ze op een aantal onhoudbare vooronderstellingen berust.
Centraal in Mannerphantasien staat de totstandkoming van wat
Tbeweleit het 'licbaamspantser' van de soldatenman noemt: een
harnas tegen alles wat stroomt, wat in beweging is, wat vloeit,
wat verboden, vies is: zowel de eigen lichaamsstromen van tranen, slijm, pies, poep, sperma en bloed, als rivieren, watervallen, oceanen. En datgene wat als belichaming van die onge06rloofde stromen wordt ervaren: arbeidersmassa's, proletarieSe vrouwen, (seksueel) aktieve vrouwen, hoeren. De soldatenman
wil als een rots in de ontuchtige branding overeind blijven,
als een dam. Lust is bedreigend voor de soldatenman, lust,
die de stromen van het eigen onbewuste losmaakt. De verlangens
van de soldatenman zelf moeten aan den lijve bedwongen worden.
Theweleit interpreteert de angst van deze mannen voor de lust
en specifiek voor de vrouwelijke seksualiteit als angst voor
uiteenvallen van het eigen lichaam. Die angst wijt hij aan de
socialisatie van de soldatenjongen. Door een lichaamsvijandige
opvoeding, waarin alles wat met de lichaamsstromen te maken
heeft tot onlust wordt gedrild, wordt het bet kind onmogelijk
gemaakt lust aan z'n eigen lichaam te beleven. Lichamelijke
lustgevoelens worden door deze socialisatie direkt gekoppeld
aan angst. De natuurlijke behoefte van het kind tot lichamelijke lustbeleving wordt op die manier gefrustreerd. De
lichaamsperoferie wordt met angst bezet, waardoor onzekerheid
over de eigen lichaamsgrenzen ontstaat.
Die onzekerheid over de eigen lichaamsgrenzen beschouwt Theweleit als een lichamelijk-psychies gegeven. Geen duidelijke
lichaamsgrenzen stelt hij gelijk met geen duidelijke Ik-grenzen.
Hij beschouwt de geleidelijke positieve losmaking uit de symbiotiese moeder-kind relatie naar een eigen begrensd Ik-besef
als het eigenlijke psychiese einde van de geboorte. De gewelddadige losmaking of verstoting door de moeder uit deze oorspronkelijke ongedifferentieerde relatie, die ook veroorzaakt
kan worden door overmatige en overrompelende lichamelijke liefde voor de jongen, leidt volgens Theweleit tot de 'niet-volledige geboorte' van de soldatenman.
Door de ontwikkeling van een lichaamspantser beveiligt de nietvolledig geboren man uitwendig de grenzen van z'n lichamelijke
identiteit tegen het dreigende uiteenvallen door lustgevoel.
In die zin wordt de militaire dril als bevrijdend ervaren: deze geeft zekerheid over de eigen identiteit door uitwendige
begrenzing. De vrouw, die voor hem als bet symbool bij uitstek
van het zinnelijke, verzwelgende stromen wordt ervaren, vormt
voor hem de grootste bedreiging. De 'rode' vrouwen, d.w.z.
eroties ervaren vrouwen, boeren, proletariese vrouwen, die de
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soldatenman een onberekenbaar vermogen tot kastratie toedicht
ze kunnen bijvoorbeeld op elk moment pistolen van onder haar
rokken tevoorschijn halen -, die vrouwen roepen onvermijdelijk
een verwarrend gevoel van lust, angst en agressie in hem op.
In die verwarring transcendeert hij tot een 'willoos' vernietigingsinstrument: om zelf in leven te blijven moet hij haar
als in trance vernietigen
'entdifferenzierung'. De 'witte'
de moeders, zusters, verpleegsters en echtgenotes vrouwen
ervaart hij als goed, rein en veilig, d.w.z. niet-seksueel.
De idealisering van de witte vrouw, met name de moeder in deze
'zonenliteratuur' betekent volgens Theweleit echter uiteindelijk ook een doodverklaring van deze vrouwen -'entlebendigung' -,
waarbij haar dood als symbolieS offer funktioneert als boete
voor haar seksuele-vrouw-zijn in de zin vrouw van hun vader en
verwekster van de zoon.
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l. Historiese relevantie

Het uitgangspunt om de beleving van fascisten zelf tot invalshoek van onderzoek te nemen om de fascistiese massabeweging te
verklaren lijkt me principieel juist. Het is echter de vraag
in hoeverre Theweleit's onderzoek m.b.t. de soldatenmannen
werkelijk relevant is voor de verklaring van die massa-aanhang.
In het kader van dit stuk wil ik slechts drie problemen noemen:
a. Zoals gezegd gaat het in zijn boek om de fantasieen van de
Freikorpssoldaten. Waren die soldaten echter typiese fascisten?
De meeste leden van de nazibeweging van de dertiger jaren hebben de nederlaag van 1918 en de vernedering van Versailles niet
bewust meegemaakt, niet in het keizerlijk leger gediend en
nooit op de militaire kadettenschool gezeten, eenvoudig, omdat
ze daarvoor veel te jong waren (3).
h. Ook als we deze generaliserende aanspraken relativeren,
verdwijnt de vraag naar de representativiteit van deze enorme
verzameling soldatenschrijfsels echter niet. Opvallend is op
dit punt, dat het vraagstuk van de betekenis van deze teksten
voor de mannen niet werkelijk theoreties wordt uitgewerkt, terwijl ook over de verhouding tot andere informatiebronnen - archiefmateriaal over woon- en werkomstandigheden, seksualiteit,
etc. - nauwelijks wordt gerept. Toch is pas in een dergelijke
konfrontatie, d.w.z. in een omvattend histories onderzoek iets
over sociaal-historiese relevantie van Theweleit's analyse te
zeggen. Zo moet bijvoorbeeld bedacht worden, dat in tegenstelling tot wat Tbeweleit suggereert, zelfs de SA-nazistormt^i-oepen geen professioneel leger vormden. Het was een 'part-time'
leger van gewone huisvaders, met of zonder werk en in veel gevallen een werkende vrouw (4).
c. Meer in het algemeen is de historiese verklaring van Theweleit zwak en weinig specifiek. Hij meent volledig voorbij te
kunnen gaan aan de resultaten van het histories fascisme-onder-

zoek onder het verwijt aan links, dat men zich tot n u toe alleen druk gemaakt heeft om het primaat van de politiek of de
ekonomie. Inderdaad is dat debat, hoewel allerminst onbelangrijk, nogal vastgelopen, maar het breed opgezette werk van
bijvoorbeeld Kuhnl en Poulantzas kan onmogelijk tot deze
vraagstelling gereduceerd worden. Nog steeds lijkt bovendien
de aandacht voor de situatie van de tussen grootkapitaal en
arbeidersbeweging klemrakende middenklassen, waar bijvoorbeeld
Reich en Fromm al op wezen, voor Theweleit's onderzoeksvraag
naar de fascistiese massa-aanhang van belang evenals recent
onderzoek naar de samenstelling van de NSDAP.
Theweleit is in dergelijke 'details' niet geinteresseerd.
Voor hem vormt het fascisme slechts een illustratie voor zijn
universalistiese visie op mannelijkheid.
Theweleit zelf en anderen vatten z i p analyses op als theoreties en politiek alternatief voor de dominante linkse benaderingen van het fascisme: 'het fascisme is een gevoelsbeweging'
'Het is niet het fascisme geweest, dat deze mannen heeft gemaakt, zij waren er al, als resultaat van hun opvoeding en de
militaire discipline'. Daarbij wordt de fiktie gekreÃ«erd dat
'het materiaal zich verzette tegen inpassing in de kategorieen van het bekende fascisme-onderzoek'; dat onbevoordeeld
naar het onderzoeksmateriaal is gekeken. Zonder vooronderstellingen onderzoek doen is uiteraard onmogelijk, maar in dit geval is zeer duidelijk het omgekeerde het geval: het materiaal
- teksten en heelden - diende voor Theweleit slechts om zijn
centrale stelling te illustreren, n.l. dat mannen ten gevolge
van hun socialisatie een lichaamspantser ontwikkelen en daarmee potentiÃ«l fascisten zijn (5). Met deze monokausale fascismeverklaring - het primaat van de (gezins-)socialisatie plaatst hij zich in een historiese traditie. Op de vooronderstellingen van deze visie zal ik nu in gaan, met name op zijn
opvatting van seksualiteit en mannelijkheid.

2. 'Het seksuele wezen van de mens'

Aan Theweleit'stheorievanhet lichaamspantserligt deopvatting
ten grondslag van de mens als homo sexualis. Het ware wezen
van de mens zou zijn onbelemmerde lustvermogen zijn, dat als
levensbron van nature in de mens aanwezig is. Daartegenover
staat de kultuur, de macht van de maatschappij, die deze natuurlijke drift meer of minder tot ontplooiing laat komen en
daarmee perversies en neurosen kan veroorzaken. Zo'n hydrauliese opvatting van seksualiteit vindenwe zeal bijKrafft Ebinp;,
die seksualiteit als een natuurlijk instinkt zag, dat met onstuitbare kracht tegen iedere inperking in bevrediging zoekt
(6). Een dergelijke drift-repressie hypothese, karakteristiek
voor het 'moderne' manneliJk-heteroseksuele vertoog over de
seks typeert ook het denken van een invloedrijke traditie

binnen links: het 'freudo-marxisme' van Reich, Horkheimer,
Fromm en anderen, die de seksualiteit wilden bevrijden uit
z'n kapitalistiese en patriarchale kluisters. Het is deze
theoretiese traditie, die in de seksuele revolutie van de
zestiger jaren sterk herleefde, waar Theweleit zijn idee van
bet lichaamspantser van de soldatenman aan Ontleent.
'De seksuele lust was oorspronkelijk en natuurlijkerwijze het
goede, het mooie, het gelukkige, datgene wat de mens met de
algemene natuur verbond', stelt Reich (7). In deze visie heeft
de onderdrukking van de natuurliJke lust door de kapitalistiese en 'mechanistiese' maatschappij de fascistiese mentaliteit
tot gevolg. De repressie van de drift, verbonden met innerlijke groei en expressie, produceert niet alleen neurosen en perversies ('destruktiviteit'), maar de psychiese effekten vormen
uiteindelijk 'de menselijke basis voor het nazisme, zonder
welke het zich niet had kunnen ontwikkelen', meent Fromm ( 8 ) .
Het 'sadistiese karakter van de kleine burgerij' as een gevolg
van hun door het kapitalisme ondermijnde natuurlijke behoefte
naar vrijheid en initiatief en de sociale isolatie van het
individu. De zo ontstane 'vernietigingsenergieen'werden door
het nazisme met sukses geÃ«xploiteerd Volgens Horkheimer wordt
het autoritaire, sadomasochisties karakter van de kleinburgerlijke massa's veroorzaakt door de uitbanning van het 'puur
zinnelijk genot' uit het monogame, kleinburgerlijke gezin,
waar bovendien de maatschappelijke druk op de vader gereproduceerd wordt in druk op de kinderen (9).
Reich verklaart de massa-aanhang van de middenklassen voor
het fascisme uit hun sociaal gedeklasseerde positie, die in
overeenstemming is met de kleinburgerlijke gezinsverhoudingen,
waar de vader deautoritaire staatsmacht vertegenwoordigt en de
gezagsverhoudingen van zijn werksituatie reproduceert. Dit
leidt tot de 'passieve, horige houding van de kleinburgerlijke mensen voor leidersfiguren'. Bij hem evenals bij Horkheimer
is het kernpunt de direkte koppeling van klassepositie met gezinssituatie, waarna de daar veronderstelde driftonderdrukking
het eigenlijke verklaringskader moet bieden. Reich fundeert de
drift uiteindelijk biologies, in de 'biologiese kern' van de
mens, die van nature sociaal en potentieel revolutionair is.
Daaromheen ontwikkelt zich een tweede, onbewuste, antisociale
en sadistiese laag van verdrongen driften, die oppervlakkig
wordt toegedekt door een laag van bewustzijn en plichtsbesef.
Het fascisme stelt nu de middenlaag van de onderdrukte driften
voor. Dit in tegenstelling tot het liberalisme (oppervlaktelaag) en de echte revolutie (uitdrukking van de biologiese
kern, evenals kunst). 'Het fascismeis inzijn zuiverevorm (!)de
somvanalleirrationelereaktiesvanbetdoorsneemenselijk ka'De rassenideologie', stelt Reich dan voor alle
rakter Z...).
duidelijkheid, 'is een echt biopatiese karakteruitdrukking van
de orgastiese impotente mens (10). De overeenkomst met het

denken van Theweleit is duideliJk. Ze kunnen dan ook beiden
niet anders dan konkluderen, dat het karakterpantser (Reich),
of het lichaamspantser (Theweleit), van de mannen in de twintiger/dertiger jaren 'de fascistiese partijen maakt en niet
omgekeerd'.
Theweleit's antifascisties alternatief is dan ook het bevrijden van de revolutionaire potentie van de vrijstromende seksualiteit. Hij beroept zich daarvoor op de 'schizo-analyse' van
Deleuze en Guattari, die in zekere zin een radikalisering van
het denken van Reich betekent (11). Waar Reich de vrije stroom
van het driftleven weer indamt in rigide beelden van 'normale'
heteroseksueel, genitaal, en orgasties
willen
seksualiteit
zij verder gaan, n.l. terug naar een polymorfe, pregenitale en
'machinale' lust. Beide visies zijn echter intrinsiek verbonden door hun mytiese voorstelling van het revolutionair potentieel van lust/verlangen als zodanig. In de visie van de freudo-marxisten zou de revolutie de repressieve maatschappelijke
macht moeten breken om een rijk van zuivere, individueel ontplooide lust te vestigen. In de anti-oidipaliserende visie
wordt een revolutionair vermogen geponeerd van 'het marginale':
de revolutie van de schizofrenen, de uitgestotenen etc. tegen
de massale macht van het moderne kapitalisme; tegenover de massaal gefikseerde lustobjekten de ongebonden verlangensproduktie van de altijd verschuivende partiele objekten. Deze opvatting kan beschouwd worden als 'een poging te ontsnappen aan
iedere ideologiese invoeging door te regrederen naar een geromantiseerde vooroidipale positie. Zij zien niet, dat de
schizofreen in een eindeloos proces van cirkuleren wordt bezeten door zijn gehallucineerde objekten en evenmin ontsnapt aan
de bestaande kultureel geproduceerde libidineuze gestalten' (12)
Tegenover de repressiehypothese stel ik, dat iedere vooronderstelling van een in het individu natuurlijk gegeven seksualigenitaal of voor-genitaal
voorbij gaat aan het altijdteit
al-maatschappeIi1ke van de seksualiteit. De menselijke seksualiteit is een maatschappelijke verhouding, een histories veranderende machtsverhouding, waarin de seksen (bet sekseverschil)
in een specifieke betekenis tot elkaar gekonstrueerd worden.
Er is al eerder op gewezen, dat een dergelijke materialistiese
positie een kruispunt kan vormen van uiteenlopende tradities
als het marxisme, de psychoanalytiese theorie van Lacan, het
mteraktionisme van schrijvers als Gagnon, Simon en Plummer
en het werk van Foucault (13). Het marxisme stelt immers tegenover de notie van een a-historiese, voor-maatschappelijke
menselijke essentie - de 'ekonomiese mensr zoals aanwezig in
de klassieke ekonomie - het koncept van de mens als geheel van
de maatschappelijke verhoudingen (14). De psychoanalytiese
theorie verwerpt de voor (en vroeg-) freudiaanse opvatting van
de seksuele essentie van het individu tegenover de (noodzakell~ke)inperkende macht van de kultuur. Het probleem van de
seksualiteit wordt door Freud overwegend als intern psychies
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konflikt opgevat, uiteindelijk uitmondend in een dualistiese
drifttheorie (levensdrift/doodsdrift); door Lacan als een intersubjektief proces, direkt verbonden met het proces van
subjektkonstituering in de taal.
Het interaktionisme verwerpt iedere notie van een gegeven seksualiteit en stelt daarentegen principieel, dat ieder objekt
in processen van menselijke interaktie kan worden geseksualiseerd. In deze opvatting zijn het de maatschappelijke stigmatiseringsprocessen die seksuele identiteit (kategorieen als
homoseksueel, pedofiel etc.) produceren evenals het (histories
veranderend) koncept Ã© belang van seksualiteit.
Foucault tenslotte, verzet zich tegen de oppositie macht/seksualiteit. Macht wordt in zo'n tegenoverstelling slechts juridies-negatief opgevat, d.w.z. alleen als onderdrukking (destruktiviteit), wat onvoldoende is om de produktiviteit van de
macht te begrijpen. Volgens hem is de seksualiteit de laatste
drie eeuwen niet uit de maatschappij verbannen, maar juist
voortdurend geproduceerd, er is voortdurend over haar gesproken, zij is tot centrale inzet gemaakt van het zoeken naar de
waarheid (de identiteitsvraag) in de machtsvertogen. De lust
van het individu staat niet tegenover de macht van de kultuur,
maar vormt juist het histories produkt van specifieke vertogen
(religieuze, pedagogiese, psychologiese, mediese, juridiese,
etc.). In die zin is Foucault's kritiek op het essentialisme
van de repressiehypothese behalve ophetfreudo-marxisme - als
verbinding van vroeg-freudiaanse met vroeg- of voormarxse opook van toepassing op een dergelijke tendens in
vattingen
l'Anti-Oedipe. Juist ook op het terrein van de seksualiteit
geldt immers Foucault's uitspraak 'Men is nu eenmaal altijd
'binnen' en het buiten is een mythe' (15). De kultuur, ook de
fascistiese, (her)definieert in haar specifieke historiese
vertogen zowÃ© wat vies is en verboden, als wat goed is en
lustvol. De tegenstrijdige vertogen over onze seksuele identiteit produceren ook onze tegenstrijdige lust. De Veronderstelling dat kultuur en drift, maatschappelijk geweld en
lust uitsluiten, ontkent bij voorbaat 'dat de motor van het
maatschappelijk geweld loopt op een brandstof, waarvan lust
Ã©Ã van de samenstellende delen is' (16).

-

3. 'De niet-tranmatiese geboorte'

Volgens Theweleit ontstaat het lichaamspantser van de soldatenman uit de behoefte aan veilige begrenzing van de lichamelijke identiteit, een behoefte die voortkomt uit zijn nietvolledige geboorte. Theweleit fundeert de gedachte van de
niet-volledige geboorte op het koncept van de 'grondstoring'
van Balint (17). Hij richt zich in dit opzicht op een dominante idealistiese en oidipaliserende traditie in de psychoanalyse. Oidipaliserend aangezien voor iemand als Balint voor een

gezonde' psychiese ontwikkeling vereist is dat moeder en kind
gelijke bevrediging vinden in hun symbiotiese relatie. De moeder-kind verhouding en de wijze van verzelfstandiging van het
kind z i w bepalend voor het ontstaan van trauma's. In de eerste plaats is de (betekenis van de) vader in dit verhaal ook
bij Theweleit zo opvallend afwezig, dat we hier van een blinde vlek kunnen spreken (18). Bovendien worden hier problemen
van volwassenen rechtstreeks verklaard vanuit onplezierige ervaringen in de vroege kinderjaren in het gezin, die ook nog
beperkt blijven tot zichtbaar oudergedrag.
De noties van de 'grondstoring' en 'niet-volledige geboorte'
impliceren bovendien de principiÃ«l mogelijkheid van 'volledige psychiese geboorte', d.w.z. menswording als een natunrlijke, niet-traumatiese geschiedenis. Dit uitgangspunt van
potentieel volledige geboorte vormt de idealistiese crux van
de gedachtegang van Theweleit: uitgangspunt is de hÃ©l mens,
het subjekt als kompleet, zelfverantwoordelijk handelingScentrum tegenover de wereld, korrelaat van de voorstelling van
een 'natuurlijke', 'echtmenselijke' seksualiteit. Breken met
deze idealistiese en oidipaliserende opvatting van de geschiedenis van het subjekt betekent een breuk met deze psychologistiese trauma-opvatting, waarin een imaginair, in zichzelf gelukkig, zich volledig bewust Ik wordt voorondersteld en het
trauma een ongelukkig, principieelte vermijden voorval betreft.
Subjektwording betekent als zodanig een elementair en onoverkomelijk traumatiese ervaring - de 'oerervaring'. Het betekent
deelname aan de wereld van het spreken, die in het sprekend,
interpreterend subjekt tegelijkertijd een splijting tussen bewuste en onbewuste veroorzaakt. De pijn om het verlies van een
eenheidsillusie, die verlangen konstitueert, krijgt vorm Ã©
zoekt de kompensatie in een imaginaire identifikatie (moi),
waarbn de identiteit aan een beeld wordt ontleend; en wordt
definitief bevestigd, 'gedefinieerd' in een symbolisering (je),
waarbij de identiteit wordt ontleend aan een taalteken. (Het
Fort/Da spel, Freud) (19). De met het spreken onherroepelijk
gegeven scheiding tussen spreken en grammatikaal subJekt in
het subjekt lijkt imaginair herroepbaar, maar ons voorstellingsvermogen - de taal - schiet ons daarin tegelijkertijd altijd te kort.
In deze diskursieve ruimte tussen grammatikaal ik en imaginair
ik werkt de ideologie. Diskursieve formaties trachten in een
voortdurende, kontradiktoire dynamiek deze ruimte tussen het
spreken en de oneindig verschuivende reeks verlangensobjekten
naar een imaginaire volledigheid, te bezetten. Subjekten leven
altijd in ideologie voorzover en aangezien zij altijd leven in
pogingen tot verbinding van het symboliese en het imaginaire
'suture' - ('pseudo-identifikatie', Lacan) (20). IdeologieÃ«
trachten de suture te realiseren door objekten van het verlangen te definieren en te fikseren in imago's.
Theweleit heeft nauwelijks oog voor het maatschappelijk karak-
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ter van de geschiedenis van het subjekt. Hij plaatst in tegenstelling tot zijn voorbeelden Deleuze en Guattari de socialisatie binnen het veel te beperkt gezins-gedrag-verband, waarbij het gedrag van de moeder als oorzaak van de traumatiese
ervaring van de soldatenman wordt aangewezen. De psychoanalyse
funktioneert daarmee bij hem dan ook als een 'tuin der fouten'
(Cixous), weliswaar niet t.a.v. de analysant, maar wel t.a.v.
zijn moeder. Het gezin moet eerder opgevat worden als een
knooppunt van diverse vertogen dan als een eenduidig driftbeperkingsinstituut. De identiteit van de soldatenman moet met
andere woorden juist worden geanalyseerd als een specifieke
historiese identiteitskonstruktie. Een hardvochtige opvoeding
is tenslotte niet typerend voor Wilhelminies Duitsland, fascistiese mannelijkheid daarentegen misschien wel voor een belangrijk deel van Nazi-Duitsland.
4. De locus van het fallogocentrisme

Bij Theweleit maakt het zien van het geslachtsverschil het
kind de betekenis van het geslachtsverschil duidelijk. Kennelijk schuilt in de biologie zelf een evidente betekenis.
Theweleit kontinueert hier een denktrant, die als zodanig in
de hele psychoanalytiese traditie aanwezig is, hij draait alleen die evidente betekenis van de blik om: de jongen denkt
gekastreerd -, maar
niet dat het meisje minder is dan hl2
ziet in haar een kastratiedreiging. Met deze omdraaing probeert Theweleit de psychoanalyse links in te halen, maar de
niet-oidipale passage via de psychoanalyse Is alleen mogelijk
als een theoretiese weg er dwarsdoorheen gebaand wordt; d.w.z.
het koncept van de 'Oerervaring' moet in principeel nietoidipaliserende termen hernomen worden voor een theorie over
het geseksueerde subjekt. Theweleit zet die stap niet, maar
raakt met zijn linkse inhaalpoging juist verstrikt in de valkuil van de psychoanalytiese "traditie: het trauma wordt veroorzaakt door wat bet kind z&g. Ongewild belandt hij daarmee
op de locus van het falloqocentr~.sme,dat wil zeggen de evidentie van de blik: zien van verschil is weten van de betekenis van dat verschil, anders gezegd: zien van een biologies
verschil is weten van de maatschappelijke kontradiktie (21).
Alle verhalen van Freud over kastratieangst hij mannen en
penisnijd hij vrouwen gaan uiteindelijk terug op deze logika.
Het jongetje kent zijn penis zoveel betekenis toe, dat hij
zich niet kan voorstellen dat anderen zoiets niet zouden hehben. Als hij ziet dat het meisje geen penis heeft, verdraagt
hij die gedachte niet en neemt dan aanvankelijk aan, dat hij
bij haar nog moet groeien. Geleidelijk merkt hij echter dat
dat niet gebeurt, waarna hij konkludeert dat haar penis afgesneden moet zijn. Daaruit resulteert voor hem een angst voor
mogelijke kastratie, 'hij zal van nu af aan voor zijn manne-
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lijkheid vrezen, daarbij echter de ongelukkige wezens verachten, aan wie volgens hem de gruweli.ike straf reeds is voltrokken ( 2 2 ) .
Zien en weten worden hier als een a-sociaal in zichzelf hesloten logies gebeuren opgevat. We zien een beeld echter Zoals
we het interpreteren (Wittgenstein). In deze logika van de
fallus kunnen we dan ook alleen maar verstrikt raken, als ons
het zien als zodanig niet 'raadselachtig genoeg' voor komt,
niet gevangen in de kontradiktoire mythen van een patriarchale
kultuur. Hier moet dan ook de doksa van het fallogocentrisme
van Freud en Lacan Ã© van Theweleit's 'omkering' gelokaliseerd
worden.
Reeds het startpunt van de redenering van de jongensdroom gaat
- ook wanneer deze 'op z'n kop staande' visie op z'n voeten
wordt gezet, zoals in Theweleit's 'gefeminiseerde' versie
voorbij aan het diskursieve karakter van de voorstelling van
de leidende erogene zone, de uitverkoren betekenistoekenning
aan het bezit van de penis. Het jongetje projekteert zijn
identiteit in het trotse bezit van de penis, als ook zijn
angst om verlies van dat bezit, niet door zijn biologie, of
socialisatie -, maar doordat hij
door 'wat de moeder doet'
hierop gebiologeerd wordt, dat wil zeggen door herkenning in
de onbewuste overdracht van &&n van de centrale imago's van
de patriarchale ideologie.
In de diskursieve ruimte tussen het symboliese en het imaginaire, dat is tegelijkertijd het (logies) 'grensgebied' tussen maatschappij en biologie, wordt de sekse-identiteit Voortdurend ingeschreven in het lichaam. In de (infantiele) fantasma's herkennen wij onze identiteit voortdurend in een noodzakelijke miskenning van hun ontleende, kollektief geproduceerde
imaginaire karakter (imago's).

-

-

5.

Twee mannelijke posities

Het kind, het subjekt, herkent zich in de dialogen die het omgeven, erkent dat er over hem/haar gesproken wordt, dat is ook
over (de betekenis van) het geslachtsverschil in relatie tot
de positie van het subjekt. De dialogen zijn verbonden met een
maatschappelijk komplex van tegenstrijdige verhalen, aangezien
er om de fiksatie van betekenissen altijd ideologiese strijd
en dynamiek (verschuiving en verdichting) plaats vindt tussen
uiteenlopende maatschappelijke diskursieve formaties. Zo strijden bijvoorbeeld een liberaal, een konservatief en een faScisties diskours (o.a.) om de betekenis van het geslachtsverschil.
Echter alle drie binnen de axioma's van een patriarchale ideologie: moederschapspraktijken en heteroseksuele rituelen, waar
het 'natuurlijk'
in de fallus centraal staat. Het moederimaqo
moederschap van de vrouw tegenover de kultureel beperkte idenen het fallusimayo - de 'natuurlijke'
titeit van de man

-
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drift van de man (dier) tegenover de passieve vrouwelijke
kunnen worden opgevat als specifieke verdichidentiteit
tingsmomenten van de patriarchale ideologie.
De patriarchale ideologie wordt daarmee gekenmerkt door een
dichotome dubbelzinnigheid, die steeds tot een historiese
'oplossing' dwingt; dat wil zeggen steeds moet een konkrete
ideologiese formatie een dominantieverhouding konstrueren
tussen deze imago's, voorzover heide imago's tenminste niet
radikaal verworpen worden. Ter illustratie plaats ik twee
imaginaire mannelijke posities naast elkaar, zoals die in
uiteenlopende diskursieve formaties gekonstrueerd kunnen worden, die van de Sadist en die van de macho.
In de 'echt-mannelijke' positie van de macho is het fallusimago dominant: de fantasie is gericht op het innemen van een
plaats tussen de mannen, een machtspositie, onder erkenning
van de Wet van de Vader/Oidipous, om de fallus/de vrouw te
veroveren. Voor het bereiken van deze positie is het nodig de
vrouw als prooi en trofee voor te stellen, als objekt van een
andere orde, zonder eigen stem.
De sadistiese positie is daarentegen te typeren als tussenpositie, waarin het moederimago domineert: het favoriete fantasma van de Sade is door de anonieme macht van achteren geslagen, gepenetreerd en bekeken intussen de machteloze seksuele
ander slaan, penetreren en gadeslaan (23), dat wil zeggen
slachtoffer van de Vader (Leider) die de vrouw (machteloze)
slachtoffert. Tegenover het Vader-zoon gemeenschapsideaal met
de verering van de abstrakte, onzichtbare alziende vader staat
de volstrekt ambivalente haat/opofferingsrelatie tot de moeder, 'als tiranniek idool, als rivaal ook van de zoon in de
liefde voor de vader' (24).
Deze positie betekent zich in relatie tot vrouwen altijd kind
van de moeder voelen onder de blik van de vader. Hij wil dat
blijven Ã© ontkennen en kan dat alleen gelijktijdig door middel van vernietiging van de seksuele vrouw en verering van de
a-seksuele moeder, die uiteindelijk om haar 'verzwegen' seksualiteit ook vernietigd wordt. In de marteling van de vrouw
smelt hij onder de verzengende blik van de vader samen met
het slachtoffer. Zijn sadisme is een trance: een transcendentie naar de nachtmerrieachtige wereld van het heel jonge kind,
d.w.z. een koortsachtige herbeleving van het traumaties besef
van de niet-eenheid kind-Ander. In zijn imaginaire wereld is
de lust niet deelbaar, het is een wereld van absolute macht/
lust en absolute machteloosheid/doodsangst.
In de vernietiging van de seksuele vrouw en de verheerlijking
van de kuise moeder wil de sadist het geslachtsverschil opheffen. De macho wil daarentegen het geslachtsverschil verheerlijken in de uitdrijving van het beeld van de hooggeachte
moeder (zie Freud's Allgemeinste Erniedrigung). Voor de macho
is het orgasme het toppunt van falliese lust, een trots, narcisties gebeuren; voor de sadist is het orgasme een dodelijke
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epileptiese krisis, een marteling van het eigen lichaam.
Ik heb deze korte vergelijking gewaagd om aan te geven, dat
twee fundamenteel verschillende mannelijke posities specifieke vormen van geweld tegen vrouwen kunnen impliceren, die
niet tot een mannelijke essentie zijn te herleiden.
Het fascisme en fascisties geweld tegen vrouwen kunnen dan
ook niet opgevat worden als uitdrukking en produkt van de
psychiese gesteldheid van eeuwenlang onderdrukte mannen. Het
fascisties diskours reproduceert de traumatiese verscheuring
van het kinderlijk eenbeidsfantasma in de specifieke (historiese) voorstelling van de ideale soldaat tegenover de hoer
&n schroeit die wond weer dicht in de verstikkende verering
van de moeder.
Aan de onderzoekers de taak om de sociale produktiviteit van
dit diskours te analyseren en te verklaren. Aan ons om een
hegemoniaal diskours te ontwikkelen dat breekt met de dubbelzinnige logika van de patriarchale ideologie.
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