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H e t  v e r l a n g e n  n a a r  e e n  were ld  z o n d e r  dwang  
S a s k i a  P o l d e r v a a r t  

Charles Fourier (1772-1837) droeg zijn eerste werk. Theorie des quatre mouvemenfs 
uit 1808, op aan "les curieux, les voluptueux et les critiques". Dit geeft mijns inziens 
direct de kern weer van zijn werk: nieuwsgierigheid opwekkend, wellustig en kritisch. 
Tevens kondigde hij aan dat dit boek slechts enkele inzichten zou geven in zijn veel 
meer omvattende theorie. Uitgebreid schildert hij in dit werk hoe volgens hem de ge- 
schiedenis is verlopen: hij wil aantonen dat er verschillende relatievormen tussen vrou- 
wen en mannen hebben bestaan, evenals verschillende vormen van uitwisseling van 
goederen. Zowel de gezinsvorm als de economie zijn volgens Fourier historisch veran- 
derbaar en nauw aan elkaar gerelateerd. De hypocriete man-vrouw verhoudingen en de 
bestaande seksualiteitsopvattingen worden door hem fel bekritiseerd. Tot zijn grote 
frustratie zijn juist op deze punten de reacties op zijn boek het meest negatief. Zijn in 
1818 voltooide Le nouveau monde amoureux durft Fourier dan ook niet te publiceren 
en ook zijn leerlingen verzwijgen dit werk. Pas in 1967, zo'n 150 jaar na dato, is het 
door Simone Debont uitgegeven. (l) 

Aangespoord door zijn eerste leerling (Muiton), die van hem wil weten hM zijn ide- 
ale maatschappij bereikt kan worden, verschijnt in 1822 Fouriers Theorie de l'unitg, 
waarin hij zijn associatie-leer uitwerkt. Als tussenstadia om zijn ideale maatschappij- 
vorm te bereiken beschrijft Fourier cc6peratieve banken, model-boerderijen en voorbeel- 
den van 'eerlijke handel'. Maar omdat hij daarnaast het belang van seksualiteit centraal 
blijft stellen, vallen de kritieken hem wederom vooral hierop aan: hij zou aanzetten tot 
lust en promiscuÃ¯tei Om zijn theorie toch onder de aandacht te krijgen, schrijft Fourier 
daarom vervolgens een boek 'dat leesbaar zou zijn voor schoolkinderen'. Zijn doel is om 
zijn doctrine z6 te vereenvoudigen dat hij zowel publiek als een geldschieter kan trekken 
om de eerste Phalanx (de naam voor zijn ideale gemeenschappen) te realiseren. In 1829 
verschijnt Le nouveau monde industrie! dat als de meest systematische uiteenzetting 
van zijn theorie wordt beschouwd. Maar Fourier zelf is minder tevreden; hij meende met 
dit boek een pijnlijke poging gedaan te hebben om te vermijden de lezers te schokken 
met de meer ongebruikelijke aspecten van zijn theorie. Vanwege de kritiek had hij na- 
melijk het accent verlegd van genieten van seksualiteit naar het genieten van lekker eten 
en op dit laatste is hij inderdaad nooit aangevallen. 

1 Charies Founer. i e  Nouveau Monde Amoureux Manuscnt inÃ©dfl rexte int6gral Etablissement 
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Fourier behoort, samen met Saint-Simon, de Saint-Simonisten en Owen tot de 
groep van radicale sociale theoretici die door Friedrich Engels als 'utopisch socialisten' 
zijn geidentificeerd. Deze socialisten (door hen worden voor het eerst de begrippen 'so- 
cialisme' en 'sociale wetenschappen' gebruikt) staan zelf echter negatief tegenover het 
begrip 'utopisch', omdat ze dat associeren met dromerijen waarin niet aangegeven wordt 
hoe de alternatieve maatschappij bereikt kan worden. Bovendien bekritiseren ze het sta- 
tische maatschappijbeeld dat hun utopische voorlopers hanteerden: men kan geen 
blauwdrukken geven voor de toekomst omdat de toekomst open is. Evenals de andere 
eerste socialisten ziet Fourier zich als sociale wetenschapper die kritiek formuleert op de 
maatschappelijke verhoudingen en daarvoor alternatieven ontwikkelt, alternatieven die 
zoveel mogelijk al in het heden geleefd moeten worden. Hoewel Fourier het meest uit- 
gebreid van alle eerste socialisten zijn toekomstidealen schetst, gaat ook hij ervan uit 
dat in de loop van het historisch proces zijn idealen zich zeker zullen wijzigen. 

Fowiers honsrochtentheorie. 
In Fouriers theorie, die hij de'theorie van de hartstochten' noemt, staan arbeid en liefde 
centraal. Hij poneert tegenover de philosophes (de Franse Verlichtingsdenkers) een 
nieuw mensbeeld. De rationele, zelfopgelegde ascese van deze filosofen wordt door hem 
verworpen, niet alleen omdat deze zelfopgelegde dwang niet werkt en slechts "tot hoog- 
vliegende uitspraken leidde, waarbij de hypocriete auteurs hun eigen zedepreken nooit 
practiseerden" (2), maar juist omdat rationaliteit en zelfdwang inzicht in de tegen- 
strijdigheden van mensen belemmeren. Tegenover de Beschaving en de philosophes 
stelt Fourier de "absolute twijfel" en de "absolute afstand". (3) In zijn wetenschapsop- 
valling bekritiseert hij de vaststaande waarheden en het alleen uitgaan van rationaliteit; 
bij stelt het onzekere weten ("les sciences incertaines") tegenover het vastliggende we- 
ten ("les sciences ikes") van dephilosophes. (4) De door hen zo gewaardeerde concepten 
vrijheid en gelijkheid hebben in het licht van de gegeven sociale werkelijkheid geen 
betekenis. Vrijheid is volgens Fourier illusoir als gewone mensen rijkdom missen. 
Mensen zijn pas vrij als ze zonder meester, zonder dienstbaarheid, zonder werkethiek en 
zonder onderdrukking van hun hartstochten kunnen leven. Vanuit zijn afkeer van uni- 
formiteit wijst hij geli jkheid tussen individuen in de betekenis van 'hetzelfde zijn' 
nadrukkelijk af. De utopieÃ« die voor zijn tijd zijn geschreven en waarin het meestal 
ging om een maatschappij van gelijken, met gemeenschappelijk eigendom en sterke 
beperkingen qua luxe, stelt hij voor als "de deugdzame republiek van kool en 

2 Zie Frank en Fntzie Manuel. Utopfan Thought m rha Western Wortd. Cambndge (Mass ) 1979. 
p 651 

3 Zie J @aecher/R.Bienvenu, The Uropian Vislon of Charles Fourier. Selectad Texts on Wo*, 
Love and Passionare Atuacrion (1971). Columbia 1983, p 34, J. Baecher, Charies Founer 
The Vismnary and Hls Worid Berkeley e a 1986, p 198. Simone Debout, aw , (PrÃ¡face) p 
Vil Op dit punt kwam Fourier overeen met Nietzsche, zie Frank Manuel, The Prophets of 
Pans. Cambri* 1962, pp 209-210 

4 A w ,  Le noweau monde amoureux. p 416 en 426 



watergruwel". (5 )  Hij hamen steeds op de noodzakelijke variatie en veelvormigheid van 
manieren om te leven, een veelvormigheid die in Harmonie (zijn over een aantal 
generaties te bereiken ideale maatschappijvorm) tot uiting zou kunnen komen. 

In Fouriers haristochtentheorie is een notie te ontwaren van 'het onbewuste', door 
hem "l'engorgement" (blokkering, verstopping) genoemd. (6) Hartstochten die op Ã©Ã 
punt worden onderdrukt, komen op een ander punt weer tevoorschijn, zoals water dat 
door een dijk wordt tegengehouden. Een geblokkeerde hartstocht zal altijd weer opdui- 
ken en zijn eisen urgenter doen laten voelen, waardoor ze destructief kan worden, niet 
alleen voor het individu maar uiteindelijk ook voor de maatschappij. 

Hij onderscheidt twaalf basishartstochten die alle bevredigd moeten worden (hij de 
ene mens bepaalde hartstochten meer dan bij de andere, afhankelijk van de persoonlijk- 
heid). Deze basishartstochten verdeelt hij in drie categorieen: de 5 zintuigelijke harts- 
tochten, de 4 affectieve hartstochten (vriendschap, ambitie, liefde en ouderschap (7)) en 
de 3 distributieve hartstochten: de Cabalist-hartstocht (behoefte aan intrige en rivaliteit); 
de Vlinderhartstocht (behoefte aan gevarieerdheid en conÃ®rasten en de Compositieharts- 
tocht (behoefte aan een mengeling van lichamelijk en geestelijk plezier). Met deze laat- 
ste categorie hartstochten erkent Fourier expliciet het belang van conflicten en rivaliteit 
en geeft hij aan dat volgens hem mensen voortdurend uitgedaagd moeten worden. 

In dephalanxen (de gemeenschappen van de toekomst) zullen mensen verdeeld zijn 
in groepen, bestaande uit 7-9 personen die op een specifiek moment een bepaalde haris- 
tocht delen. De leden van deze groepen zullen onderling samenwerken en concurreren 
met andere harmonische groepen. Doordat mensen volgens Fourier op al hun hartstoch- 
ten aangesproken willen worden, zullen individuen in telkens wisselende coalities sa- 
mengaan, waarbij onderscheid in leeftijd, rijkdom, sekse, karakter en intelligentie zal 
worden vergeten. Aangezien ieder individu lid is van diverse groepen en mensen voort- 
durend wisselen van werk, zullen zij in de loop van een enkele dag verschillende rollen 
aannemen in telkens wisselende groepen geassocieerden. Afwisselend baas en knecht, 
leidster en volgelinge, zullen zij ontdekken dat een rivaal in de ene groep een bondge- 
noot in een andere kan zijn. Zodoende zal het antagonisme lussen rivaliserende groepen 
liggen en niet tussen individuen. Hoewel het in Fouriers hartstochtentheorie gaat om de 
ontwikkeling van alle unieke individuele behoeftes en hij nadrukkelijk allerlei ver- 
schillen tussen mensen (ook in rijkdom) in Harmonie laat voortbestaan, staat bij hem 
de sociale integratie voorop. Voor deze sociale integratie acht hij, naast het sociale en 
seksuele minimum (zie verder), vooral de eenheid-scheppende opvoeding van belang, 
evenals de samenvoeging van de 'serie passionelle', waardoor klasse- en sekse-rivaliteit 
vervangen zullen worden door intrige en groepscompetitie. Met dit hele systeem dacht 
Fourier de tegenstelling individu-maatschappij opgelost te hebben. 

5 J Beecher (1986), a.w., p 247. 
6 Zie e w , ie nouveau monde amoursux p 391 

7 De ouderschaps-hartstocht verbond Fourier niet aan biologisch ouderschap; iedere 

volwassene kon kinderen adopteren en moeders die dat niet wilden, hoefden niet voor hun 

kinderen te zorgen 



Fourier past zijn hartstochtentheorie toe op de twee punten die hij voor iedermens 
van centraal belang acht: arbeid en liefde. Voor beide werkt hij een minimum uit. 

Het sociale minimum. Volgens Fourier is arbeid geen plicht, maar een behoefte. 
De mens kaÃŒ zich in arbeid volledig realiseren, mits deze arbeid vrijwillig gekozen is. 
En dat kan alleen als arbeid aantrekkelijk is gemaakt. Het doel van zijn arbeidstheorie is 
om arbeid om zo'n manier te organiseren, dat iedere sociaal noodzakelijke taak (waaron- 
der hij nadrukkelijk ook huishoudelijke arbeid en allerlei vormen van verzorging rekent) 
door tenminste enkele leden van een Phalanx met enthousiasme kan worden uitgevoerd. 
Hiervoor is noodzakelijk dat taken voortdurend worden gewisseld, evenals de samenstel- 
ling van groepen die die taken uitvoeren. Om de juiste personen voor iedere taak te vin- 
den zullen alle mensen van een Phalanx hun activiteiten voor de volgende dag plannen 
tijdens de zittingen van de Uitwisselingsbeurs, waar iedereen zijn wensen kenbaar 
maakt en op grond waarvan de beurs de groepen zal vormen. Om met plezier te werken 
is het ook nodig dat de arbeidsomgeving mooi is en dat het recht op arbeid is verzekerd 
voor iedere man en vrouw. Maar als belangrijkste basisvoorwaarde zietFourier dat alle 
mensen een gegarandeerd inkomen moeten genieten: het sociale minimum. Pas als 
mannen en vrouwen bevrijd zijn van de noodzaak om te werken, zullen ze 'psycholo- 
gisch' in staat zijn hun werk als aantrekkelijk te zien. 

Het seksuele minimum. Fourier cre'ert in zijn boeken een maatschappij waarin 
niet alleen de materiele maar ook de emotionele beperkingen zijn opgeheven. Liefde 
moet geen prive-zak zijn, maar een essentieel deel van het collectieve leven worden: 
private twee-relaties ondermijnen de sociale solidariteit. Vooral zijn Le nouveau monde 
arnourem is e6n groot pleidooi voor het belang van (geestelijke en lichamelijke) lief- 
de. "Alleen de liefde helpt het individu zichzelf te transformeren." (8) Fourier werkt in 
dit boek uit hoe de meest uiteenlopende erotische hartstochten bevredigd kunnen worden 
en zo tegelijkertijd de sociale integratie bevorderd wordt. Hiervoor bedenkt hij het Hof 
van de Liefde (Court de i'Amour), geleid door een oudere vrouw die goed thuis is in 
amoureuze intriges. Omdat mensen in de Phalanxen met liefde en seksualiteit experi- 
menteren, zullen ze hun behoeften onder woorden leren brengen. Hun wensen kunnen ze 
desgewenst kenbaar maken aan het Hof van de Liefde die dan &n of meer geschikte per- 
sonen bij deze wens zal zoeken of een beroep zal doen op Narxis of Psyche. (9) Door de 
liefde op deze wijze te organiseren zullen ook gehandicapte, lelijke en oude mensen 
geen seksuele deprivatie hoeven te lijden en zullen alle uiteenlopende seksuele wensen 
(als voorbeeld noemt Fourier schoenenfetisjisme) bevredigd kunnen worden. 

Voor het ontstaan van de nieuwe amoureuze wereld is volgens Fourier een eerste 
voorwaarde de acceptatie van het gegeven dat de seksuele behoeftes van mensen enorm 
divers zijn. De meeste mensen zijn polygaam en bovendien zijn de seksuele wensen 
zeer gevarieerd en niet constant. In verschillende stadia van hun leven hebben mensen 
zeer verschillende behoeftes. Ook bestaat er in bepaalde leeftijdsgroepen geen eenduidige 

8 Debout, a w ,  Preface, p LVIII 
9 In iedere Phalanx zuilen een of meer ideale, bijzonder mooie en gerespecteerde biseksuele 
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vorm die dominant is: sommige mensen zijn sensualisten, anderen vooral sentimenta- 
listen, sommigen houden van de "sexe opposite", anderen van "la monosexie". Fourier 
noemt "saphisme", "pederastie" (waaronder hij homoseksualiteit van mannen verstond), 
"flagellantisme", "l'amour c6ladonique" (alleen geestelijke liefde, een liefdesvonn die 
volgens hem teveel was verwaarloosd, met name door De Sade), "i'androg6nitÃ©" 
"bisssexu6t" en "trissexuetP. In Fouriers utopie zijn alle seksuele uitingen geoorloofd, 
mits mensen niet tegen hun wil handelen. Juist het afwijzen van verboden zal de 
integratie tussen mensen 6n tegelijkertijd hun individualiteit ("i'individualisation") 
versterken. Fourier spreekt dan ook over "affirmer la diff6rance". Opmerkelijk is dat hij 
kinderen tot de leeftijd van vijftien en een half jaar uitsluit: kinderen hebben volgens 
hem geen enkele seksuele behoefte, alleen hartstocht voor vriendschap en ambitie, 

Als tweede voorwaarde voor de nieuwe amoureuze wereld ziet Fourier een radicale 
verandering van depositie van vrouwen. Er moet worden ingezien dat vrouwen dezelfde 
seksuele behoeftes hebben als mannen: "De vrouw is geen object van genot, maar de 
actieve deelgenote."(io) Pas als dit is erkend, zullen beide seksen de nieuwe amoureuze 
wereld kunnen binnentreden. Met speciale warmte beschrijft Fourier lesbische liefde: 
"Het sapphisme is een verheven deugd, want het schept banden die tot nu toe niet be- 
stonden. Het is een kostbaar amalgaam van liefde en vriendschap." (1 1) 

De derde voorwaarde die Fourier formuleert is het seksuele minimum. Zoals het 
sociale minimum een voorwaarde is voor zelfexpressie en vrijheid van dwang, zo zal 
het seksuele minimum amoureuze relaties transformeren door ze te zuiveren van elke 
dwang of noodzaak. Pas als de vrees voor seksuele deprivatie zal zijn verdwenen, zullen 
vrouwen en mannen vrij zijn om al bun seksuele mogelijkheden te ontwikkelen. Ge- 
zien de Compositie-hartstocht ziet Fourier liefde niet alleen als een lichamelijke daad. 
Hoewel orgasmes belangrijk zijn, moet de liefde daar niet eindigen. Door alle mensen 
orgasmes te garanderen (omdat mensen een beroep konden doen op het Hof van de Lief- 
de) wil Fourier mensen bevrijden van de fixatie op coÃ¯tu en genitalÃ '̄n Het gaat hem 
uiteindelijk om de meer subtiele en gecompliceerde relaties tussen mensen, die alleen 
mogelijk zullen zijn als de seksuele honger is bevredigd. 

Fourier als voorloper van 'hei' socialisme, 'het'feminisme en Freud? 
Volgens Engels is het socialisme pas wetenschappelijk geworden door M m '  ontdek- 
king van de materialistische geschiedenisopvatting en de meerwaarde-wet. (12) Niet 
erkend werd en wordt echter wat er met deze nadruk op wetten allemaal is weggelaten 
uit de wetenschappelijke opvattingen van de utopisch sociahsten. Alles wat de utopisch 
socialistische theorie 'onzeker' maakt (liefde, seksualiteit, sekse-relaties) is uit de m m -  
istische theorie geweerd. Door niet meer uit te gaan van een vooropgezet idee over wat 
socialisme betekent, kan het inzicht ontstaan dat het Fourier eerder gaat om klassen- 
verzoening dan om klassenstrijd en dat in zijn socialisme aan sekse evenveel waarde 

10 ~ e b o u ~ ,  a w ,  p. CXI 
11 Founer in 'ThÃ©ori de l'uniÃ® universalle', geciteerd in Debout, a w ,  p LI. 
12 Fr~edrich Engels, De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap (1882) 

Nijmegen 1974, p 55 



wordt toegekend als aan klasse. Pas met het afzetten van de marxistische bril wordt 
duidelijk dat het marxisme het socialisme heeft versmald door het doel daarvan (nieuwe 
sociale relaties tussen mensen) te beperken tot een nieuwe economische orde en 
goederenverdeling. Pas dan wordt zichtbaar hoe het marxisme de utopisch-socialistische 
thematiek van de gecombineerde verandering van zowel productie- als sekse-verhoudim- 
gen middels de problematisering van seksualiteit, het gezin en de scheiding tussen 
openbaarlprivt5, verengd heeft tot klassenstrijd. Het gaat Fourier en de andere eerste so- 
cialisten om een project dat alle sociale relaties wil transformeren. Ze willen niet alleen 
de tegenstelling kapitaal-arbeid overbruggen, maar ook die tussen mannelijkheid-wou- 
welijkheid, verstand-gevoel, actief-passief, kostwinner-huisvrouw, gelijkheid-verschil. 

De belangrijkste verschillen tussen Fourier en het latere marxistische socialisme 
hangen mijns inziens samen met het verschil in strategie. Ook Fourier ontwikkelt 
reeds allerlei noties over onderdrukking en uitbuiting, maar hij wil de groeiende tegen- 
stelling tussen de klassen juist voorkomen. Hij wijst zowel het crekren van vijand- 
beelden af als het idee van het bestaan van broederschap. Want hoe kan er broederschap 
bestaan tussen de verfijnde filosoof en de in lompen gehulde boer? Tussen mannen en 
vrouwen als mannen van hun vrouwen alleen dienstbaarheid verlangen? Broederschap 
zal pas kunnen ontstaan als de verschillen tussen individuen worden erkend en tege- 
lijkertijd de economische en emotionele ondeidrukking wordt opgeheven via het sociale 
en seksuele minimum. Fourier zoekt in zijn hartstochtentheorie naar gemeenschappelij- 
ke waarden die in meerdere of mindere mate voor alle mensen gelden; het gaat erom deze 
waarden en uiteenlopende behoeften in het hier en nu reeds te leven. Juist zijn nadruk 
op 'een goed leven nu' vormt het verschil met de marxistische theorievorming waarin 
het primair gaat om het verduidelijken van een vijand. Hierdoor is er in het marxisme 
geen ruimte om verder na te denken over een plezierig leven nu en mag er, vanwege de 
afwijzing van utopisme, evenmin nagedacht worden over zo'n leven in de toekomst. Dit 
strategieverschil heeft verreikende consequenties: het socialisme van Fourier en de ande- 
re utopisch socialisten gaat van een ander mensbeeld uit, waarin ook de niet-rationele 
behoeften van de mens worden erkend. Er is dan ook een relatie te onderkennen tussen 
het verdwijnen van het utopisch socialisme rond 1850 en het opkomen van een positi- 
vistische wetenschapsfilosofie. (13) 

Vanwege deze verschillende opvattingen is Fourier slechts zeer ten dele te zien als 
voorloper van het marxistische socialisme: het gaat hem om een andere wijze van den- 

13 Zie hiervoor o m Leszek Kolakowski, Positivist Philosophy From Hume to the Vienne Circle. 
Harmondsworth/Middeisex (1966) 1972, p 90 Ook is het niet toevallig dat de periode 1890- 
1920 in het Westen zowel wordt omschreven als 'the Revolt against Positivism' als (de 
volgende) 'utopische periode' Zie hiervoor resp H Stuart Hughes, Consciousness and 
Society. The Reonentatmn of European Socialthought 1890-1930 NewYork 1977 en B D 
Zablockt, Alienation and Charisma. New York 1980 Hoewel ik niet wil beweren dat M m  zonder 
meer als positivist is te beschouwen, heeft hij zijn belangrijkste werken geschreven in de 
periode toen (diverse vormen van) 'her positivisme de dominante wetenschapsopvatting 

vormde. 



ken en leven, waarbij hij fulmineert tegen zekerheid en fatsoen en een plezierig leven 
nu benadrukt. 

Veelal wordt aangenomen dat Fourier de 'uitvinder' van het begrip feminisme is, 
maar deze veronderstelling blijkt niet te kloppen. (14) Als men feminisme omschrijft 
als het veranderen van de denkbeelden over enlof de positie van vrouwen, is Fourier ze- 
ker een feminist, maar wie hem als voorloper van het feminisme beschouwt doet dat fe- 
minisme (opgevat als idee 6n beweging) tekort. AI vÃ³Ã Fouriers teksten zijn er vele 
feministische ideeÃ¨ op papier gezet en tijdens de eerste jaren van de Franse Revolutie 
heeft er ook al iets van een feministische beweging bestaan. (15) Wel echter vormt 
Fouriers 'andere' denken een radicale breuk met het feminisme van rond 1790. Naast het 
verkrijgen van gelijke rechten (op onderwijs en arbeid) staat in het feminisme uit het 
begin van de Franse Revolutie vooral de deugdzaamheid van vrouwen centraal. Fouriers 
kritiek op het gezin, op de verwachting dat alleen vrouwen huishoudelijke arbeid en 
kinderverzorging op zich zullen nemen, op de dienstbaarheid van vrouwen aan hun echt- 
genoot en op de hypocrisie van de 'deugdzaamheid' vormen een scherp contrast met dit 
denken. Zijn nadruk op emotionele en seksuele behoeftes, ook van vrouwen, staat te- 
vens tegenover Wollstonecrafts rationele passieloze ideaal en ingetogenheid. (16) Ook 
Fouriers loskoppeling van vrouwen en moederschap, van vrouwen en vrouwelijkheid is 
nieuw en opmerkelijk (en actueel). 'Vrouwelijkheid' wordt door hem (en de Saint- 
Simonisten (17)) geassocieerd met erotiek, sensualiteit en het geven van aandacht, en 
juist deze kwaliteiten ziet hij als fundamenteel voor alle mensen in zijn Harmonie. De 
onderdrukking van gevoelens beschouwt hij niet als een vereiste voor een rationele, 
progressieve cultuur, maar als oorzaak van agressie en zelf-ontkenning, zonder te ver- 
vallen in een verheerlijking van gevoelens. Vrouwen moeten zich volgens Fourier niet 
conformeren aan een wereld die de hare niet is. maar moeten die wereld veranderen vol- 
gens haar eigen inzicht. Hij verwijt de philosophes dat ze de onderdrukking van vrou- 
wen preekten, omdat ze dienstbare huishoudsters wilden hebben. In het politieke denken 

14 Deze veronderstelling is afkomstig van Banoite Groult, Le fdminisme au masculin Parijs 1977 

en is daarna vele malen herhaald Het begrip 'feminisme' is echter voor het eerst gebruikt in 
Franse teksten rond 1880. Zie hiervoor o m Karin Offen, 'Definmg Feminism A Comparative 
Historica1 Approach', in Signs 1988, jrg 14, nr 1, pp 119-157 

15 Bijv. ds teksten van Chrisnne de Pisan (1405), Maria de Gournay (1620). Mary Astell(1696 en 
1700) Voor de penode rond 1790 is te denken aan Mary Wollstonecraft, Condorcet, Von 
Hippel, Schlegel en Shelley Zie voor het beginnende feminisme ais beweging tijdens de Franse 
Revolutie o m. Joan Wallach Scoil, 'French Feministe and !he Rights of 'Man' Olympe de 
Gouges's Declarations', in' Hisitiry Workshop Journal Autumn 1989, pp.1.21, 

16 Zie Mary Wollstonecraft, A Vindfcation of the Rights of Women. Londen e a (1792) 1977 Zie 

voor de vele tegenstrijdigheden in Wollstonecraft's werk o m Tptske Akkerman, 'In de 
schaduw van een verlichte politiek'in Je Elfder Ure 39, nov 1986, jrg 29, nr.1, pp 78-108 

17 Zie voor de vrouweiijkheidsdiscussies bij de Saint-Simonisten Saskia Poldervaart, 
Vrouwelijke kwaliteiten voor alle mensen? Discussies over vrouwelijkheid aan de hand van het 
Franse utopisch-socialistische feminisme 1830-1850', in Twaalfde jaarboek voor 
Vrouwengeschiedenis. Nijmegen 1991, pp. 131-152 



van deze filosofen, zo fulmineert hij, is nooit nagedacht over het belang van huishoude- 
lijke arbeid en is de suprematie van de mannelijke sekse voorondersteld. (18) 

Fourier is geen voorloper van 'het' feminisme, maar wel een belangrijke vertegen- 
woordiger van een specifieke feministische traditie. Deze utopisch socialistische femi- 
nistische traditie verschilt van andere feministische tradities (19) omdat daarin aan het 
gevoel even veel waarde wordt toegekend als aan het verstand, zonder gevoel aan vrou- 
wen en verstand aan mannen te relateren. Het vrouwelijke wordt als superieur gezien 
aan het mannelijke terwijl tegelijkertijd de gelijkheid tussen de seksen wordt benadrukt. 
Tevens onderscheidt deze traditie zich door haar invalshoek: het problematiseren van de 
scheidingen openbaarlpriv6 en persoonlijklpolitiek door huishoudelijke arbeid, seksuali- 
teit en het gezinsleven ook tot het domein van de politiek te rekenen. 

Fourier formuleert een eerste theorie over de dynamiek van onderdrukking en illu- 
streert dit met vele voorbeelden, die aangeven hoe onderdrukte hartstochten de neiging 
vertonen in veranderde en dikwijls destructieve vormen terug te keren. Ook bediscussi- 
eert hij amoureuze 'manies' die gelijkenis vertonen met de psycho-analytische verkla- 
ring van neurotische symptomen. Er bestaan echter grote verschillen tussen Freud en 
Fourier. Zo ziet Fourier de 'manies' niet als ziekelijke afwijkingen, maar als (natuurlij- 
ke) uitdrukkingen van individuele behoeften, ontkent hij seksualiteit van kinderen en 
hanteert hij een fundamenteel andere conceptie van erotiek dan Freud. Beschouwt Freud 
liefde als nadrukkelijk exclusief, anti-sociaal en alleen toegestaan binnen het instituut 
van het monogame huwelijk, Fourier stelt dat alleen in de Beschaving, gedomineerd 
door dit instituut, liefde exclusief gemaakt wordt. Zijn utopie is erop gebaseerd dat lief- 
de een bindendelement kan zijn, een solidaire kracht binnen de gemeenschap als geheel. 
In Fouriers ideale gemeenschap ligt de nadruk op een plezierige openbaarheid, waarin 
het spelelement van diverse kanten gestimuleerd wordt Naast de genoemde wisseling in 
maatschappelijke 'posities', de groepsnvaliteiten en de intriges, stelt Fourier zich vele 
gastronomische competities, wedstrijden in zang, dans, musiceren, toneelspelen en reto- 
riek voor. Door het huwelijksleven komen mensen niet toe aan het genieten van de 
openbaarheid. Het huwelijk maakt mensen niet alleen anti-sociaal, maar stimuleert 
vrouwenondedrukking door mannen: 

"De wetgevers van de Beschaving hebben het huiselijke leven tot de hoogste graad 
van isolatie en egoÃ¯sm gebracht door hel te verdelen in seksuelepaarrelaties en ex- 
clusieve huishoudens.( ... ) Vanwege de verdeling in gezinnen heeft iedere vader alle 
sociale gevoelens voor mensen vergeten en is hij alleen gepreoccupeerd met de be- 
langen van zijn vrouw en kinderen, een 'manie' die van iedere vader een egoist en 
een bekrompen persoon maakt. Hierdoor gelooft iedere vader dat hijde autoriteit i s  

18 Theone desquatremouvements, a w ,  pp 141-142 en pp. 148-149. 
19 Ik maak hierbij gebruik van de indeling dm Olive Banks in Faces of Feminism Oxford 1981, 

heeft gemaakt Naast een utopisch-socialistische feministische traditie onderscheidt ze een 

verschil- en een gelijkheids-traditie; deze tradities zijn alleen analytisch te onderscheiden en 

kunnen niet als tegengesteld opgevat worden Rond 1890 en 1960 is volgens haar de 
utopisch-socialisUsche feministische traditie opnieuw te herkennen 



die ieder bedrog en roof kan uitvoeren onder het voorwendsel te werken voor z i jn 

vrouw en kinderen, waarvan hij de namen uitspreekt alsof hij ze bezit." (20) 

Mijns inziens wordt Fourier tekort gedaan door hem alleen als voorloper te zien. Veel 
duidelijker dan de latere socialisten geeft hij de consequenties van emotionele on- 
derdrukking (van arbeiders en vrouwen) aan, meer dan vroegere en latere feministen kop- 
pelt hij vrouwen, vrouwelijkheid en moederschap los en anders dan Freud valt hij het 
gezinsegoÃ¯sm aan. In zijn schepping van een wereld zonder dwang durft hij het aan de 
wereld op zijn kop te zetten. 

Men doet Fourier ook tekort door in zijn teksten alleen te zoeken naar concrete aan- 
wijzingen voor maatschappij-verandering. (21) Het interessante aan Fourier is juist dat 
je geen vat op hem krijgt: het blijft bijvoorbeeld onduidelijk of hij zijn Uitwisselings- 
beurs en zijn Hof van de Liefde serieus bedoelt of dat deze instituties meer een parodie 
zijn op de effectenbeurs en de organisatie van de katholieke kerk. (22) Duidelijk is wel 
dat zijn hartstocht niet zozeer ligt bij het geven van directe aanwijzingen, maar bij het 
construeren van een wereld waarin mensen zelf voortdurend hun eigen grenzen moeten 
uitvinden. Hiermee levert hij vooral indirecte maatschappijkritiek, hetgeen te beschou- 
wen is als een belangrijke functie van utopisme. (23) Juist door afstand te nemen van 
het heden en zijn fantasieÃ« over een wereld zonder dwang de vrije loop te laten, kan 
Fourier allerlei mogelijkheden van mensen exploreren. 

23 Manuscnts, anneÃ©' 7857.1858, pp 108 en 208, uitgegeven na Founers dood, geciteerd N V 

Riasanovsky, The Teaching of Charles Founer. brkeley etc 1969, p 150 

21 Volgens vele (meestal marxistisch geynspireerde) auteurs kunnen utopiedn alleen positief 

beoordeeld worden als ze realiseerbaar zijn of directe aanwijzingen geven voor maatschappip 

verandering. Zie o m Kart Mannheim' Utopie und Ideologie uit 1926, Ernst Bloch Das Prinzip 

Hoffnung uit 1959, Edward Thompson. William Morns, Romantic to Revolutionary, (1955), 
1977. 

22 Founer sprak zelf ook over zijn Theorie des quatre movements als parodie Zie zijn 'LB Sphinx 

sans Oedipe', gepubliceerd in La Phalange lx, 1949, p 149, geciteerd in Beecher (1986). 

a w ,  p. 120 Zie ook Beechers 'Pamdy and Liberation in The New Amoureus Worfd of Charies 

Founer' in' Hislory Workshop Journal Autumn 1985, pp 125-133 

23 Zie hiervoor o m Barbara Goodwin/Keith Taylor The Politics of Utopia. Londen 1982 en Paul 

Ricoeur Lectures on Ideology and Utopia New York 1986, p 17 en 310 Ik beschouw Fourier 
dus wel als utopist, maar geef daar, i t t Engels en Founer zelf, een positieve betekenis aan 


