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Jongeren staan verbouwereerd wanneer men hun vertelt over de seksuele taboes van 
vijftig jaar geleden. Lang heb ik aan mijn Groningse studenten stukken uit een VPRO-
programma getoond waarin twintigers uit het begin van de jaren negentig hun ouders 
ondervroegen over de seksuele revolutie van twintig jaar voordien. Mijn studenten 
konden niet geloven wat zij hoorden. Nederland kon toch niet het toonbeeld van 
preutsheid zijn geweest zoals daar voorgesteld!

‘Ja, het was écht zo’, zeiden oudere studenten, vaak moeders die nadat de kinderen 
het huis uit waren theologie studeerden. Het leed zat er blijkbaar nog diep in. Over seks 
werd destijds inderdaad zo goed als niet gesproken. En men rolde het huwelijk in. En al 
die schuldgevoelens die seks opriep! Maar hoe zijn wij dan van die preutsheid af 
geraakt? Dankzij Sigmund Freud.

Katholieke dankbaarheid voor Freud 
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd men bewust van de ongezonde kant van 
schuldgevoelens. Zij beletten mensen om te handelen en effectief het goede na te 
streven. Liever niets doen dan verweten te kunnen worden iets verkeerds gedaan te 
hebben. Deze problematiek gold niet in het minst voor de Katholieke Kerk, waar 
seksualiteit in het bijzonder door schuldgevoelens werd omkneld. Men begon dus de 
negatieve kant van de schuldgevoelens te ontleden en men streefde – om de titel van het 
beroemde boek van Angelo Hesnard te citeren – naar een Morale sans péché (1954), 
een moraal die niet primair uit angst om te zondigen bestond. Om daaraan gestalte te 
geven omarmde men inzichten van de psychoanalyse.

In de Katholieke Kerk bracht dit een kritische bezinning over de biechtpraktijk tot 
stand. Die versterkte vaak het schuldgevoel in plaats van mensen tot een volwassen 
ethische reflectie te brengen. Tegelijk begonnen ethici te pleiten voor meer ruimte op 
seksueel gebied. In België namen enkele academici van de Rijksuniversiteit Gent het 
voortouw. Jaap Kruithof en Jos Van Ussel publiceerden Jeugd voor de muur (1962) op 
basis van een enquête over het seksuele leven van studenten. Het was de tijd dat 
voorbehoedmiddelen alleen maar verkrijgbaar waren bij de apotheek en wanneer men 
21 jaar oud was. Katholieke moralisten volgden schoorvoetend. In Nederland kwam het 
initiatief dan precies vanuit katholieke hoek. Kees Trimbos, schrijver van het 
baanbrekende Gehuwd en ongehuwd (1961), hield radiopraatjes over seksualiteit voor 
de KRO. Een huwelijk sloot men voor het leven, maar het mocht dan toch ook op 
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seksueel gebied bevredigend zijn! Het verbod op voorbehoedmiddelen moest worden 
afgeschaft! Ook voor de acceptatie van homoseksualiteit verrichtten Katholieke denkers 
baanbrekend werk. In 1967 verschenen in Tijdschrift voor Theologie drie artikelen met 
als doel homoseksualiteit uit de taboesfeer te halen. In de meest verschillende landen 
braken katholieke moralisten een lans voor homoseksuelen.

Een vereenvoudigde versie van Freuds gedachtegoed kwam in omloop. 
Schuldgevoelens ontstonden uit het verinnerlijken van verboden. Mensen construeerden 
in hun eigen hart een tiranniek ‘Boven-Ik’. Wanneer zij er niet aan gehoorzaamden, 
straften zij zichzelf. Dit gebeurde in het minst erge geval door een gevoel van onlust, in 
zwaardere gevallen door ervoor te zorgen te mislukken bij wat zij ondernamen. Zo 
waren zij het straffende schuldgevoel terwille. Zij verdrongen de wensen die zij 
ongeoorloofd achtten, de seksuele in eerste instantie. Individuen moesten bewust 
gemaakt worden van de verboden die zij in hun levensgeschiedenis verinnerlijkt 
hadden. Met hetzelfde doel voor ogen probeerde men ook instituties, zoals Kerken, te 
veranderen. Die kon men echter niet op de bank leggen. Men hoopte dan maar dat de 
kennisname van de psychoanalytische theorie zou helpen. Dat werkte echter niet. De 
Kerk bleef bij pure verbodsbepalingen, lokte protest uit, verspreidde geen goede 
informatie en bracht de mensen niet tot nadenken. Zo verspeelde zij haar krediet in het 
spreken over seksualiteit.

Wat is seks volgens Freud?
De ontdekking dat mensen onwenselijke verlangens verdrongen, was inderdaad het 
vertrekpunt van Freuds werk. Dat het heel vaak, bijna steeds, om seksualiteit ging, werd 
hem ook snel duidelijk. Maar waarom? Wat is seks eigenlijk dat het de mens zo diep 
aangrijpt?

In zijn zoeken naar een antwoord zet Freud van bij het begin van zijn oeuvre twee 
lijnen uit. Vooreerst: seksualiteit heeft met het zoeken naar een bevredigend object te 
maken, en dat is niet voorgeprogrammeerd: homoseksualiteit behoort tot de menselijke 
mogelijkheden. Dat was het eerste inzicht dat aan de basis lag van zijn beroemde Drie 
verhandelingen over de theorie van de seksualiteit (1905), een boek waarvoor hij 
aanvankelijk de titel De menselijke biseksualiteit had bedacht.

De tweede lijn is een analyse van het seksuele genot. Dit is niet een geïsoleerde 
ervaring aan de geslachtsdelen, het raakt de gehele mens. Dat is zijn theorie van de 
erogene zones. Iedereen kent wellicht het rijtje van het orale, het anale en het genitale, 
en het is waar dat die een genot kunnen bezorgen waarover men dankzij Freud heeft 
leren spreken. Maar bij Freud gaat het om méér. Hij ontdekt dat er uit die zones 
specifieke karaktertrekken van niet-seksuele aard voortkomen. Zo kan het anale 
bijvoorbeeld tot een overdreven ingesteldheid op orde en zindelijkheid leiden, alsook tot 
krampachtige pogingen om agressiviteit te controleren. Freud verruimt overigens zijn 
verwondering over de impact van erogene zones: hoe ontstaat er uit dat mozaïek één 
verliefd, erotisch subject? Hoe hangt de geest met het lichaam van dat subject samen? 
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Want dat men zijn lichaam moet kunnen erotiseren om niet gek te worden, maakte 
Freud op uit zijn eerste onderzoek van de schizofrenie.

Freud heeft met het probleem geworsteld en is er niet helemaal uit gekomen. Zeker, 
het werd hem klaar dat identificatie met het lichaam en het gedrag van een ander 
belangrijke elementen zijn in de constructie van de eigen identiteit. In deze relatie speelt 
naast bewondering ook rivaliteit een belangrijke rol: dit is de kern van het bekende 
Oedipuscomplex. Maar in zijn verder doordenken op de diepe wortels van zowel 
gehechtheid als agressie is hij blijven steken. Ook wat betreft de psychoseksuele 
ontwikkeling van de vrouw heeft hij verstek laten gaan. De veel te snel geponeerde 
hypothese dat het meisje een soortgelijke ontwikkeling als de jongen doormaakt via een 
‘Elektracomplex’ trok hij terug. Hij besloot toen wijselijk de verdere discussie aan zijn 
vrouwelijke discipelen over te laten.

Die zouden er inderdaad werk van maken, maar dat bleef in eerste instantie tot de 
psychoanalytische incrowd beperkt. In de jaren zestig – 20 jaar na Freuds dood dus – 
ging het maatschappelijk debat vooral over de sociale krachten die de verdringing van 
de seksualiteit in de hand werkten. En het werd op de volgende wijze gevoerd: ligt de 
schuld bij de Kerk of bij de maatschappij?

Masturbatie als testcase
De vraag had kunnen luiden: wat heeft seksualiteit met religie te maken? Maar in de 
zestiger jaren was er een breder maatschappelijk protest opgekomen. Het was tegen 
autoritaire gezagsuitoefening in het algemeen gericht en veelal marxistisch geïnspireerd. 
Dat men de seksualiteit zwaar met verbodsbepalingen had beladen was een zet van de 
bourgeois-ideologie die ieder mens tot een betrouwbare burger wil omturnenj. En dat 
werd je door je het heersende productiviteitsideaal eigen te maken. Zo luidde de 
toenmalige ideologie.

Hiermee bleef de Kerk merkwaardig genoeg buiten schot. In het toen 
toonaangevende en vaak vertaalde boek van Jos Van Ussel, Geschiedenis van het  
sexuele probleem (1968), wordt de schuld nadrukkelijk bij de burgerlijke maatschappij 
gelegd. Om dat historisch plausibel te maken, moest de auteur weliswaar een kunstgreep 
toepassen. Hij focuste op masturbatie, waartegen volgens hem in het achttiende-eeuwse 
Engeland een ware, zij het aanvankelijk niet door de Kerk geleide kruistocht begonnen 
was. Niet toevallig was dit volgens Van Ussel de tijd van de opkomende 
industrialisering. Gesimplificeerd gesteld: alles moest productief worden, ook de 
seksualiteit. Verspil vooral geen zaad!

Masturbatie werd op die wijze de testcase van het bredere ‘antiseksuele syndroom’ 
waarmee wij nog steeds worstelen. Van Ussels cultuurhistorische visie had de 
gelegenheid kunnen zijn om dieper in te gaan op Freuds vraag naar het wezen van de 
seksualiteit. Dit gebeurde echter weinig. Historici gingen vooral in discussie over de 
vraag of de band die Van Ussel met industrialisatie legt qua datering wel klopt. Er 
waren heel wat argumenten om de verpreutsing van het Westen toch in de negentiende 
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eeuw te plaatsen, het tijdperk van de Engelse koningin Victoria. En daar ging de band 
met industrialisatie! Het ging wel degelijk om de victoriaanse mentaliteit.

Michel Foucault en de geconstrueerde seksualiteit
Het werk van Van Ussel beïnvloedde direct een belangrijke denker over seksualiteit die 
er een aparte en originele kritiek op had: Michel Foucault (1926-1984). In zijn boek De 
wil tot weten (1976, Nederlandse vertaling 1984) merkt hij op dat Van Ussels 
‘repressiehypothese’ een met zichzelf identiek blijvende seksualiteit vooronderstelt. 
Hiertegen zet de tijdgeest dan tegenkrachten in. En dat lijkt op het eerste gezicht ook zo 
te zijn. Bij nader toezien merk je echter iets fundamentelers. Onder de mom van 
repressie verbindt men met het seksuele gedrag iets nieuws. Het wordt de uitdrukking 
van iemands identiteit. Voorheen kon men sodomie als daad plegen. Nu werd die een 
teken dat men een sodomiet, een homo was. Je mocht weliswaar geen homo zijn, maar 
intussen had men de categorie ‘homo’ geschapen. En met ‘homo’ komen een hele rij 
voorstellingen op die verder gaan dan die over seksueel gedrag. Is hij een fan van 
opera? Houdt hij niet van voetbal? Dan is hij wellicht homo. Op die wijze ontstaan er 
niet alleen clichés, maar ook een gay-cultuur en zelfs een queer-filosofie.

Foucault stelt dus dat onze seksualiteitsbeleving ‘geconstrueerd’ is. Eigenlijk 
komen wij weer in de buurt van Freuds vraag over de band tussen seksualiteit en 
identiteit, met een cultuurhistorische dimensie erbij. In zijn aanvankelijk project had 
Foucault het plan opgevat om verschillende van deze constructies verder uit te werken: 
het lichaam van de vrouw wordt met hysterie verbonden, men gaat waken over de 
seksualiteit van kinderen die men als iets aparts opvat, minder gebruikelijk seksueel 
gedrag wordt een teken dat men een pervers, onbetrouwbaar personage is. De boeken 
die hierover werden aangekondigd, verschenen echter niet. Foucaults belangstelling 
verschoof naar de voorgeschiedenis van het proces dat in de negentiende eeuw seksuele 
types construeerde. Hij focuste op de katholieke biechtpraktijk die met het Concilie van 
Trente (1545-1563) werd ontworpen, en dan naar nog vroegere manieren waarop men 
zijn seksueel leven, maar vooral zijn seksuele gevoelens en wensen, onder het oog van 
anderen bracht om ze te analyseren en te problematiseren. Zo kwam hij bij de stichter 
van het Westers monnikendom terecht, Johannes Cassianus (±365-435), en van daar 
naar de Romeinse en Griekse filosofen die zo geïnteresseerd waren in seksuele dromen. 
Dit alles past natuurlijk prachtig in het project dat uitgegaan was van de vraag hoe een 
schuldbeladen seksualiteit is ontstaan. Foucault stierf echter te vroeg om het te 
voltooien. De knellende schuldervaring had ondertussen aan actualiteit ingeboet. Het 
maatschappelijk debat omtrent seksualiteit zou nu over gender gaan.

Seksuele identiteit en gender
De term ‘gender’ komt uit Robert Stollers boek Sex en Gender (1968). In het spoor van 
Freud maakt de auteur een onderscheid tussen de allereerste, op het lichaam gestoelde 
ervaring van ofwel een man ofwel een vrouw te zijn en de latere culturele invulling 
ervan. Dit onderscheid kwam echter snel onder kritiek te staan, vooral vanuit 
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feministische hoek. Daar was de slagzin van Simone de Beauvoir ‘men wordt niet als 
vrouw geboren, men wordt het’ blijven naklinken. Zich beroepende op Foucault ging 
men stellen dat seksuele identiteit ten einde toe cultureel bepaald was. De term 
‘seksuele identiteit’ was uit den boze. Men mocht alleen nog maar van ‘gender’ 
spreken.

Men kan zich afvragen of het schrappen van het terminologische onderscheid 
verstandig was. Eigenlijk gaat het om een analoog onderscheid als dat tussen nature en 
nurture, en alles nurture noemen zou toch op bezwaren stuiten. Het gaat ook in tegen de 
baanbrekende inzichten van Luce Irigaray die als eerste erop wees dat vrouwen een 
eigen erotiek hebben die niet vanuit de penis van de man gedacht moet worden. De 
eigenheid van vrouwelijke erotiek vraagt om een bredere reflectie dan die over de 
sociale ordening van lichamelijke beleving.

Natuurlijk is het wel zo dat in een pril stadium, nog voor een jongen leert dat hij 
moet voetballen en een meisje dat zij met poppen hoort te spelen, er reeds woorden op 
lichamelijke beleving geplakt worden. Die woorden worden vaak slecht begrepen en 
kloppen niet steeds met wat anderen ermee bedoelen. Heel vroeg al is er een complexe 
relatie tussen seksuele identiteit en taal, en dat gebeurt alvorens die taal culturele 
waardepatronen overdraagt. Daarenboven spelen op dit primitieve niveau niet-talige 
factoren ook een rol, omgang met agressie en verlieservaringen bijvoorbeeld. De 
genderproblematiek wortelt in een dieper niveau dan dit van de gedragscodes. Het is de 
vraag of het brede gebruik van de term ‘gender’ het onderscheid tussen deze niveaus 
niet verdoezelt en een reflectie op dit diepere niveau niet in de weg staat. Transgenders 
trekken niet zonder reden onze aandacht. Zij hebben iets verontrustend. Zij raken ook 
bij wie zich rustig in zijn gender gesetteld acht, diepere lagen. Het intelligente werk van 
Judith Butler toont in zijn evolutie aan hoe boeiend, maar ook hoe moeizaam, een 
psychologisch doordenken hierop is. Sinds haar Bodies that Matter (1993) schuift zij 
steeds meer op naar een kritisch aanleunen bij de psychoanalyse. Freuds vraag naar de 
diepe kern van de seksualiteit heeft nog niet afgedaan. Butler is zich hiervan bewust, 
wat niet allen haar in dank afnemen. Van waar komt die steeds weer terugkerende vrees 
voor Freud?

En zo blijf je theoretisch nadenken over seksualiteit en identiteit. De metroseksueel 
is nog maar pas achter de horizont verdwenen of daar komen nieuwe personages op om 
je te bevragen. Wij moeten er natuurlijk naar luisteren,  maar wij mogen vooral niet 
vergeten ernaar te kijken. Zij stofferen onze theoretische passie met concrete 
lichamelijkheid. Seks is ingewikkelder dan een efficiënt verrichte voortplantingsdaad, 
maar ook dan het gevulgariseerde schema van het orale, anale en genitale ons ooit 
voorspiegelde. Maar hij/zij (wat is het geslacht van ‘seks’?) is des te boeiender.

Patrick Vandermeersch is emeritus hoogleraar godsdienstpsychologie aan de faculteit 
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen 
(pvandermeersch@gmail.com)
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