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Michel Foucault en Methodius van Olympus

Mijn interesse voor Methodius van Olympus werd voor het eerst gewekt toen
ik ethiek moest doceren en in de jaren 1978-1980 de geschiedenis van de
seksuele moraal als onderzoeksthema nam. Ik besefte toen niet dat deze
kerkvader jaren later, onder de invloed van Foucault, zoveel belangstelling zou
wekken.1 De tijden zijn echter veranderd en hiermee ook de insteek.

De vraag die destijds aan de orde was, betrof het schuldgevoel, en
daarbinnen deze waarom vooral de seksualiteit met schuld verbonden was.
Was dit iets typisch voor het christendom? Destijds zweerde men bij het boek
van Jos Van Ussel, De geschiedenis van het sexuele probleem (1968).2 Deze
beweerde dat de verdringing van de vanzelfsprekendheid van de seksuele
genot met de industrialisering en de verburgerlijking in de 18de-19de eeuw te
maken had. Zij had volgens hem géén kerkelijke wortels. De oude theologie
had het volgens hem daar niet over. In zijn spoor herhaalden velen destijds: de
mens moest productief zijn, en dat ideaal heeft men op de seksualiteit
overgedragen. Vandaar het verbod op masturbatie (het centrale thema in het
boek van Van Ussel) want dat is zaadverspilling. Dus – zo concludeerde men
op vrij simplistische wijze – weg met het kapitalisme en een gezonde,
vreugdevolle seksualiteit komt vanzelf terug!

Ik vertrouwde dat simpele schema niet, in het bijzonder omdat een
snelle blik op theologische handboeken uit verschillende tijden aantoonde dat
daar wél uitvoerig over seksuele moraal gesproken werd. Van Ussel loochende
dat.3 Ook Foucault had kritiek op het boek van Van Ussel, maar om andere
redenen. Dat was het vertrekpunt van zijn programmatisch eerste boek over de
geschiedenis van de seksualiteit, De wil tot weten.4 Hij keerde zich tegen Van
Ussels ‘repressie-hypothese’, maar bleef trouw aan diens tijdperspectief dat de
evolutie van de seksuele ethiek in de 18de-19de eeuw plaatste. Wel legde hij
het accent op het ontstaan van seksuele identiteiten die in deze periode
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geconstrueerd werden. Hij vatte het plan op om in deze optiek een serie
boeken over de 19de eeuw te schrijven: hoe vrouw getekend werd door het
beeld van de hysterica, hoe de voorstelling van een perverse persoonlijkheid
tot stand kwam, hoe men een aparte seksualiteit van kinderen construeerde,
etc. Hij verbond deze evolutie met de katholieke biechtpraktijk, waarin
individuen werden verplicht zichzelf te analyseren en dus te bekennen ‘wat’
zij waren. Hij had daar het jaar tevoren (februari 1975) zelfs enkele colleges
over gegeven, maar een grondige studie werd voor later in het vooruitzicht
gesteld – eigenlijk tot het onafgewerkt boek dat wij ons recent mochten
aanschaffen.5

Zelf was ik intussen, gedrongen door mijn onderwijsprogramma waarin
ik de christelijke ethiek in historisch perspectief wou plaatsen (en dus vanuit
de geschiedenis relativeren, wat door een aantal collegae niet in dank werd
afgenomen), bij de eerste kerkvaders aanbeland. De klassieke handboeken
volgend, kwam ik vanzelf bij Methodius van Olympus terecht – zo zal het
later ook Foucault vergaan.6 Alleen: het perspectief waarmee ik toen deze
auteur benaderde, was een ander dan dit van Foucault. Wanneer ik daar nu op
terugblik, meen ik dat wij allebei, zij het op verschillende wijze, iets
essentieels hebben gemist. Ik heb op het ontstaan van het schuldgevoel
gefocust, Foucault legt de nadruk op de zelfanalyse.

De centrale tekst van Methodius waarover het gaat, bestaat in een
verheerlijking van de maagdelijkheid. Het is een zeer vroege tekst (260-290)
van een kerkvader over wie wij zo goed als niets weten, buiten het feit dat hij
tegen Origenes’ opvatting streed dat wij met een spiritueel lichaam zouden
verrijzen. Volgens Methodius zou dit met ons aards lichaam gebeuren. Aan
zijn tekst over de maagdelijkheid heeft hij dezelfde titel gegeven als die van
de dialoog van Plato, waarin deze de liefde ophemelt: Het Drinkgelag (vaak,
wellicht uit academische schroom ‘Het banket’ genoemd of, verhuld in het
Grieks, ‘Het Symposium’). Net zoals in Plato’s Drinkgelag vinden wij bij
Methodius een reeks lofredes, weliswaar niet over de liefde, maar over de
maagdelijkheid. Die wordt aangeprezen als de weg bij uitstek om tot de
christelijke volmaaktheid te komen. Verrassend genoeg wordt de
maagdelijkheid hierbij voorgesteld als de vervanging van het martelaarschap.
Een aantal van mijn studenten schrokken hiervan, de beste snelden zelfs naar
de bibliotheek om na te gaan welke nonsens de prof nu weer vertelde, maar
zij moesten bekennen dat het inderdaad zo in de tekst stond. De
christenvervolgingen waren namelijk voorbij, tenminste die vreselijke onder
Decius (250-251), men kon geen martelaar meer worden – wat vaak als het

5. Zie: Michel Foucault, Les anormaux, notes de Valerio Marchetti et Antonella Salomoni,
pp. 325-329.

6. Méthode d’Olympe, Le Banquet (introduction et texte critique par Herbert Musurillo, traduction
et notes par Victor-Henry Debidour) Sources Chrétiennes N° 95, Parijs: Cerf, 1963.
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toppunt van heiligheid werd beschouwd – maar men kon maagd blijven. Dat
was ook lastig, lastiger zelfs dan het martelaarschap, want het brengt een
leven lang lijden met zich mee. Voor de martelaars daarentegen was in een
paar uur tijd het leed voorbij.

In de handboeken wordt de tekst van Methodius vaak voorgesteld als
een typisch voorbeeld van de invloed van de Stoa op het christendom, maar
dat is hij op dit stuk volgens mij precies niet. Stoïcijnen zouden zeggen dat je
de passie moet intomen. In het beste geval moet je er ongevoelig voor
worden. Methodius pleit voor het tegenovergestelde. En hier komen wij bij het
belangrijke punt waar ik destijds mijn aandacht op richtte en waarover ik
verslag doe in mijn Passie en beschouwing (1988): volgens Methodius moeten
maagden de seksuele begeerte laten opkomen om er dan ‘neen’ tegen te
zeggen.7

Het Drinkgelag van Methodius

Het verhaal begint als volgt. Twee vriendinnen ontmoeten elkaar op de markt.
De ene, Euboulion genaamd, een schuilnaam voor Methodius zelf, heeft
vernomen dat de andere aanwezig was op het feestmaal dat kort tevoren had
plaats gegrepen ten huize van een andere vriendin, Deugd genaamd.
Nieuwsgierig wil zij weten hoe het er aan toe is gegaan. Na even geveinsd te
hebben niet al te veel tijd te hebben, gaat de andere, Gregorion, met plezier op
de vraag in. Gretig begint zij te vertellen. Het was een prachtige zwoele avond
en ze waren uitgenodigd in een heerlijke tuin op de hoogte. De weg erheen
was wel steil en ze hadden af en toe voor een slang moeten uitwijken maar ze
werden bij hun aankomst opgenomen in een hemelse rust. De bewuste avond
was echt zalig geweest. Ook al spreekt Methodius niet over de overvloed aan
wijn die Plato’s drinkgelag typeert, er wordt ons wel verteld dat de maagden
van uitgelezen spijzen hadden genoten. Wij staan dus nog ver van de woeste
onverzorgde monniken uit de woestijn die de latere ascetische praktijken van
het christendom zullen bevolken. Het was een tuin vol bloemen die een
aangename, zwoele geur verspreidden. En dan gaan onze dames, net als bij
Plato, met elkaar wedijveren in de redekunst. De éne na de andere vult deze
prachtige avond verder in door de lof te bezingen van de maagdelijkheid. De
redes waaruit dit drinkgelag bestaat, hebben wel niet altijd dezelfde diepgang
als Plato’s model. Repetitief wordt er gesteld dat de maagdelijkheid het
mooiste is wat op aarde voorkomt. Maar wat de erotiek is, waaraan men
verzaakt, komt niet in detail ter sprake.

7. Passie en beschouwing. De christelijke invloed op het westerse mensbeeld, Leuven: Peeters,
1988.
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De toon wordt van meet af aan gezet (§10-11):8

De maagdelijkheid is iets groots, iets bovennatuurlijks, iets dat
bewondering wekt en glorie uitstraalt. Om het onomwonden en volgens
de Schriften te zeggen: wij staan hier voor de moederborst van de Kerk,
en tegelijk voor haar bloem en haar eerstelingen. Aan haar alleen komt
de titel toe van de beste en mooiste levenswijze. Het is ook daarom dat
de Heer de toegang tot het Rijk der Hemelen belooft aan diegenen die
zichzelf tot maagd hebben gemaakt, zoals ons wordt doorgeven in de
schrifttekst die het heeft over de verschillende soorten eunuchen. Onder
de mensen is de kuisheid echter zeer schaars. Zij valt moeilijk te
onderhouden, en in de mate zij tot het hoogste en het grootste behoort,
stelt zij dan ook aan de grotere gevaren bloot. Zij vergt dus de meest
krachtige en karaktervolle naturen, die als een massieve dam de stroom
van de wellust naar een nieuwe bedding kunnen verleggen. Deze
moeten hun ziel als een hemels gespan naar de hoogtes kunnen leiden,
zij mogen niet versagen maar blijven uitkijken tot zij van hun gewicht
bevrijd boven de kosmos zweven, tot zij met alle scherpte en snelheid
van hun verstand het hoogste punt van het hemels gewelf bereikt
hebben. Dan pas zullen zij in het volle zonnelicht de onvergankelijkheid
kunnen beschouwen, net als zij die zonder smet geboren worden uit de
schoot van de Almachtige.

Maar waarom heeft de maagdelijkheid zo’n grote waarde? De geschiedenis
komt eerst aan bod (Rede van Marcella). Na de schepping moest de aarde
bevolkt worden. Met Adam en Eva en hun twee zonen kon dat enkel door
incest. Dan volgde polygamie, uiteindelijk monogamie, en nu zijn wij bij het
hoogste ideaal gekomen, dit van de maagdelijkheid. Moet iedereen nu maagd
worden? Neen, want dan zou de mensheid uitsterven (rede van Theofilia). De
relatie tussen Christus en zijn Kerk wordt overigens met het beeld van het
huwelijk door Paulus beschreven. Maar opgepast: dit beeld van het huwelijk
mogen wij niet al te fysiek opvatten. Het gaat dus om een spiritueel huwelijk
(rede van Thalia). De psalm ‘Aan de oevers van Babylon’ wordt op de
maagden toegepast: de harp symboliseert de vrouwelijke seksualiteit die men
aan de onvruchtbaar-makende wilgen moet ophangen. Natuurlijk wordt ook
het Hooglied erbij gehaald (§150-152):9

8. Eigen vertaling.

9. Voor de vertaling van het Hooglied (en van de andere bijbelteksten binnen de volgende citaten
van Methodius) werd de Willibrordvertaling gevolgd, met af en toe een correctie. Zo werden de
Griekse mastoi waarvan de smaak met die van wijn vergeleken wordt, effectief met ‘borsten’
vertaald.
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Daar [in het Hooglied] houdt de Heer duidelijk een lofrede op diegenen
die zich stevig in de maagdelijkheid gevestigd hebben: ‘Ja, als een lelie
onder de doornen, zo is mijn vriendin onder de meisjes’. Voor het
charisma van de maagdelijkheid gebruikt hij het beeld van de lelie
omwille van het zuivere, het geurende, het zoete en het lachende ervan.
De kuisheid is immers als de lente en zij bloeit voortdurend met de
witte bloembladeren van de onvergankelijkheid. Daarom schaamt hij
zich ook niet om toe te geven dat hij verliefd is op dit hoogtepunt van
schoonheid. Hij zegt dan ook verder: ‘Je hebt mij van mijn zinnen
beroofd, mijn zuster, mijn bruid! Je hebt mij van mijn zinnen beroofd
met één blik van je ogen, met één kraal van je snoer! Hoeveel lekkerder
smaken je borsten dan wijn, en de geur van je kleren gaat boven alle
kruiden! Honing en melk vind ik onder je tong, en de geur van je
kleren is als de geur van de Libanon! Een gesloten hof ben je, mijn
zuster, mijn bruid, een gesloten hof, een verzegelde bron!’ Dit zijn de
lofredes die Christus laat horen voor diegene die de toppunten van de
maagdelijkheid bereikt hebben.

Verder wordt er steeds opnieuw de loftrompet met de maagden gestoken. Zij
zullen in groep tot de hemel opstijgen om daar de schitterende velden van de
absolute waarheid te aanschouwen – een typisch beeld uit de Phaedros van
Plato. Maar: in groep? Ja, en dat komt op de meest lyrische wijze tot uiting
wanneer de stoet van de maagden beschreven wordt die de koningin volgen op
weg naar de hemelse bruidegom. In een koorzang wordt telkens het volgend
refrein wordt gezongen (§284):

Voor u ben ik kuis en draag met vaste hand mijn lamp. Bruidegom, ik
kom jou tegemoet!

En dan komen verschillende strofen in de aard van (§284-285):

I. Maagden, vanuit de hemel heeft de verrezen stem geklonken en zij
roept ons toe: Spoed u, met uw witte klederen en met uw lampen, naar
het Oosten, de bruidegom tegemoet. Word wakker, opdat de koning u
niet op de drempel voor zij!

of (§288):

X. Ons wordt schitterende nectar in overvolle bekers geschonken, laat
ons ervan genieten! Wat een hemels vocht dat door onze bruidegom
geschonken wordt aan wie de eer ten beurt valt uitgenodigd te worden
tot zijn feestmaal.
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De eer die de maagden te beurt valt, is als bruidsmeisje aanwezig te zijn bij
het huwelijk van de koningin. Het beeld van het mystieke huwelijk wordt dus
niet tot iedere maagd afzonderlijk gericht. Waarin bestaat hun mystiek genot
dan wel? Daar wordt in de tekst niet expliciet op ingegaan. Wat wel en
uitvoerig ter sprake komt op het einde van de tekst, is de idee van de waarde
van de strijd tegen de begeerte, en deze strijd is zo lastig en zo pijnlijk, want
hij duurt een leven lang, dat de maagd eigenlijk boven de martelaar komt te
staan. Hier komen wij bij het thema waarop mijn aandacht destijds gevestigd
werd.

Seksuele onthouding als een strijd

Het was mij dus opgevallen dat Methodius in het bijzonder de nadruk legde
op de waarde van seksuele onthouding. Dat betekende niet dat men tegenover
seksualiteit een onverschillige houding moet aannemen, dat men op een
stoïcijnse manier de drift als onbestaande moet wegwuiven. Integendeel: men
moet de bekoring zo sterk mogelijk laten opkomen om er dan ‘neen’ tegen te
zeggen. Dat wordt op een zeer sterke wijze gesteld in het kaderverhaal, op het
einde van de tekst, waarbij Euboulion, de vervrouwelijking van zijn naam ten
spijt, staat voor Methodius (§293):

Euboulion Maar zeg eens, Gregorion, wie zullen wij de beteren
noemen? Zij die geen begeerte ervaren, of zij die hem wel ervaren,
maar in staat zijn de begeerte te beheersen en maagd te blijven?
Gregorion Zij die geen begeerte ervaren en maagd blijven! Deze
houden zowel verstand als zintuigen ongerept, en daarom zijn zij
volledig onbesmet en zonder zonde.
Euboulion Gefeliciteerd met uw wijsheid! Dat is goed gezegd! Zou je
het echter vervelend vinden indien ik probeerde je tegen te spreken? Dit
zou mij toelaten mijn inzicht op de beste informatie te vestigen, en
nadien zal niemand mij nog van mening kunnen doen veranderen.

En dan komt de verrassende wending (§297-299):

Euboulion Maar luister nu eens: om te weten te komen wie het nu
eigenlijk op de ander vóór heeft moeten wij volgens mij een meer
directe weg volgen. Zeg mij eens: bestaat er iemand die je een goed
kapitein zou kunnen noemen?
Gregorion Natuurlijk!
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Euboulion Is het diegene die in grote en gevaarlijke stormen zijn schip
heeft kunnen behouden, of diegene die dat slechts bij een kalm en
windstil weer heeft gepresteerd?
Gregorion Diegene die het in grote stormen en in moeilijke situaties
heeft weten te doen.
Euboulion Moeten wij dan niet op dezelfde wijze deze ziel als de
meest krachtige en de meest ervarene bestempelen, die temidden van de
schuimende golven van de passies de moed niet heeft opgegeven noch
verslapt is, maar die haar schip - het vlees - recht naar de haven van de
bezonnenheid heeft weten te sturen?
Gregorion Inderdaad.
Euboulion Stand weten te houden tegen de aanvallen van de
stormwinden die door de boze geest worden uitgeblazen, niet overboord
geworpen worden en zich niet moeten prijsgeven, maar omwille van
Christus tegen alles met het hoofd ‘neen’ schudden en krachtig strijden
tegen de genoegens, dat verdient toch meer lof dan een gemakkelijke
maagdelijkheid zonder stormen!

Er volgen nog enkele voorbeelden in dezelfde aard: de beste arts is toch
diegene die zware ziektegevallen kan genezen, en niet diegene die nog geen
enkele zieke heeft gezien; de beste worstelaar is diegene die sterke
tegenstrevers aankan, en niet diegene die nog nooit een partij is aangegaan.
Telkens weer wordt het herhaald, en het is ook met deze stelling dat
Methodius, verkleed als Euboulion, de dialoog besluit (§301-302):

Euboulion Uit wat wij gezegd hebben blijkt dus dat de ziel die begeerte
ervaart en zich kan beheersen beter is dan de ziel die geen begeerte
ervaart en zich daarom kan beheersen.
Gregorion Je hebt gelijk, en ik zou graag met jou over dit onderwerp
verder discussiëren. Als je ertoe bereid bent, wil ik graag morgen
terugkomen om naar je te luisteren. Nu is het echter tijd, zoals je ziet:
wij moeten verder gaan om ook voor de uitwendige mens te gaan
zorgen.

Wat is de begeerte waartegen men moet strijden?

De vriendinnen gaan dus hun inkopen doen en laten ons achter met de
centrale vraag: moeten deze maagden gewoon de aantrekking tot een aardse
man bestrijden na die opgezweept te hebben, of gaat het om iets anders? Die
maagden zijn in ieder geval geen monniken die later zullen opkomen, die
‘monos’, alleen, gaan leven en zeker niet dromen van een weelde van
uitgelezen spijzen als draagvlak voor hun mystieke ervaring.
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Wat mij toen opgevallen was, is dat de aanvaarding van verleid te
worden, en het gevaar daaraan toe te geven, essentieel is om de weg naar de
heiligheid te bewandelen. Je moet bewust de begeerte laten opkomen en er
dan ‘neen’ tegen zeggen. Zou dat wellicht de oorsprong zijn van het christelijk
schuldgevoel dat niet simpelweg voortkomt uit het toegeven aan een
verleiding die van buiten komt? Ietwat te snel zouden wij kunnen concluderen
dat dit verkeerde met onze eigen seksuele drift verbonden is; seksualiteit zou
dus iets slecht zijn. Zijn wij reeds op weg naar Augustinus? Maar
terugblikkend, denk is: dit was wellicht te kort door de bocht. Hiermee zouden
wij namelijk aan twee vragen voorbij gaan. Over welke seksualiteit gaat het
precies? En hoe kan seksualiteit, als zij slecht zou zijn, het draagvlak kunnen
bieden aan een mystiek huwelijk met Christus, zij het dat men er alleen als
toeschouwer bij mag zijn?

Wellicht moet ik dus na zoveel jaren dieper ingaan op de titel die
Methodius aan zijn redevoeringen meegeeft: Symposium.10 Dat is natuurlijk
zonder meer een verwijzing naar Plato’s Symposium. Daarenboven zijn er in
de tekst overduidelijke verwijzingen naar Plato’s Phaedros, en deze tekst
speelt duidelijk een belangrijker rol in Methodius’ betoog. In beide teksten
gaat het over spiritualisering van de eros door verzaking eraan, maar bij Plato
gaat het specifiek over homoseksuele eros en over een inhoudelijke analyse
van wat erin omgaat. En hoever de verzaking bij Plato gaat, is zeer de vraag.

Plato’s Phaedros

Plato beschrijft in zijn Phaedros de drang die de mens drijft naar het hogere.
Voor hem is dit het Rijk waar de ideeën in hun ongereptheid schitteren. Om
dit te bereiken moet de mens de goden navolgen op hun tocht naar het
hemelgewelf. De goden vatten deze tocht aan op een tweespan met twee
mooie, uitstekende paarden. De menselijke zielen proberen één van die goden
te volgen, degene uitkiezend die het beste past bij ieders karakter. Mensen
beschikken echter slechts over een tweespan van ongelijke paarden, waarbij
het slechte paard, dit van de lagere passies, de ziel naar beneden poogt te
trekken. Het komt er dus op aan hardhandig het slechte paard te bedwingen
om niet opnieuw op aarde terug te vallen. Dit zou tot een nieuw leven met
geslaagde of minder geslaagde reïncarnatie leiden waarna men eventueel
opnieuw een tocht naar de hemelsfeer zou kunnen aanvatten.

Wanneer wij het hierbij houden, klinkt dat heel spiritueel en ver van het
erotische. Maar ook hier geeft het kaderverhaal ons de sleutel. Phaedros komt

10. Na hopelijk voldoende de geest van de lezer geprikkeld te hebben, ga ik vanaf nu over naar de
geaccepteerde academische vertaling van Het drinkgelag.
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vol enthousiasme aan Sokrates vertellen dat een potentiële minnaar hem een
nieuw inzicht heeft bijgebracht: dat het beter is zich over te geven aan iemand
die niet verliefd op je is dan aan iemand die het wel is. De eerste zal namelijk
rustig, zakelijk en wel overwogen nagaan wat goed voor je is en je daarom
goede raad geven, terwijl de tweede zich zal laten verblinden door zijn passie.
Sokrates gaat een eind weegs mee met deze redenering, tot hij plots zijn
demon voelt knorren dat dit niet waar is. En dan begint Sokrates een tirade
waarin hij het tegenovergestelde betoogt. In een passage dat in het hedendaags
pedofilie-debat de tenen doet krullen, beschrijft Sokrates in detail hoe je een
jongen verleidt, ook al is deze aanvankelijk niet bereid om op het homofiele
aanbod in te gaan. De jongen moet leren beseffen dat hij aantrekkelijk is. Hij
moet tot wederliefde bereid gemaakt worden. En daarin speelt de schoonheid
een centrale rol: de jongen verleidt, zonder het zelf te beseffen, door de
schoonheid die hij uitstraalt, en dit tot hij in zijn minnaar, als in een spiegel,
zijn eigen schoonheid teruggekaatst vindt. In dit wederzijdse spel van de
schoonheid gaat men dan voorbij aan de platvloerse seksualiteit, en zo komt
men aan de filosofische levenshouding toe – aldus Plato.

De erotiek komt dus aan bod in de opvoedingsrelatie waarbij een
oudere, de minnaar, de jongere probeert te brengen tot de liefde voor het
hogere en dus tot het bedwingen van zijn slecht paard. De oudere minnaar
moet zijn geliefde goed uitkiezen en werven. Hij moet een jongere uitkiezen
die in het spoor van dezelfde god staat als hijzelf: Zeus voor de filosofische
geesten, Ares voor de strijdend-ondernemende geesten, Apollo voor
kunstzinnige geesten, enz. En dan komt het er niet op aan samen te bidden of
te mediteren, maar je te laten overweldigen door de schoonheid van de mooie
jongen, want de schoonheid herinnert ons aan de goddelijke werkelijkheden.
En dat overweldigd worden betekent niet alleen een puur esthetische ervaring,
maar een passionele, waarvan het aangetrokken worden door de schoonheid
van het lichaam een essentieel deel uitmaakt. Lichamelijke aanrakingen, zoals
in het gymnasium en op andere plaatsen, spelen hierbij een grote rol. De
jongen heeft niet door dat hij in zijn minnaar, zoals in een spiegel zichzelf
aanschouwt (255d). De jongen weet niet wat er met hem aan de hand is:11

[De geliefde knaap] houdt dit echter niet voor liefde, maar slechts voor
vriendschap, en hij noemt dit ook zo. Toch ondervindt hij, zoals zijn
minnaar, hoewel in zwakkere mate, de begeerte om hem aan te raken, te
omhelzen, met hem neer te liggen, en natuurlijk – hoe kan het ook
anders? – duurt het niet lang voor hij dat ook doet. En als ze zo dan
samen slapen, heeft het teugelloze paard van de menner heel wat te
zeggen tot zijn menner en eist het als vergoeding voor zijn vele moeite,

11. Plato, Phaedros 36, vert. X. De Win, p. 47.
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een weinig genot. Dat van de knaap echter weet niets te zeggen, maar
vol van begeerten waar het zelf geen raad mee weet, omhelst en kust
het de minnaar, en liefkoost hem als een die hem bij uitstek genegen is.
En wanneer zij samen liggen, is het zo gestemd dat het van zijn kant
niet zal weigeren de verlangens van de minnaar in te willigen als deze
hem een gunst zou vragen.

Maar het paard van de minnaar weigert dit, ‘op grond van eerbaarheid en
rede.’ Deze erotische liefde blijft dus ‘platoons’. En het besluit is helder:

Blijft nu de overwinning bij de betere elementen van de geest, die tot
een geordende levenswijze en tot wijsbegeerte leiden, dan leiden
minnaar en beminde een gelukkig en eendrachtig leven op aarde in
zelfbeheersing en ingetogenheid.

Plato schetst dus een heel ander beeld van de spiritualisering van de eros dan
Methodius. De eros wijst doorheen het gefascineerd worden door de
schoonheid naar het hogere. Je moet tegen deze eros dus niet radicaal ‘neen’
zeggen, integendeel. Alleen mag deze fascinatie niet tot de seksuele daad
leiden.12 Er wordt dus bij Plato, net als bij Methodius, een centrale plaats
gegeven aan het ‘neen’ zeggen tegen seksuele bevrediging. Bij de maagden is
er echter geen cultus van de aardse schoonheid van lichamen, en wij weten
zelfs niet om welke erotische lichamen, mannelijke of vrouwelijke, het zou
gaan. Bij Plato ligt het accent primair op het belang van de fascinatie door
schoonheid, bij Methodius op de ervaring van het ‘neen zeggen’ zelf. Je zou
geneigd zijn te zeggen: Plato en Methodius verschillen dus veel van elkaar.
Alleen: waarom verwijst Methodius met zijn titel, kaderverhaal en centrale
beelden zozeer naar Plato?

Foucault lezer van Methodius

Herman Westerink heeft het denken van Foucault over seksualiteit en de wijze
waarop deze het christendom dienaangaande interpreteert, uitvoerig
beschreven. Wij beperken ons hier tot Foucaults interpretatie van Methodius
van Olympus en vergeten hierbij niet dat De bekentenissen van het vlees een
onaf werk is. In het hoofdstuk dat specifiek aan Methodius is gewijd, vinden
wij geen behandeling van het kaderverhaal. Foucault biedt ons enkel een vrij

12. Over de verschuivingen die men in Plato’s denken waarneemt naar een steeds meer
ingehouden positie ten opzichte van de penetratie van de jongen, zie Herman Westerink, De

lichamen en hun lusten. In het spoor van Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit, Nijmegen:
Vantilt, 2019, pp. 86-88, 100-102.
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schools resumé van de verschillende lofredes op de maagdelijkheid. Het ‘neen
zeggen’ komt weliswaar in een volgend hoofdstuk aan bod, wanneer hij ook
latere kerkvaders bij zijn studie van de maagdelijkheid betrekt. Dan ontwikkelt
hij zijn overkoepelende these dat de maagd door deze weigering haar eigen
identiteit ontwikkelt en tot zelfanalyse komt. Aan een analyse van de erotiek
die impliciet vervat kan liggen in Methodius’ beroep op Plato, horen wij
echter niets. Dit is des te merkwaardig na de laatste bladzijden van Het

gebruik van de lusten waar hij in de knapenliefde de voorbode ziet van de
christelijke sacralisering van de seksualiteit. Hierover straks meer.

Wij moeten namelijk eerst terug naar de vaak aangehaalde passage op
het einde van De wil tot weten waarin Foucault een reflectie aankondigt over
‘de lichamen en de genietingen’. Het boek dat erop moest volgen, werd
aangekondigd met de titel ‘Het vlees en het lichaam’ en daarin zou de
geschiedenis van het christendom een belangrijke plaats innemen. Wij weten
niet in hoeverre het thans gepubliceerde boek overeenkomt met het manuscript
dat destijds voor een groot deel geredigeerd werd. Foucault was er niet
tevreden mee en borg het op – als hij het niet verbrandde.13 Evenwel kunnen
wij thans wellicht met gescherpte blik naar De wil tot weten kijken en naar de
onopgeloste problemen die wij op het eind van dit boek vinden.

Zoals hoger vermeld, reageert Foucault in De wil tot weten tegen de
‘repressie-hypothese’ van Jos Van Ussel. Het is volgens hem niet zo dat met
de industrialisatie aan een vooraf bestaande seksualiteit het zwijgen opgelegd
werd. In tegendeel. Men is steeds meer over seksualiteit gaan praten. Vanuit
de primitieve ervaringen van ‘lichamen en genietingen’ heeft men een
construct van voorstellingen, regelgevingen en identiteitsbelevingen laten
opkomen die ons de illusie voorspiegelen dat wij er ons slechts van kunnen
vrij maken door er frontaal tegen in te gaan. Zodoende onderwerpen wij ons
echter nog sterker aan de macht die zich door dit seksueel ‘dispositief’ van
ons meester heeft gemaakt. Echte bevrijding kan alleen bestaan uit een
terugkeer naar ‘de lichamen en de genietingen’, een formule die tegenwoordig
vaak gretig wordt herhaald.

Foucault laat deze woorden slechts vallen tegen het eind van zijn boek,
zonder er meer over te zeggen.14 Blijkbaar vindt hij dat eerst de verschillende
strategieën geanalyseerd moeten worden hoe de macht zich meester heeft
gemaakt van de beleving van het lichaam en de bemoeienis met de

13. Michel Foucault, Les anormaux, notes de Valerio Marchetti et Antonella Salomoni, p. 325.

14. ‘C’est de l’instance du sexe qu’il faut s’affranchir si, par un retournement tactique des divers
mécanismes de la sexualité, on veut faire valoir contre les prises de pouvoir, les corps, les plaisirs,
les savoirs, dans leur multiplicité et leur possibilité de résistance. Contre le dispositif de sexualité,
le point d’appui de la contre-attaque ne doit pas être le sexe-désir, mais les corps et les plaisirs.’
(p. 208). Die enkele woorden worden vaak herhaald alsof zij naar een bestaand theoretisch corpus
zouden verwijzen, maar dat werd enkel in het vooruitzicht gesteld.
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voortplanting. De lichamen en de genietingen komen dus blijkbaar niet vanzelf
terug door een simpel afschudden van die machtsgrepen. Die dringen zich
namelijk niet op van buiten uit, maar zij bewegen zich binnen het seksuele
machtsdispositief zelf dat zich van onze identiteisbeleving heeft meester
gemaakt.

Foucault wil dus niet via een zijweg terug bij Van Ussel belanden. Een
begrijpen en interpreteren van de machtsmechanismen is nodig, en wel vanuit
hun historische inbedding. Vandaar de aangekondigde boeken: eerst een
theoretisch werk dat wellicht zou gaan over de lichamen en de genietingen,
(‘Het vlees en het lichaam’), vervolgens de boeken over de controle op de
seksualiteit van de kinderen, over de hysterie, over de perversie en over de
eugenetiek.15 Het lijkt bijna een alternatief psychoanalytisch proces, maar wel
op de historische inbedding van het individu gericht. Freud krijgt op het eind
van het boek overigens nogal wat lof toegezwaaid en je bent benieuwd of
Foucault het bij de lichamen en de genietingen over de erogene zones zou
hebben. De aangekondigde boeken verschenen echter niet.

In zijn postuum verschenen en onafgewerkt boek gaat Foucault opnieuw
in op de wending die het christendom gegeven heeft aan onze westerse
seksualiteitsbeleving. Hij heeft het nu niet over de paar eeuwen die ons
voorafgingen maar over de overgang van de klassieke oudheid naar het
christendom. In de eerste twee eeuwen hebben de christenen geen andere
seksuele code aangenomen dan deze die reeds in de Romeinse cultuur gold.16

Zij zijn op dit stuk niet strenger geworden. Zij hebben wel naast de bestaande
morele code een nieuwe praktijk ontwikkeld: die van de maagdelijkheid.

Na deze stelling geponeerd te hebben, begint Foucault aan zijn
historisch overzicht. Er komen eerst enkele verwijzingen naar Tertullianus
(ca. 155-ca. 240) en Cyprianus (200-258), die het vooral over praktische zaken
hadden in verband met de wijze waarop men als maagd kon leven terwijl zij
binnen de eigen familiekring bleef wonen: kloosters bestonden toen nog niet.
Men werd wel expliciet erkend als maagd. Dan bespreekt Foucault uitvoerig
het eerste grote theoretische traktaat over de maagdelijkheid, dit van
Methodius van Olympus. Foucault besteedt veel tijd om de redes uit diens
Symposium te resumeren.17 Merkwaardig genoeg laat hij het kaderverhaal
buiten beschouwing. Het belang van het nee-zeggen bij Methodius komt
weliswaar later aan bod, maar kort, wanneer hij het in het algemeen heeft over
het maagdelijkheidsideaal in de context van de ascese en het opkomende
monnikendom.18 Een eeuw na Methodius kan men inderdaad stellen dat de

15. De volledige reeks zou dus zijn: 1. La volonté de savoir, 2. La chair et le corps, 3. La croisade
des enfants, 4. Le femme, la mère et l’hystérique, 5. Les pervers, 6. Populations et races.

16. Foucault, Aveux, pp. 152-153.

17. Foucault, Aveux, pp. 161-176.

18. pp. 202-205.
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maagdelijkheid een aparte technè wordt waar aan de zelfanalyse een centrale
rol toegekend wordt, en dat onder de hoede van een geestelijke leider. Maar of
die latere ontwikkeling Foucault toelaat te stellen dat dit de continuïteit met
Methodius niet in de weg staat, is zeer de vraag.19

Waar Foucault het bij Methodius niet over heeft, is diens polemiek met
Origenes over de vraag of wij met ons aards, dan wel met een spiritueel
lichaam zullen verrijzen. Dat is verrassend en brengt ons bij de volgende
vraag: is dit verheerlijkt aards lichaam geseksueerd? Wat is seksualiteit
overigens volgens Methodius, die in zijn titel verwijst naar Plato’s Symposium

met zijn nadrukkelijke homo-erotiek? Tenslotte: waarom die nadruk op het
lijden die met de waarde van de maagdelijkheid als vervanging van het
martelaarschap verbonden is? Misschien vinden daarover wij iets in de recente
literatuur over Methodius en laat het ons toe in Foucaults optiek verder te
gaan dan wat in hij in zijn onafgewerkt boek kon doen.

Recente literatuur over Methodius

Methodius van Olympus is een auteur aan wie tot voor kort weinig aandacht
is besteed. Dat komt voor een deel door een taalbarrière: zijn Symposium is
het enige werk dat ons volledig in het Grieks werd overgeleverd. Van zijn
overige geschriften hebben wij voornamelijk de Oud-slavische versies en
enkele fragmenten in het Grieks. Met Duitse eruditie heeft Nathanael
Bonwetsch eind 19e-begin 20e eeuw de Oud-slavische teksten in het Duits
vertaald en van commentaar voorzien.20 Dan is er het boek Van Jacques
Farges uit 1929, naar wie Foucault refereert en dat een goed overzicht
biedt.21 Methodius’ Symposium werd in 1958 in de reeks Ancient Christian

Writers in het Engels vertaald en op deze basis verscheen in 1963 de reeds
vermelde kritische uitgave met Franse vertaling. Lloyd George Patterson
bracht een overzicht van heel Methodius’ oeuvre in 1997.22 Een Italiaanse

19. ‘Il ne faudrait pas établir une coupure trop nette entre les premiers textes et la grande floraison
des traités de virginité au IVe siècle’. Foucault, Aveux, p. 177.

20. Nathanael Bonwetsch heeft de bewaarde authentieke geschriften van Methodius, met
uitzondering van diens Symposium, gepubliceerd in: Methodius von Olympus. I. Schriften, Erlangen
& Leipzig: Deichert, 1891. Men vindt een zeer uitvoerige samenvatting van het Symposium en een
overzicht van de theologie van Methodius in: Die Theologie des Methodius von Olympus,
(Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-
Historische Klasse, Neue Folge, Band VI, Nro. 1) Berlijn: Weidmannsche Buchhandlung, 1903.

21. Er is een drukfout in het boek van Foucault p. 170, want het is niet Parges maar Jacques
Farges, Les idée morales et religieuses de Méthode d’Olympe. Contribution à l’étude des rapports

du Christianisme et de l’Hellénisme à la fin du troisième siècle, (Bibliothèque des archives de
philosophie) Parijs: Bauchesne, 1929.

22. L.G. Patterson, Methodius of Olympus. Divine sovereignty, human freedom and life in Christ,
Washington: The Catholic University of America Press, 1997.
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vertaling van Methodius’ tekst over de verrijzenis werd in 2010
gepubliceerd23 en een Franse kritische uitgave van hetzelfde werk wordt op
dit ogenblik door Alexey Mozorov in Fribourg (Zwitserland) voorbereid. Wat
een meer inhoudelijke analyse van het gebruik van Plato’s visie op de homo-
erotiek door Methodius betreft, is er het proefschrift van de bekende gnosis-
specialist José Montserrat i Torrents, maar dat ging ongemerkt voorbij.24 Het
was wachten op Katharina Bracht die in 1999 haar proefschrift over de
antropologie van Methodius publiceerde en in 2017 een verzamelbundel over
de auteur redigeerde.25 Maar dat is teleurstellend wat onze vraagstelling
betreft.

Bracht gaat namelijk uitvoerig in op de gelijkenis in de literaire
structuur van Plato’s en Methodius’ Symposium, zij wijst op correspondenties
in taalgebruik, maar aan het homoseksuele aspect gaat zij helemaal voorbij.
Zij laat zelfs het seksuele aspect in het maagd-zijn terzijde. Volgens haar ligt
het grote verschil tussen Plato en Methodius in het feit dat voor deze laatste
de opgang naar het hemelse het perfecte einddoel is voor de individuele
gelovige, maar voor Plato niet. In haar lectuur van Plato zou de ziel na het
schouwen van de eeuwige waarheid weer naar beneden afdalen met als doel
andere zielen op te voeden. Steeds weer hamert zij op deze dubbele beweging
die zij ‘dialektiek’ noemt, en hiervoor wijst zij naar de mythe van de grot in
Plato’s Staat.26 Zij verwijt de meeste commentatoren dat zij dat niet gezien
hebben. Ik moet bekennen dat deze ‘dialektische’ beweging in het Sokratische
verhaal ook aan mij was voorbij gegaan – en blijft voorbij gaan.

Verder lijkt zij van de platoonse seksualiteit, die zij toch even vermeldt,
heteroseksualiteit te maken. Dat komt mij toch ook vreemd over. Zij verwijst
hiervoor naar een passage waarin Plato de voortplanting als middel aanmerkt
om de onsterfelijkheid te bereiken. Ook al verouderen wij, wij hechten ons
aan jongere wezens die ons zullen vervangen. Bracht weet weliswaar dat Plato
de spirituele voortplanting hoger aanschrijft dan de lichamelijke, maar zij gaat

23. Metodio di Olimpo, La risurrezione (introduzione di Miroslaw Mejzner e Benedetta Zorzi,
traduzione di Miroslaw Mejzner (parte paleoslava) e M. Benedetta Zorzi (parte greca), (Collana di
testi patristici 216) Rome: Città Nuova Editrice, 2010.

24. De Covid-19 heeft het mij onmogelijk gemaakt dat tot nog toe (9 feb. 2021) te bekijken: José
Montserrat i Torrents, Influencas platónicas en el Banquéte de Metodio de Olimpo, ScrVict 16
(1969) 5-33; (=) Estudios sobre Metodio de Olympo, Vitoria: Eset, 1970 RADBOUD Central
Library Closed Stacks 4 Diss.RO 1968:81 ; Barcelona, Biblioteca Filosofia, Geografia i Història,
C. Montalegre, 8 08001 Barcelona, 934 034 584, craifgh@ub.edu of: DG Hospitalet Sala General.

25. Katharina Bracht, Vollkommenheit und Vollendung: zur Anthropologie des Methodius von

Olympus, Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. Katharina Bracht (red.), Methodius of Olympus: state of

the art and new perspectives, Berlijn: De Gruyter, 2017.

26. Bracht, Volkommenheit, pp. 191-193.
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daar niet op in.27 Na een korte verwijzing naar diegenen die van vrouwen
houden en langs deze weg kinderen krijgen, wijst Plato er namelijk op dat de
opgang naar het hogere toch via de weg van de fascinatie door mooie jongens
begint. Dat valt volgens hem duidelijk te verkiezen.28

Naast haar insistentie op het feit dat de beweging naar het schouwen
van de opperste waarheid ‘dialektisch’ is, doet een ander element de
wenkbrauwen fronsen: haar opvatting over het spirituele einddoel van de
maagden in het Symposium van Methodius. Volgens Bracht bestaat dat net
zoals bij Plato in een schouwen, maar wel een onsterfelijk schouwen van de
schoonheid in de vorm van gerechtigheid, bezonnenheid en liefde.29 Dat
komt dicht bij Plato, zegt Bracht, maar het grote verschil is dat voor Plato de
mens dit streven naar het hogere in zichzelf draagt, terwijl dit bij Methodius
als gave van God komt. De mens kan hier alleen geloof tegenover bieden.30

Staan wij hier nog bij Plato en Methodius, of bij Luther?
Wij zitten dus in onze maag met de vraag hoe de verzaking aan de

seksualiteit bij de maagden met haar vrome opgang naar het goddelijke
verbonden is. Veel meer komen wij niet te weten in de verzamelbundel die
Katharina Bracht geredigeerd heeft. Bracht zelf geeft er wel een interessant
overzicht van de mythes over Eros in de Griekse tijd.31 Eros was betrokken
bij de schepping van de hemel en aarde waar hij orde bracht in de chaos, maar
later werd hij een meer ambivalente figuur. Bracht verwijst naar Assman om
hieraan toe te voegen dat wij geen vaste betekenis aan mythes moeten
toeschrijven: die veranderen in functie van hun functie in een bepaalde
groep.32 Verder breidt zij haar ‘dialektische’ visie op Methodius uit door de
voortplanting die volgens haar het einddoel van de eros volgens Plato zou zijn,

27. ‘Unsterblichkeit bedeutet nach Platon für den Menschen keineswegs die Unsterblichkeits des
Individuums, sondern vielmehr den Erhalt seines "Wie-Beschaffenseins", dessen, was seine Person
ausmacht. Dieses Fortbestehen wird dadurch garantiert, dass das Veraltete stets ein anderes Neues,
das eben von gleicher Art ist wie es selbst (oion auto ên), zurücklasst (Symp. 208b). Das
hervorbringen eines derartigen Neuen geschieht durch Zeugung und Gebären und findet sowohl im
körperlichen als auch im seelischen Bereich statt (206b).’ Bracht, Vollkommenheit, p. 188.

28. ‘Zij nu, wier vruchtbaarheid lichamelijk is, voelen zich bij voorkeur aangetrokken tot de
vrouwen, en hun erotiek gaat die kant uit, omdat zij denken aldus tot het einde van de tijden
onsterfelijkheid, blijvend aandenken en zaligheid te winnen door het verwekken van kinderen. Zij
echter, wier vruchtbaarheid geestelijk is. Ja, er zijn mensen, sprak zij [Diotima], die in hun ziel
nog méér dan in hun lichaam vruchtbaar zijn [...] Wanneer dan iemand door een juist begrepen
knapenminne heen, boven de schone dingen uitstijgt en die schoonheid [zelf] begint in te zien, dan
kan hij als ’t ware het einddoel met de hand raken.’ Plato, Symposium, 209-212.

29. ‘Methodius bestimmt diese Schönheit genauer als die Gerechtigkeit, die Besonnenheit und die
Liebe selbst, als Wahrheit, Einsicht, Vernunft und Frieden.’ Bracht, Vollkommenheit, p. 203:

30. Bracht, Vollkommenheit, pp. 204-205.

31. Katharina Bracht, ‘Eros as Chastity. Transformation of a myth in the Symposium of Methodius
of Olympus’, in: Bracht, State of the Art, 38-62.

32. Jan en Aleida Assman in het artikel ‘Mythos’ in Handbuch religionswissenschaftlicher

Grundbegriffe 4 (1998) 179-200.
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uitvoerig te vertalen naar het verwekken van nieuwe christenen door het
doopsel. Over homoseksualiteit weer niets. En dat geldt ook voor andere
auteurs die zonder verpinken stellen dat Methodius de eros van Plato omzet in
het ideaal van de maagdelijkheid.33 Wel is er een boeiend artikel van Amy
Brown Hughes,34 die ingaat op de transformatie van de seksuele begeerte in
het ideaal van de maagdelijkheid vanuit het geloof in de incarnatie. Net zoals
Christus lichamelijk en goddelijk is, zo ook heeft de liefde tot hem gericht een
lichamelijk en een anders-dan-lichamelijke zijde. Wij mogen voor dit tweede
aspect namelijk het woord ‘spiritueel’ niet gebruiken, want Methodius is ervan
overtuigd dat wij met ons echt lichaam zullen verrijzen. In de hemel zal er
echter geen voortplanting meer zijn. Onze seksuele begeerte zal echter blijven,
maar ‘gesublimeerd’ – hier valt dus een freudiaanse term.35 Hiermee komt zij
in de buurt van wat onze conclusie zal zijn, en wij noteren dat zij terecht, als
één van de weinigen, het ideaal van de maagdelijkheid verbindt met
Methodius’ opvatting over de verrijzenis.

Met welk lichaam zullen wij verrijzen?

Het is verrassend dat zo weinig auteurs de band leggen tussen de opgang van
de maagden naar de hemel en de opvattingen van Methodius over de
verrijzenis van het lichaam. Een groot deel van het werk van Methodius
dienomtrent bestaat nog enkel in het Oud-slavisch en, zoals reeds vermeld,
werd de volledige tekst pas recent in het Italiaans vertaald. Het is
merkwaardig dat het niet vroeger gebeurde, want Methodius is één van de
weinige auteurs die de brug slaan tussen de eerste kerkvaders en die van na
het concilie van Nicea (325), waar men de eerste dogmatische formuleringen
heeft vastgelegd over de dubbele natuur van Christus, en dus ook over het feit
dat hij een echt menselijk lichaam had. Daarover was heel wat discussie
geweest, vooral in het spoor van Origenes.

33. ‘A l’Éros de Platon et à l’ascension de l’esprit humain jusqu’à la Beauté en soi par l’échelle
des créatures - comme l’explique Diotime dans le dialogue de Platon - Méthode substitue la figure
symbolique de la parfaite chasteté.’ Inleiding van Musurillo in tekstuitgave van de Sources
chrétiennes p. 23; ‘There is a simple and clear substitution of Plato’s encomia to eros and
Methodius’ encomia to Purity/Hagneia.’ Dawn LaValle Norman, ‘Coming too Late to the Table.
Methodius in the Context of Sympotic Literary Development’, in: Bracht, State of the Art, 18-37,
p. 30.

34. Amy Brown Hughes, ‘Agency, Restraint and Desire. Virginity and Christology in Methodius
of Olympus’, in: Bracht, State of Art, 85-102. Zie vooral ‘Reinterpreting desire’, pp. 98-99.

35. ‘Methodius is working from an eternal contextualization of the erotic that necessarily
sublimates an embodied expression of sexuality between two humans in order to express an erotic
relationship on a completely different level between divinity and humanity.’ Amy Brown Hughes,
p. 99.
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Het werk van Methodius over de verrijzenis is een frontale aanval op de
opvatting van deze laatste dat wij met een spiritueel lichaam zouden verrijzen.
Dit wordt op verschillende wijzen beargumenteerd. De geitenvellen waarin
Adam en Eva zich na de zondeval moesten omkleden, betekenen niet hun
lichamelijkheid, want die hadden zij reeds in het paradijs. Hun sterfelijkheid
wordt ermee aangeduid. Er worden ook heel wat medische theorieën
aangehaald om gedetailleerd aan te duiden hoezeer lichaam en ziel met elkaar
samengaan. Zullen wij met een jong of met een oud lichaam verrijzen? Met of
zonder haren? Krijgen wij het bloed terug dat wij met aderlaten verloren
hebben? De ziel wordt hierbij als iets materieels aangeduid, iets dat ook de
stoïcijnen verkondigden. Maar is dit lichaam ook seksueel? Ook in zijn
verrezen toestand? En hier komen wij bij een verrassende wending. Het is het
lichaam van wie kuis gebleven is, dat zal verrijzen. Dit wordt verder
onderbouwd in een groot visioen van vuur. Op de Olympus – dat is gewoon
een berg in Lykie, zegt Methodius – brandde een groot vuur. Midden in de
vlammen was een agnus castus te zien, de boom die symbool was van de
kuisheid en waaronder zowel Phaedros als de twaalf maagden hun gesprekken
hadden gevoerd. Die boom werd niet door de vlammen verteerd maar bleef
zijn jeugdig groen uitstralen (II, XXIII, p. 223). Methodius zal tegen het eind
van zijn tekst stellen dat het verheerlijkte lichaam van de mens getekend
wordt door kuisheid en matigheid, wat het op aarde nog niet is (III, 16, p.
267).

Maar alvorens hij hiertoe komt, geeft Methodius een overzicht van de
opvattingen van Origenes die hier nadrukkelijk ten tonele gevoerd wordt.
Volgens Methodius onderscheidt deze de uiterlijke vorm van het lichaam, de
eidos, van de ziel, en het is dus deze vorm die bij de verrijzenis in het
spirituele lichaam wordt geprent. Er is voldoende op gewezen dat Methodius
hiermee het begrip eidos wel erg simplificeert,36 maar dat laat toch zien hoe
concreet men over dat verrezen menselijk lichaam dacht. Zullen wij met alle
organen verrijzen die voor de groei van het leven nodig waren? Zullen wij
bijvoorbeeld nog steeds tanden hebben, want eten zal niet meer hoeven?
Indien het zo zou zijn, hoe zou er dan in de hel geween kunnen zijn en
tandengeknars, zoals de bijbel zegt.37 En wat met handen en voeten, wanneer
wij ons niet meer zullen moeten voortbewegen?38 En wat met de andere
organen? De verwijzing naar seksuele organen valt hierbij niet expliciet, maar
het is niet moeilijk dat in te vullen in zijn kritiek op Origenes. Methodius zegt
ironisch dat, als men het lichaam van al zijn organen berooft, men zich het
hemelse lichaam in een pure geometrische vorm kan voorstellen en

36. Henri Crouzel, ‘Les critique adressées par Méthode et ses contemporains à la doctrine
origénienne du corps resuscité’, Gregorianum 53 (1972), n° 4, 679-716.

37. Rizurrezione III, hoofdstuk 7, pp. 247-249.

38. p. 249.
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discussiëren of het lichaam in de vorm van een kubus, een cilinder, een
polygoon of een piramide zal verrijzen.39

Ook van het lichaam van Christus is volgens Methodius lichamelijk. Hij
had dus ook geslachtsdelen, al wordt er over hem gezegd dat hij zijn leven
lang kuis is gebleven. Maar zijn lichaam was wel aards, en het is dit
verheerlijkte maar aardse lichaam dat zijn leerlingen na de verrijzenis gezien
hebben. Ze konden zelfs, zoals Thomas, de vinger in de wonde leggen. De
bruidegom, naar wie de koningin vergezeld van maagden opstijgt, is dus
verheerlijkt maar aards.40 Ook het lichaam van de maagden is aards.

Maar van waar komt dan de begeerte? Die behoorde niet oorspronkelijk
tot het lichaam, daar is Methodius duidelijk over. Hij komt van buiten uit. Hij
werd ingefluisterd door de duivel aan wie de mens, zijn vrije wil misbruikend,
gehoor heeft gegeven.41 Wellicht is het daarom ook dat de strijd tegen de
begeerte zo pijnlijk is. Over het bestaan van duivel en hel was in het vroege
christendom heel wat controverse. Hoe belangrijk dit thema ook is, hierop
ingaan zou ons te ver leiden.

Verder nadenken in het spoor van Foucault

Het laatste deel van Foucaults Het gebruik van de lusten gaat uitvoerig in op
de knapenliefde.42 Deze in het klassieke Athene geaccepteerde en zelfs
gevaloriseerde praktijk was aan heel wat regels gebonden, en Plato is daar een
goed voorbeeld van. Foucault wijst er echter op dat die regels niet de kern
uitmaken van Plato’s opvattingen. Wat Plato van andere Griekse auteurs
onderscheidt, is dat hij minder blijft stilstaan bij wat in de knapenliefde al dan
niet aanvaardbaar of grensoverschrijdend was, maar dat hij de nadruk legt op
de diepere ervaring die in het beminnen zelf vervat ligt. Plato is volgens
Foucault dus diegene die aan de wieg ligt van wat het christendom later als
mystieke dimensie in de liefde zal onderkennen. Wij mogen ons dus niet blind
staren op de rede van Aristofanes in het Symposium, waar de verschillende
vormen van menselijke seksuele aantrekking verbonden worden met een
splitsing van de oorspronkelijk al te hoogmoedige menselijke wezens die
aanvankelijk man/man, man/vrouw en vrouw/vrouw waren. Het terugzoeken

39. Rizurrezione, 15.
40. Rizurrezione, III, 12.

41. Rizurrezione II, 1-7.

42. Een nieuwe vertaling van La volonté de savoir (De wil tot weten - 1976) verscheen tesamen
met wat, na het opgeven van de oorspronkelijk geplande reeks, maar deel II werd genoemd, nl.
L’usage des plaisirs (Het gebruik van de lusten - 1984) en deel III, Le souci de soi (De zorg voor
zichzelf - 1984), in één bundel bij uitgeverij Boom in 2018, in een vertaling van Jeanne
Holierhoek.
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naar zijn wederhelft is een al te oppervlakkige verklaring van de seksualiteit.
Veel belangrijker is het dat Plato naar het wezen van de menselijke begeerte
heeft gepeild.

Dit wordt in weinig woorden gezegd op het einde van Het gebruik van

de lusten maar Foucault schetst toch kort hoe hij zijn project over de westerse
seksualiteit wou afronden. In de knapenliefde komt het erop aan de mooie
jongen via de fascinatie voor het schone tot een gedeelde passie voor de
waarheid te brengen. Dat vergt ascese en verzaking – en hier zien wij een
voorafschaduwing van de verzaking die het christendom centraal zal stellen.
Maar eerst zijn Romeinse medici en filosofen een eind weegs die richting
opgegaan. In dit proces heeft de vrouw de plaats van de jongens ingenomen,
zij werd het aandachtspunt in de zelfreflectie over de seksuele begeerte:
vandaar het belang van de maagdelijkheid. Dan heeft Augustinus het eerste
theoretisch sluitstuk van de christelijke problematisering van de begeerte
gegeven. In een vogelvlucht over de eeuwen heen – Foucault beseft dat hij
zeer snel gaat43 – zie je dan hoe de problematisering van de seksualiteit zich
steeds meer toespitst op het eigen lichaam, met in de 17de-18de eeuw de
seksualiteit van het kind als focus, en in het algemeen de relatie tussen
seksueel gedrag, normaliteit en gezondheid. Het lijkt erop dat Foucault met
deze ruwe schets voor zichzelf de indruk wou wekken dat hij weer bij zijn De

wil tot weten kon aansluiten en zodoende de cirkel rond had gemaakt. Maar
hoe zit het dan met ‘de lichamen en de genietingen’?

Overigens: past Methodius van Olympus in deze brede historische
schets? Ongetwijfeld, hij hamert op het belang van het ‘neen zeggen’ en zijn
visie op de maagdelijkheid kan men zelfs beschouwen als een oefening van de
wil op dit stuk. Bij hem vinden wij echter niet de inhoudelijke reflectie over
het wezen van de seksuele begeerte die Foucault bij Plato was opgevallen.
Wat is het precieze seksuele genot waaraan de maagden moeten verzaken? Dat
weten wij niet. Het is goed en bewonderenswaardig om maagd te zijn, maar
de bevrediging lijkt op de eerste plaats in het bewonderd worden zelf. En die
bevrediging volgt uit het feit dat men in groep de koningin begeleidt naar het
bruidsvertrek. Over wat er daar gebeurt, wordt niet gerept. Alleen weten wij
uit de opvattingen van Methodius over de verrijzenis, dat het bij dit alles om
lichamen gaat.

Wij kunnen het ons gemakkelijk maken door bij Methodius enkel te
focussen op de innerlijke strijd tegen een vaag gehouden seksuele begeerte.
Methodius wordt dan, vroeg in de derde eeuw, de eerste in de rij van de
theologen die voor de christelijke verdringing van de seksualiteit hebben
gezorgd. Dit was mijn al te simpele opvatting in Passie en beschouwing. Zo

43. ‘En prenant une vue cavalière, et très schématique, de l’histoire de cette éthique et de ses
transformations sur une chronologie longue,...’ p. 277.
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wordt Methodius ook door Foucault opgevoerd, met die toevoeging dat hij op
de verwerving van de identiteit als christelijke maagd wijst. Methodius met de
latere monniken op één hoop gooiend, wijst hij vervolgens op de zelfanalyse
als nieuw element dat het christendom in de seksualiteitsbeleving
binnenbrengt.

Wanneer wij echter de seksualiteit bij Methodius van naderbij bekijken,
staan wij voor een veel complexere problematiek. Wij vinden bij hem geen
zelfanalyse, en wij moeten zelf invullen dat de innerlijke strijd wellicht een
zich afzetten is tegen de seksualiteit voor zover zij op een object gericht zou
kunnen zijn. Wordt door Methodius een terugkeer naar het narcisme bepleit?
Een narcisme van vrouwen die in groep haar eigen ‘geestelijke’ schoonheid
vieren? En dat met genietende lichamen, zij het zonder begeerte? Het open
einde van het kaderverhaal waarin gezegd werd dat er over de begeerte nog
veel te zeggen zou zijn, laat aanvoelen dat Methodius er zelf nog vragen over
had. Wellicht wou hij als Euboulion, dus als vrouw vermomd, er meer over te
weten te komen. Hij voelde zich een Diotima die het raadsel van de liefde aan
Sokrates moest verklaren. Maar de vriendinnen moeten inkopen doen, en
wellicht doen ze dit niet met het vooruitzicht om twee of drie olijven per dag
te eten, zoals de kluizenaars in de woestijn. In ieder geval heeft Foucault
ongelijk wanneer hij de genietende maagden op één hoop gooit met de latere
monniken om er de gemeenschappelijke trek van zelfanalyse uit te destilleren.

Als wij in het spoor van Foucaults onafgewerkt boek willen
doordenken, moeten wij wellicht eerder Methodius’ opvatting over de
verrijzenis op de voorgrond plaatsen. Daar wordt de vraag gesteld naar de
innige verhouding van lichaam en ziel, van de genietingen dus, bij Christus en
bij de gelovige, in dit leven en in de eindtijd. In de Openbaring van Johannes
lezen wij, net zoals in ‘apocriefe’ teksten zoals het Thomas-evangelie, dat de
seksuele differenties in het Rijk der Hemelen wegvallen. Wellicht is dat hét
breekpunt met de klassieke oudheid, en legt dit het ontbreken van expliciete
seksuele noties in het maagdelijkheidsideaal uit. Hiermee komen wij op een
ander spoor dan de zelfanalyse waarvan Foucault de continuïteit in de
christelijke traditie zoekt. Dit zou tot een boeiend onderzoek naar de wortels
van de christelijke seksualiteit voorafgaand aan Nicea leiden. Methodius is
hierin wellicht een baken.


