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1. Situering van het boek van Foucault op basis van diens aanvankelijk plan

- Volgens Van Ussels Geschiedenis van het sexuele probleem (Amsterdam: Boom

1968) ligt er geen theologische wortel aan de basis van de "seksuele repressie" maar

wel het burgerlijk productie-ideaal. In zijn analyse legt hij het zwaartepunt op de

masturbatie

- Zelf trok in dat in twijfel. Ik zocht naar de historische ontwikkeling van het

schuldgevoel, in het bijzonder wat seksualiteit betreft, en stootte wel degelijk op een

uitvoerige katholieke traditie.

- Foucault ging de weg op van de constructie van seksuele identiteiten in de 19de

eeuw, hierbij de band leggende met de katholieke biechtpraktijk. Hij stelde verder

op het eind van zijn boek De wil tot weten dat de bevrijding hieruit niet in een

protest of een zich afschudden van de interdicties moest gezocht worden, maar in

een gaan naar (een terugkeer naar?) "de lichamen en de lusten". Deze ietwat

enigmatische formule wordt echter niet uitgewerkt, en lijkt in een als vervolg

aangekondigd boek La chair et le corps aan bod te zullen komen. Dit boek is echter

niet verschenen en het is de vraag in hoeverre het nu pas en postuum verschenen

boek deze problematiek (met inbegrip van de context van toen) herneemt.

2. Foucault dacht dat hij met zijn lange omweg door de cultuurgeschiedenis terug

bij de "lichamen en de lusten" zou kunnen geraken en zo de cirkel rond maken,

maar hij is daar niet in geslaagd.

- Dat Foucault in het begin van zijn behandeling van het christendom een ruime

plaats aan Methodius van Olympus toekent, ligt vor de hand. Iedereen die naar de

handboeken grijpt om de geschiedenis van de christelijke, seksuele moraal op te

maken, valt op deze eerste tekst over de maagdelijkheid. Zo was het ook mij

vergaan bij het schrijven van mijn boek Passie en beschouwing, De christelijke

invloed op het westerse mensbeeld (Leuven, Peeters, 1988).

- Daar waar het mij was opgevallen dat Methodius in zijn kaderverhaal er de

nadruk op legt dat je de verleiding door de seksualiteit moet opzoeken om er dan

"neen" tegen te zeggen, gaat Foucault in zijn behandeling van Methodius daar niet

op in. Hij beperkt zich tot een schoolse resumé van de lofredes op de

maagdelijkheid. Later, wanneer hij het over de monniken heeft, blijkt dat hij op het

belang van deze innerlijke strijd wel opgemerkt heeft, maar hij gooit dat op één

hoop met de ascese van die later opgekomen monniken en hij besluit dat deze

ascese voor een totstandkoming van een eigen identiteit zorgt. Hiermee gaat

Foucault aan de vraag voorbij aan welke erotische driften de maagden moeten



verzaken na die opgezweept te hebben, terwijl de monniken hierover heel bepaalde

theorieën hebben. Die hebben, zoals uit de Collationes van Cassianus blijkt, een

aparte, uitgewerkte diftenleer (de acht centrale verzoekingen, die later terugkomen

in onze zeven hoofdzonden), en over hun erotische bekoringen tijdens de hitte van

de dag wordt gezegd dat zij niet mogen fantaseren over hun moeder of hun zus.

- Foucault gaat voorbij, net zoals de meeste auteurs die het over Methodius hebben,

aan diens expliciete referentie naar Plato. Die blijkt zowel uit de titel (Symposium)

als uit de steevaste verwijzingen naar de Phaedrus. Doorgaans maakt men er zich

gemakkelijk van af door te zeggen dat de platoonse homoërotiek gewoon

getransponeerd wordt naar vrouwelijke maagden. Zelfs Foucault, die op het einde

van zijn Gebruik van de lust op het specifieke belang van de homoërotiek in een

proces van spiritualiserig wijst, laat zich in de laatste pagina’s van dit boek tot deze

uitspraak verleiden. Kun je echter zomaar mooie jongens tegen mooie vrouwelijke

maagden omwisselen?

3. Een verdere opgave tot onderzoek

Foucault is vertrokken van een impliciete verwijzing naar Freuds erogene zones in

zijn enigmatisch vermelde "lichamen en lusten". Wellicht moeten wij terug naar een

relectuur van Freuds Drie verhandelingen in het spoor van het recent verschenen en

uitstekende boek van Philippe Van Haute en Herman Westerink Reading Freud’s

Three Essays on the Theory of Sexuality. From pleasure to the Object (Londen:

Routledge 2020). Daar stelt Freud dat de erogene zones een historische gelaagdheid

kennen en geeft hij ook aan dat de homoseksualiteit een nader te bepalen plaats

heeft in de gang naar heteroseksuele objectkeuze. Een verholen erfenis van het

christendom?

De uitvoerige versie van deze lezing vindt u op
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