
Homoërotiek en neurose bij de man

door Dr M. Gijselen*

Dit artikel is een bewerking van het laatste hoofdstuk uit een
gepland boek, dat handelt over homoërotiek bij de man en zelf-
verwerkelijking. Daarbij wordt uitgegaan van de gedachten van
Saswitha. Deze auteur toont op een overtuigende wijze aan dat
in het gewoon dualistisch denken, de verschillende begrippen
tegenover elkaar worden gesteld en aan elk begrip een zelfstan-
dige waarde wordt toegekend. Volgens hem gaat het in werke-
lijkheid altijd om tegendelen, twee begrippen die noodzakelijk bij
elkaar horen. Een voorbeeld: het is zinloos te spreken over 'licht'
als zelfstandig begrip. 'Licht' is het tegendeel van 'duisternis' en
aan een van beide kan geen zelfstandige waarde toegekend wor-
den. Zo schrijft de auteur dan ook '. .. bij de meting van de licht-
snelheid meet men tevens de snelheid van de duisternis'.
Dualistisch denken brengt verdeeldheid, verbreekt de natuurlijke
harmonie en gaat in tegen de werkelijkheid. Dit is de oorzaak
van het 'probleem' homoërotiek. De klemtoon wordt dan op de
meerderheid van heteroërotische gevoelens gelegd. Op die ma-
nier worden de veelzijdige aspekten van de erotiek zonder enige
noodzaak tegen elkaar uitgespeeld. Hetero en homo worden ge-
zien als vijanden van elkaar, terwijl het gaat over begrippen die
elkaar aanvullen.
In wat verder volgt wordt nader ingegaan op de psycho-seksuele
ontwikkeling van de jongeren. Homoërotische gevoelens en ge-
dragingen kunnen daarbij meer of minder belangrijk zijn. Indien
ze in de lijn liggen van zelfverwerkelijking, indien ze m.a.w. het
kind dichter bij het wezen van zichzelf brengen, kunnen zij bij-
dragen tot groei, gezondheid en wording, zoniet kunnen ze een
teken zijn van verstarring, ziekte of verwording.

Bewust worden van de tegendelen

'Alles wat ontstaat of verschijnt is het resultaat van twee krach-
ten, die zich kenbaar maken in hun verschil' (Saswitha). Uitgaan-
de van deze gedachte, wil ik de libido-ontwikkeling onder de
loep nemen en nagaan hoe het kind daarbij de tegendelen tot
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eenheid weet te brengen. Gezien het onderwerp van dit artikel,
bespreek ik hoofdzakelijk de fallische fase. Maar eerst toch
enkele woorden over de prégenitale fase. Ieder ontwikkelings-
stadium stemt overeen met een typische manier-van-in-de-wereld-
zijn. In de orale fase is dit vooral een ontvangende-manier-van-
in-de-wereld-staan. Daarbij ervaart het kind noch zichzelf, noch
de moeder als persoon. Het gaat om een onpersoonlijk geheel
waarin verzadiging en geborgenheid en meteen onverzadigd-zijn
en niet-geborgen-zijn, voorkomen. Het ervaart dus vanaf de ge-
boorte een aantal tegengestelde toestanden zoals droog-vochtig,
koud-warm, licht-duisternis, verzadigd-hongerig, geborgen-niet
geborgen e.a. Het is in deze levensfase, die door Abraham 'pré-
ambivalente fase' wordt genoemd, dat het subjekt zich niet van
objekten maar wel van tegendelen bewust is. Met de oraal-sadis-
tische fase ontstaat het besef dat twee tegengestelde handelingen
kunnen worden verricht: je kunt de objekten inslikken of uit-
spuwen, je kunt ze stukmaken of waarderen. Het kind zal leren
kiezen en bij elke keuze zal het meteen ook de beperkingen
leren kennen. Niet alles kan worden opgegeten, niet alles kan
worden stukgebeten. Mogelijkheden ontdekken gaat samen met
bewustwording der beperkingen. Naast het ontvangend-in-de-
wereld-liggen, vindt men nu ook het bijtend-in-de-wereld-liggen.
Het evenwicht tussen ontvangen en niet-ontvangen, bijten en
niet-bijten moet nu geleidelijk aan worden geleerd. Wat het kind
ook aanvangt, op datzelfde ogenblik wordt het zich bewust van
de grenzen: geliefd blijven en onbeperkt ontvangen zijn onver-
enigbaar, bijten zonder vernielen is niet mogelijk. Doorheen de
vele eksperimenten kan het kind stilaan wegwijs raken in het
bevredigen of niet-bevredigen van zijn orale driften. Is één van
beide toestanden overdreven belangrijk en bestaat er ekstreme
bevrediging of ekstreme frustratie, dan zal het kind nooit leren
om te gaan met de beide tegendelen van zijn mogelijkheden. Dit
zal tot fiksatie leiden. Alleen wanneer er voldoende realiteitszin
wordt aangekweekt en het kind een evenwicht leert vinden tussen
zijn kunnen en zijn niet-kunnen, kan zonder kleerscheuren lust
gevonden worden in nieuwe manieren-van-zijn.
In de anale fase kunnen de faeces weerhouden of uitgescheiden
worden. Daarbij kan het kind de moeder ter wille zijn of niet.
Het handelen zelf wordt ook een bron van lust. Het evenwicht
moet gevonden worden tussen bezig zijn en rusten, tussen aktief
en passief. Het kind staat in deze fase op een handelende-manier-
in-de-wereld. Wanneer het onvoldoende kansen krijgt om de
beide tegendelen te beproeven en lust eraan te beleven, zal het
evenwicht niet gevonden worden. Bewust wordend van de tegen-
delen leert het kind geleidelijk aan zichzelf en de wereld te ont-
dekken en tegen het einde van de anale fase kent het: ontvangen
en niet-ontvangen, bijten en niet-bijten, vernielen en waarderen,
uitscheiden en behouden, ter wille zijn en koppig zijn, bezig zijn
en rusten, aktief en passief, enzovoort. Het kind dat in deze toe-
standen een evenwicht vindt, zal zich in al deze toestanden ook
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goed bevinden. Dit betekent niet dat het bijvoorbeeld evenveel
zal moeten bezig zijn en evenveel zal moeten rusten, maar wel
dat het leert lust te ervaren in aktiviteit en ook in passiviteit. Het
gaat immers in de eerste plaats om een belevenis en niet om een
daad. Door voldoende eksperimenteren wordt de problematiek
der tegendelen verwerkt en wordt hun verbondenheid aanvaard.
Ze horen bij elkaar zoals slapen bij waken en zonder elkaar kun-
nen ze niet bestaan. Eens zover komt er energie vrij om nieuwe
manieren-van-zijn te proberen. Indien dit niet het geval is, dan
blijft het kind in één dezer toestanden vastzitten. Indien de ene
situatie altijd gezocht wordt en het tegendeel altijd vermeden,
wordt de verdere ontplooiing geremd.
Het werd vooral bij de analyse van dromen duidelijk dat totaal
tegengestelde dingen naast elkaar kunnen bestaan en dat er in
de droom daarvoor zelfs een voorkeur bestaat. Maar ook de
dieren kennen deze toestand van polariteit zonder dat ze een
konflikt tussen de twee tegendelen ervaren. De foetus leeft ook
in deze vanzelfsprekendheid. Het is in de baarmoeder dat de mens
de omringende wereld als een harmonieuze en ongedifferentieer-
de toestand ervaart. Het bewustzijn is er evenwel nog niet. Dit
ontstaat van zodra de mogelijkheden bestaan om de tegendelen
te onderscheiden; dus vanaf de geboorte. Een evenwichtige ont-
wikkeling zou er een zijn waarbij het kind telkens vaststelt hoe
het 'zijn' in elkaar steekt, zonder daar iets aan te willen verande-
ren. Scheiden in tegendelen, het verschil vaststellen en terug
samenvoegen tot een eenheid, dat is bewustworden. Daarbij gaat
het niet om drie processen die elkaar opvolgen, maar om drie
benoemingen die tegelijkertijd ontstaan. Saswitha zegt daarover:
'We hebben steeds te maken met een wederkerige verwekking
bestaande uit drie tegelijkertijd te voorschijn tredende zaken.'
Deze evenwichtige geestelijke ontwikkeling kan ter illustratie ver-
geleken worden met de wijze waarop Adam en Eva voor de
zondeval kenden. Het bewustworden van hoe alles is, zonder
baatzuchtige tussenkomst, noemt Lao Tse het 'niet doen'. Dit
is dus de toestand van het pasgeboren kind. Zijn totale onmacht
behoedt er hem voor persoonlijk tussen te komen. De neurose
vindt haar wortels in het wel tussenkomen.
Waarin bestaat nu deze baatzuchtige tussenkomst? De mens
leert één van beide tegendelen van een ervaring hoger waarderen
en het zogezegd minder waardevolle te verdringen. Dit is al vlug
geen bewuste aktiviteit meer. Zo wordt een konflikt geschapen.
Uitstijgen boven dit konfliktueus vaststellen van de tegendelen,
evenwichtig worden, volledig bewust worden, de ambivalentie
oplossen, eenheid vinden, of hoe je het ook noemt, gebeurt niet
door een intellektuele aktiviteit, maar door het ophouden met
verdringen. M.a.w., dit gebeurt door het onbewuste en verdron-
gen tegendeel tot zijn recht te laten komen. Daaruit volgt dat een
valse droomwereld plaats moet maken voor de werkelijkheid.
Dit gaat evenwel niet zonder moeilijkheden, zoals in de fallische
fase zal blijken. In neurotische gezinnen leert het kind, zoals de
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ouders, een van beide tegendelen te kiezen en het andere te ver-
dringen. Wat in werkelijkheid samenhoort, leert het als elkaar
vijandig gezinde tegendelen te scheiden. Als Jantje zich bijvoor-
beeld aan de tafel stoot, dan leert hij zeggen 'stoute tafel' in
plaats van 'dom Jantje'. Of als hij zijn overspannen moeder op
de zenuwen werkt, dan leert hij zeggen 'stout Jantje' in plaats
van 'lastige moeder'. Hetgeen in werkelijkheid ervaren wordt
(het resultaat van de wisselwerking tussen de onvoorzichtigheid
van Jantje en de hardheid van de tafel, of tussen de onwetend-
heid van Jantje en de zenuwen van moeder) wordt zo vereenvou-
digd en vervalst tot één aspekt. Wat niet aanvaardbaar lijkt wordt
dan verdrongen. 'De mens is het dier dat de biologische eenheid
van leven en dood gescheiden heeft in met elkaar in conflict
zijnde tegengesteldheden en dat vervolgens deze tegenstellingen,
die in conflict zijn, heeft onderworpen aan verdringing' (Brown).
Maar de mens kan nooit helemaal zichzelf bedriegen. Hij kan
wel aanhoudend verdringen, maar blijft in zich een kern van
waarheid dragen, die hem dwingt te aanvaarden dat de werkelijk-
heid bestaat uit tegendelen en het verschil ertussen en dat deze
drie samen de eenheid uitmaken. Die eenheid in zich laten ont-
staan is harmonie vinden, is geestelijk volwassen worden. Het is
opnieuw in de toestand van de eerste levensfase verkeren, welis-
waar na het proces doorgemaakt te hebben van bewustwording
hoe het 'zijn' is. 'En het gefixeerd zijn op die eerste pre-ambiva-
lente ervaring zorgt ervoor dat de mens met hart en ziel het on-
bewuste project is toegedaan om de ambivalentie van de instinc-
ten te overwinnen, de toestand namelijk waarin hij feitelijk ver-
keert, en de eenheid van tegengesteldheden te herstellen, die
aanwezig was in de kinderjaren en nog aanwezig is bij dieren'
(Brown). Brown zal hier wel de kinderjaren in een psychisch
volwassen milieu bedoelen. Voor ieder was de eenheid er in de
moederschoot. Naar deze oertoestand zonder konflikten, zonder
neurosen, wordt in de loop van het leven opnieuw gezocht en
hiernaar blijft de mens verlangen. Saswitha denkt dat het deze
gedachte is die in alle grote godsdiensten en wijsgerige systemen
aanwezig is. Dit wordt o.a. teruggevonden in Jezus' woorden:
'Voorwaar Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als deze kleine
kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan'
(Matheus 18.3).
Geestelijk volwassen worden komt dus neer op het verwerke-
lijken van de eenheid uit de eerste periode, maar dan op een
hoger (bewust) niveau. 'Het ontwaken van de bevrijding betekent
het zich realiseren, dat iedere keus tussen 'tegenstellingen' het
scheiden betekent van zaken die niet te scheiden zijn' (Watts).
De therapie die we allemaal nodig hebben om dat scheiden op
te heffen, bestaat in het erkennen van de polariteit en daarmee
erkennen van de verdringing! 'Op deze wijze leren wij, niet te
zoeken naar de zich onderscheidende delen van de eenheid, maar
naar de eenheid zelf, de 'som' van de onderscheidende delen, die
dan op zichzelf hun belangrijkheid verliezen' (Saswitha).
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De neurotische mens hecht wel belang aan deze onderscheidende
delen op zichzelf. Hij ziet altijd uitsluitend de gescheiden tegen-
delen die elkaar bekampen. Hij verliest hun eenheid uit het oog.
Daardoor is hij in zichzelf één groot gevecht, één groot konflikt
tussen alle gescheiden tegendelen. Dit zal nu ook waar blijken
te zijn voor wat er in de fallische fase gebeurt. Tot rond het derde
levensjaar is het kind zich niet bewust van het bestaan van een
geslacht, evenmin als het zich bewust is van het bestaan als
enkeling. Tot op dit ogenblik kent het kind wel een hoge mate
van ambivalentie, maar het aanvaardt die. Al naargelang de om-
standigheden kent het tegenover eenzelfde objekt tegenstrijdige
gevoelens. Het kan zowel primitieve liefde als primitieve haat
ervaren tegenover eenzelfde objekt en beide kunnen elkaar af-
wisselen. 'Zulke antagonistische — of beter gezegd: ambivalente —
gevoelsverhoudingen, die bij volwassenen zouden leiden tot een
konflikt, (worden) door het kind lange tijd goed naast elkander
verdragen, evengoed als zij later in het onbewuste blijvend een
plaats naast elkander vinden' (Freud). Hierin komt met de fal-
lische fase verandering.

Ik een jongen

Al zijn de manieren-van-zijn uit de orale en anale fase niet ver-
dwenen, ze komen toch meer op de achtergrond te staan en ma-
ken plaats voor nieuwe manieren-van-in-de-wereld-staan. De ge-
slachtsorganen als een nieuwe bron van lust worden ontdekt. Het
kind ervaart zichzelf als een geslachtelijk wezen. Daarbij wordt
ook het onderscheid tussen 'ik' en 'gij' gemaakt. Het kind ervaart
zichzelf als enkeling en geslachtelijk wezen. Zijn nieuwe manier-
van-in-de-wereld-staan is: ik een jongen.
Het kind leefde in de gedachte dat zijn moeder volmaakt is zon-
der geslacht. Met het ontdekken van de eigen penis krijgt de jon-
gen ook aandacht voor de penis van de anderen. Hij ontdekt tot
zijn ontsteltenis dat er mensen zijn mét en mensen zonder penis.
Met de vaststelling dat moeder deze lustbron ontbeert, valt haar
imago van volmaakt wezen aan duigen. Het onderscheid in ge-
slacht vaststellen heeft vérdragende gevolgen. De jongen ontdekt
dat de penis bij meisjes afwezig is. Hij wordt zich niet direkt van
de vrouwelijke genitaliën bewust, maar wel van de afwezigheid
van de penis. Deze laatste wordt dan ook niet als anatomisch or-
gaan ervaren, maar de jongen ziet er een bewijs in iets te hebben
wat anderen ontberen. Dat een orgaan kan afgenomen worden of
afwezig kan zijn, was tot hiertoe bij hem nog niet zo duidelijk op-
gekomen, alhoewel hij er reeds besef van kreeg bij geboorte,
borstvoeding en ontlasting. De ontdekking een penis te bezitten
die verloren kan gaan, maakt de jongen dus niet in eerste instan-
tie bewust van 'geslachtsorganen' maar wel van de kans op ver-
lies. Het onwerkelijke karakter van de tot nogtoe gedachte we-
reld wordt blootgelegd: men is niet volmaakt maar er kunnen te-
korten bestaan, o.a. bij moeder. De penis heeft dus in het begin
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de symbolische betekenis van: bezit van volmaaktheid. Dit sym-
bool wordt fallus genoemd. Fallus bevestigt dus dat volmaakte
toestanden alleen in de fantasie kunnen bestaan. Dit bewustwor-
den van de tekorten van de mens, toont zich niet alleen in het
geslachtelijk-zijn, maar in alles. Het kind wordt zich m.a.w. in de
eerste plaats ervan bewust dat onvolmaaktheid behoort tot het
wezen van de mens.
Deze ontdekking is zo frustrerend dat de jongen dit niet direkt
wil aanvaarden. Hij zal er zich jarenlang tegen verzetten. Sche-
matisch kunnen vier verzetstechnieken onderscheiden worden:
negeren, kastratiekompleks, positief oedipuskompleks en negatief
oedipuskompleks. In die jaren moet het kind de nieuw ontdekte
tegendelen tot eenheid weten te brengen. Dit kan maar door de
illusies van de oedipale situatie te verlaten en de werkelijkheid
niet meer te vluchten. De jongen zal afzien van de nooit te win-
nen strijd met zijn ouders. En dat betekent heel wat! Het bete-
kent dat hij afstand zal doen van de liefde jegens zijn moeder en
van de haat jegens zijn vader, zoals hij die in het positief oedipus-
kompleks kende. Dat betekent dat hij de haat jegens zijn moeder
en de liefde jegens zijn vader, zoals hij die in het negatief oedipus-
kompleks kende, laat varen. Het betekent aanvaarden dat de
struktuur van het lichaam van bij de oorsprong verschillend is
tussen man en vrouw en dat de symbiose tussen moeder en kind
sedert de geboorte werd verbroken. Dit wil ook zeggen dat zowel
hijzelf als zijn moeder twee wezens en daarbij nog onvolmaakte
wezens zijn en dat een terugkeer naar die oertoestand uitgesloten
is. Het wordt dan duidelijk dat niemand de fallus bezit en dat
iedereen wel iets hebben wil dat hij of zij mist. Iedereen verlangt.
Het bewust worden van de fallus als symboliek, is terzeifdertijd
het bewust worden deze niet te bezitten.
Al stort zijn vroegere wereld in mekaar, hij vindt toch een aantal
nieuwe manieren-van-in-de-wereld-zijn: als enkeling, ontoerei-
kend en als seksueel wezen. Hij is zich daarvan bewust geworden
door de menselijke beperktheid te ontdekken. Voorheen was hij
versmolten met moeder, omnipotent en polymorf seksueel.
Om dit alles te kunnen verwerken zal de jongen een oplossing
zoeken in identifikatie. Nu hij ervaren heeft hoe het niet moet,
heeft hij van beide ouders te leren. Zij bieden elk hun eigen mo-
del aan. Hij identificeert zich dan ook met hen in verschillende
mate. Nu hij ze als objekten van zijn drift losgelaten heeft, kun-
nen ze als voorbeelden dienen en een spiegel zijn waarin hij zich-
zelf beter zal leren kennen. Hij kan bij hen datgene zoeken wat
past bij zijn eigen oorspronkelijkheid. Zo zal hij zichzelf leren
kennen. De ouder die zichzelf het meest gerealiseerd heeft, zal
ook het zuiverste identifikatieobjekt zijn. Hoe meer volwassen ze
zelf zijn, hoe meer kansen het kind krijgt zichzelf te worden.
Laten we nu nagaan hoe de jongen zich in zijn verschillende ma-
nieren-van-zijn aan de ouders optrekt in de fallische fase en hoe
hij erin slaagt het evenwicht tussen de tegendelen tot stand te
brengen. De fallus doet dus het onderscheid bewust worden tus-
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sen volmaaktheid en onvolmaaktheid. In de oedipale situatie
doet de tussenkomst van vader in de vermeende moeder-kind
symbiose, het onderscheid bewust worden tussen zelfstandigheid
en verbondenheid. De erotische gevoelens tegenover de beide
ouders doen tevens het onderscheid in hetero- en homoërotische
verlangens bewust worden. De problematiek die in deze fase be-
staat, is pas dan echt verwerkt, indien zowel lust beleefd wordt
aan onvolmaaktheid, zelfstandigheid, heteroseksueel zijn, homo-
seksueel zijn als aan volmaaktheid, verbondenheid, niet seksueel
zijn. Hoe dat evenwicht tussen deze tegendelen gevonden wordt
wil ik nu nader ontleden.

Zelfstandigheid / verbondenheid

Nu de jongen zich door vaders aanwezigheid van zijn zelfstan-
digheid bewust geworden is en hij in vader en moeder zelfstandi-
ge wezens ontdekt, kan hij in hen een model vinden om te leren
hoe hij op eigen benen moet staan. Zijn ouders weten immers hoe
je zelfstandig en tevens samen kunt zijn. Zich met hen identifice-
rend, leert hij een evenwicht te vinden tussen de reeds bekende
maar tot hiertoe niet bewuste toestand van afhankelijkheid en de
nieuwe toestand van zelfstandigheid. Vergote samenvattend
schrijft Fortmann: 'De vader is degene die het kind erkent: de
erkenning maakt het kind tot individu, tot autonoom lid van de
menselijke gemeenschap.' Hij merkt verder op 'dat de rol van de
vader niet in alle culturen is zoals Vergote haar hier heeft be-
schreven. In sommige culturen heeft de moeder veel meer beteke-
nis, in andere is de rol van de vader overgenomen door de broer
van de moeder.' Dit wordt duidelijker indien we ons plaatsen in
de situatie van het kind dat bewust wordt. Het gaat niet zozeer
om de vader of een broer van de moeder, maar wel om deze vol-
wassene die door zijn verschijning het besef bij het kind doet ont-
staan dat het een enkeling is. Als het kind door de vader (of de
broer van moeder) als individu, als autonoom lid erkend wordt,
erkent het ook zichzelf zo, dank zij de aanwezigheid van vader
(of de broer van moeder). Het nieuwe evenwicht tussen verbon-
den-zijn en enkeling-zijn moet gevonden worden. Indien dit niet
gebeurt dan wordt er enkel lust beleefd in de afhankelijkheid óf
in de zelfstandigheid. Indien dit evenwicht wel gevonden wordt,
dan kan het kind zich ontwikkelen tot een bestaanswijze, waarbij
het in relatie tot de andere, zichzelf als enkeling ontdekt.
Die zelfstandigheid en verbondenheid sturen beide aan op realisa-
tie. De eerste zal waar gemaakt worden in het zichzelfwordings-
proces, de tweede in de relatie. Een manier-van-zijn waarbij de
onderscheiden delen van de eenheid zelfstandig-verbonden hun
belang op zichzelf verliezen, is de filia-beleving.* Daarin vindt

* Met filiabeleving wordt de ontmoeting tussen twee mensen bedoeld die
met elkaar omgaan in een Ik-Gij verhouding, dit in tegenstelling met
erotiek waar de omgang in de wereld van 't 'Het' blijft.

34



Homoërotiek en neurose bij de man

deze balans een evenwicht: in de verbondenheid wordt de zelf-
standigheid gerealiseerd.
Een bijzondere moeilijkheid zal opduiken in het proces van zich-
zelf worden met daarbij het integreren van homoërotiek. De
homoërotische gerichtheid is één van de oorspronkelijke eigen-
schappen die om verwezenlijking vraagt, zoals bij de bespreking
van het evenwicht seksueel-niet seksueel zal blijken. Dit homo-
erotische verlangen realiseren heeft, aangaande de rol van de en-
keling in zijn milieu, heel wat gevolgen. Het klassieke gezin be-
reidt nu eenmaal het kind voor om te huwen en om zo op zijn
beurt te herhalen wat de ouders voorgedaan hebben. Een kind
dat om een of andere reden aan dit verwachtingspatroon niet be-
antwoordt — in dit geval is de reden een onvoorziene seksuele
gerichtheid — zal toch ergens dienen geplaatst te worden in het
denkschema van 'huwen en een gezin stichten'. Daarin is er enkel
plaats voor het homoërotische kind als een minderwaardig kind.
Want niet huwen (zonder een erkende status, zoals geestelijke, te
verwerven) of geen kinderen hebben is een minderwaardige be-
staansvorm. In dit gedachtensysteem van 'trouwen en kinderen
kopen' kan het kind dat dit niet doet enkel een plaatsje krijgen
in de kategorie van 'speciale en minderwaardige gevallen', bij-
voorbeeld als zieke of misdadiger. Deze minachting zal zich to-
nen in reakties van overbezorgdheid of afkeuring. Indien het ho-
moërotisch kind als een ongelukkige sukkel door het leven gaat,
dan kan hij zijn plaats ook bewaren als lid van de familie, die
dan helpend tegemoet zal treden, zoals men bij een zieke doet.
Dat kind moet dan ook naar de dokter. Een andere mogelijkheid
is hem als een misdadiger of slechterik uit de familie stoten. Dan
verbreekt men de banden en het konservatieve denkpatroon kan
gaaf behouden blijven. Zo behoudt de konservatieve 'hetero' zijn
wankel evenwicht ten koste van degene die dan 'homo' genoemd
wordt. Maar wanneer de familie genoeg openheid toont en indien
het homoërotisch kind ook gelukkig is, dan is het kind één bun-
del vraagtekens voor de familie. Deze moet m.a.w. voortdurend
voor zichzelf vragen oplossen: hoe kan iemand nu gelukkig zijn
die niet past in de struktuur van huwelijk en gezin? Wij zijn ge-
lukkig in deze status, kan het dan dat er nog andere levenswijzen
tot geluk leiden? In dezelfde zin is de gelukkige homoërotische
volwassene een vragensteller aan de maatschappij. Hij blijft zo
zijn leven lang vragen oproepen en blijft zo de mensen irriteren
die geen vragen omtrent hun eigen zijnswijze willen stellen. De
werkelijkheid van die irritatie wordt geïllustreerd door Maslow,
waar hij schrijft over 'primitieve stammen die ieder individu een
plaats binnen het familiestelsel moeten geven. Als er een nieuw-
komer opduikt die niet geplaatst kan worden, is er geen andere
manier om het probleem op te lossen dan hem afmaken.'
De homoërotiek van het kind aanvaarden is zoveel eenvoudiger,
maar daarmee wordt de unieke en superieure positie van de hete-
roërotiek en het gezin prijs gegeven.
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Volmaaktheid / onvolmaaktheid

Het ontdekken van de penis en de kans dat hij verloren gaat,
roept de gedachte van de fallus in het bewustzijn. De fallus sym-
boliseert de meerwaarde en maakt bewust dat mensen 'maar'
mensen zijn. Bij deze nieuwe bewustwording moet het evenwicht
gezocht worden tussen meer en minder waard zijn, tekorten heb-
ben of niet, volmaaktheid en onvolmaaktheid. Zo dit evenwicht
onvoldoende bekomen wordt, zal het in-de-wereld-staan gedomi-
neerd worden door de zorg om te bewijzen veel waard te zijn,
geen tekorten te hebben, enzovoort. Dit uit zich in het méér wil-
len zijn dan anderen, het bewijzen méér te kunnen, het voortdu-
rend bezig zijn om een goede indruk te maken e.d. Een typisch
voorbeeld is de fallisch narcistische man die deze problematiek
uitleeft in seks. Dit kan net zo goed in enorme werkprestaties en
prestatiezucht op elk gebied. Algemeen beschouwd kan gezegd
worden dat de oplossing zit in het tot eenheid brengen van de on-
derscheiden delen van de eenheid volmaakt-onvolmaakt, zodat
de beide tegendelen op zichzelf hun belangrijkheid verliezen. Een
belevenis waarbij onvolmaaktheid aanvaard wordt om naar vol-
maaktheid te streven, zonder ooit volmaakt te worden draait uit
op de onvolmaaktheid als ontoereikendheid ervaren. Het besef
ontoereikend te zijn houdt het echt aanvaarden van de onvol-
maaktheid in. Daarmee kan dan iets verwezenlijkt worden. Zo-
lang men de onvolmaaktheid verwerpt of er passief in berust als
in een noodzakelijk kwaad, is er geen sprake van aanvaarden.
Zoals aanvaarden de tegendelen berusten-verwerpen tot eenheid
brengt, zo brengt ontoereikendheid de tegendelen volmaaktheid-
onvolmaaktheid tot eenheid. In dit geval komt een dynamisch
proces van ontwikkeling op gang. Indien de eenheid niet gevon-
den wordt, geraakt men verzeild in een toestand van konfliktu-
euze verstarring. De ontoereikendheid wordt dan niet aanvaard,
maar de onvolmaaktheid wil als een gebrek of een tekort gekor-
rigeerd worden. Men vindt zichzelf en de andere in de ontoerei-
kendheid minderwaardig. Dit vermeende tekort wordt dan over-
matig beklemtoond of verworpen. Daardoor wil men de ander
dwingen anders te zijn dan hij of zij is. Dit sluit de deur af voor
de ontmoeting met de ander als persoon.
Om wel een evenwicht te vinden• moet de jongen de stap zetten
om het volmaakte moederbeeld los te laten en aanvaarden dat
alle mensen ontoereikend zijn, inkluis moeder en hijzelf. Dit kan
gebeuren als de penis herleid wordt tot zijn werkelijke waarde:
het orgaan dat genitale seksualiteit mogelijk maakt. Dit bewust
wordend, wordt de vagina dan ook niet meer gezien als de afwe-
zigheid van de meerwaarde fallus, maar als het orgaan dat de
genitale seksualiteit mogelijk maakt. Zoals de jongen een penis,
testes, erektie- en ejakulatiemogelijkheden heeft, zo heeft het
meisje een vagina, borsten en de mogelijkheid op zwangerschap
en baring. Ht proces van bewustwording van de werkelijke waar-
de der geslachtsorganen grijpt ook plaats aangaande het wezen
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van de mens. Niet alleen de verscheidenheid en dus de ontoerei-
kendheid van de geslachten wordt aldus bewust, maar ook de on-
toereikendheid van de mens in zijn totaliteit, een wezen dat de
tegendelen volmaakt-onvolmaakt tot eenheid breng wanneer het
vanuit zijn ontoereikendheid naar de ander toetreedt. Wat oor-
spronkelijk als een tekort of een gebrek beleefd werd, wordt nu
als een kenmerk of hoedanigheid beleefd. Hier is er dan geen
sprake meer van een tekort, maar van een gemis. Bij een gebrek
is hetgeen tekort is voorgoed verdwenen. Men kan er zich tegen
verzetten of het als een minderwaardig iets beschouwen. Bij een
gemis daarentegen bestaat er een verlangen naar wat men mist.
Het gemis houdt dus het verlangen in. Het verlangen is de moge-
lijkheid naar de filia.

Seksueel / niet-seksueel

De jongen komt door de lust die hij aan de geslachtsorganen er-
vaart, tot het bewustzijn van seksualiteit. De penis en het scrotum
zijn de lustbron. Het zijn deze die als organen bewustmakers zijn,
zoals de penis als symbool de bewustmaker van de fallus is. Bij
het bewust worden van genitale seksualiteit speelt de aanwezig-
heid van het meisje evenwel niet rechtstreeks een rol, terwijl dit
bij de bewustwording van de fallus wel het geval is. De gewaar-
wordingen aan de penis en het scrotum maken dus het verschil
seksueel — niet seksueel bewust. Deze erotische prikkelingen er-
vaart de jongen tegenover beide ouders. Hij maakt hierbij geen
onderscheid in het geslacht van de ouder en beleeft ten opzichte
van beiden, liefde en haat. De verlangens jegens de moeder en
jegens de vader worden allebei als lust beleefd. De haat ten aan-
zien van beiden wordt als onlust beleefd. Via de identifikatie
worden de normen van de ouders en meteen die van de kultuur,
overgenomen. Speciaal wat homoërotiek aangaat, ligt hierin de
basis van het later al dan niet gezond ontwikkelen. Het is afhan-
kelijk van de opvattingen van de ouders over homoërotiek en te-
vens van de kultuur, hoe het geweten zal gevormd worden. Ik wil
dit verduidelijken met enkele bevindingen van Margeret Mead
waar ze een beschrijving van verschillende volksstammen geeft.
Zij maakt melding van de Arapash, waar zowel de mannen als de
vrouwen een rustig zachtmoedig karakter hebben. Over een an-
dere stam, de Mundugor, schrijft ze dat zowel de mannen als de
vrouwen gewelddadig zijn. Bij nog een andere stam, de Tcham-
buli, is er voor elk der beide seksen een welomschreven rol: vrou-
wen domineren, mannen zijn afhankelijk. In onze samenleving
geldt eerder het omgekeerde. Het blijkt nu dat in de stammen
waar beide seksen een gelijkwaardig patroon kennen, de Arapash
en de Mundugor, geen homoseksueel gedrag voorkomt. Bij de
twee andere gemeenschappen wel. De konklusie van Fortmann is
dan ook 'dat een uiteentrekken der seksen de homoseksualiteit
oproept'. Daarmee wordt dan homoseksueel gedrag bedoeld.
Samenvattend kan dus een onderscheid gemaakt worden tussen
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samenlevingen die één rol aanleren en zij die twee rollen aanleren.
Zo dit laatste reeds een grote beperking is, dan is in het geval dat
er slechts één model bestaat, de verarming nog groter voor de
enkeling. Twee modellen vooropstellen zal bij een aantal leden
van de gemeenschap protesten uitlokken omdat ze zich in dat
model niet herkennen. Het homoseksueel gedrag kan dan in deze
protesthouding inderdaad het gevolg zijn van dit uiteentrekken
van de seksen. Dit is in onze samenleving een bekend fenomeen,
voor zover het om de massa gaat die nog steeds twee modellen
'man' en 'vrouw' opdringt. Maar er bestaan in deze samenleving
ook ouders die zich daar niet aan storen en hun kinderen aan-
pakken op basis van de individuele eigenschappen. Wanneer dit
alles samengebundeld wordt, dan lijkt het erop dat er een reeks
mogelijkheden bestaan om de erotiek van het kind te vormen
(volgens één model, volgens twee modellen of zonder model) en
even zoveel mogelijkheden om het 'seksueel' geweten te vormen.
Het kind wordt verhinderd om zijn evenwicht te zoeken indien
het een seksuele rol ingeprent krijgt. Een kind een bepaald sek-
sueel gedrag opdringen is het verhinderen te eksperimenteren.
Dwingen in deze zaken is niet mogelijk, net zoals men niemand
kan dwingen om zelfstandig te worden of om zijn ontoereikend-
heid te aanvaarden. Men kan het enkel laten zelf ervaren door
eksperiment en daaruit zal het leren; de rest is indoktrinatie.
Op zoek naar het evenwicht tussen seksueel en niet-seksueel,
identificeert de jongen zich zowel met vader als met moeder. Hij
leert zijn heteroërotiek ontdekken ten opzichte van moeder. Hij
moet een evenwicht zoeken met niet-heteroseksueel zijn jegens
haar. Hij leert ook zijn homoërotiek ontdekken ten aanzien van
vader. Hij moet hier een evenwicht zoeken met de niet-seksuele-
manier-van-zijn tegenover hem. Zo leert de jongen de hetero- en
homoërotische komponenten in zichzelf kennen en meteen ook
de tegendelen: niet-hetero of niet-homo-seksueel zijn. Zolang he-
tero en homo als elkaar vijandiggezinde begrippen (zoals in de
oedipale situatie het geval is) gezien worden, kunnen ze niet tot
eenheid gebracht worden, maar blijven het uiteendrijvende en
probleem scheppende gegevens. De tegendelen moeten tot een-
heid gebracht worden. Hier zijn deze tegendelen niet alleen he-
tero-homo, maar ook heteroseksueel — niet heteroseksueel en
homoseksueel — niet homoseksueel. De ouders kunnen deze een-
heid bevorderen of de scheiding in de hand werken. Indien het
identifikatieproces kan gebeuren met ouders die zelf hun hetero-
en homoërotische kanten aanvaarden en uiten — ze moeten daar-
om nog niet 'homoseksueel' zijn! —, dan heeft het kind geluk en
stof ter identifikatie voor zijn eigen seksualiteit. Wanneer de moe-
der een goede vriendin heeft of wanneer de vader met warmte
kan omgaan met een vriend en wanneer dit ook getoond wordt,
dan heeft het kind de kans de omgang met het eigen geslacht te
aanvaarden en durft het zijn eigen homoërotische eigenschappen
leren kennen. Het gaat hier niet om de kwantiteit homoërotiek,
een 'beetje' volstaat reeds ... Het gaat er vooral om te leren dat
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het niet taboe is. Een dergelijke jongen zal zijn oorspronkelijke
erotische gerichtheid kunnen exploreren en zodoende zichzelf le-
ren kennen. De seksualiteit is dan biseksueel. Daarmee wordt
niet bedoeld dat de aanleg vijftig procent hetero- en vijftig pro-
cent homoseksueel zou zijn, maar wel dat er sporen zijn van bei-
de. De balans zal in evenwicht zijn indien de jongen zowel lust
ervaart heteroërotisch-in-de-wereld-staande als hij dat ervaart
homoërotisch-in-de-wereld-staande. Hij zal zich dan in het latere
leven fijn voelen in de omgang met een vrouw én in de omgang
met een man. Dit wil zeggen dat geen van beide verhoudingen
hem angst zullen inboezemen, ook niet als er erotische elemen-
ten in beide zouden meespelen, wat dat dan ook moge zijn.
Bij ouders die minder evenwicht in de eigen seksualiteit gevonden
hebben en de sociale modellen willen opdringen, zal alle homo-
erotiek te sterk gestimuleerd worden. Dit verhindert het kind een
evenwicht te zoeken in zijn eigen lustgevoelens. Het neemt dan
snel het verbod van zijn ouders over en verdringt de aanwezige
homoërotische komponenten. Het identificeert zich m.a.w. met de
ouders wat het verdringen van een bepaalde seksuele drang betreft.
Bij het afsluiten van de fallische fase heeft de jongen zelfstandig-
heid, onvolmaaktheid en seksualiteit leren kennen, dit alles sa-
mengevat in: ik een jongen. Hij heeft in het gunstigste geval even-
wichten opgebouwd en zo de weg vrij gemaakt voor een verdere
ontwikkeling naar het relationeel-in-de-wereld-staan. De aanleg
bepaalt daarbij het uiteindelijke resultaat: de zelfrealisatie. Indien
in de aanleg overwegend heteroërotische komponenten aanwe-
zig zijn, dan zal deze zelfrealisatie meestal in een heteroërotische
verbondenheid gebeuren. Indien de aanleg overwegend homo-
erotisch is, dan zal de zelfrealisatie zich meestal waar maken in
een homoërotische verbondenheid. Indien er evenveel hetero- als
homoërotische komponenten in de aanleg aanwezig zijn, dan zal
de zelfrealisatie gestalte krijgen in de verhouding tot een andere,
al naargelang de omstandigheden, een man of een vrouw of bei-
de. (In het geplande boek wordt ook op de mogelijkheid gewezen
van zelfrealisatie in een homo-heteroërotische verbondenheid.)
Nog anderen kunnen dit in een erotische verbondenheid met de
kosmos of met God. Voorbeelden ervan in het Westen zijn de
mystiekers en in het Oosten zij die tot bevrijding gekomen zijn.
Hieruit moge het duidelijk blijken dat de ene weg tot zelfrealisa-
tie niet meer of minder waard is dan de andere. Alhoewel tot
hiertoe de man-vrouwrelatie in het huwelijk en de kuisheid in het
celibaat twee volwaardige patronen tot zelfverwerkelijking zijn,
zijn er talloze andere waar we konkreet nog maar nauwelijks een
idee van hebben. Het komt er op aan ervoor te zorgen dat het
kind geestelijk volwassen wordt, dan zal het zelf wel de nuance
aan zijn seksualiteit aanbrengen. Homoërotiek behoort dan ook
niet méér thuis in de neurosenleer dan heteroërotiek. Ze is neuro-
tisch in de mate dat ze geboren is uit het niet realiseren van de even-
wichten uit de fallische fase. Niet de homoërotische gerichtheid
werkt de neurose in de hand, doch het niet verwerkelijken ervan.
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