IS INTIMITEIT
GENDERNEUTRAAL?
GRIETJE DRESEN

Is je een relatietherapeut vraagt naar de problemen
die hij of zij het meest voorbij hoort komen, zullen
··.,,. daar zeker verschillen in de uiting en beleving van
intimiteit bij zitten. Vooral in heteroseksuele relaties kunnen
er grote verschillen zijn in de manier waarop de mannelijke
en vrouwelijke partner elkaar nabij kunnen zijn, intimiteit
met elkaar kunnen delen. Ook als je niet wil vervallen in
het grimmige stereotype dat mannen van Mars komen en
vrouwen van Venus (zoals de titel luidde van een immens
populair geworden studie naar die verschillen, bedoeld om
het onderling begrip tussen de seksen te vergroten) kun je
op basis van eigen ervaring en gesprekken met vrienden en
vriendinnen toch wel constateren dat 'intimiteit ervaren'
voor vrouwen en voor mannen heel verschillend kan zijn.
Intimiteit ervaren heeft voor vrouwen vaak met andere
ervaringen te maken dan voor mannen, of met een andere
verhouding tot zichzelf en de ander, of tot het lichaam van
zichzelf en de ander. En dat is ook niet zo verwonderlijk,
omdat vrouwen ook een ander lichaam hebben dan mannen.
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SEKSE EN INTIM!"fEIT

Er is de afgelopen decennia veel geschreven over genderverschillen en de culturele bepaaldheid daarvan. Mannelijk
gedrag en vrouwelijk gedrag zouden
een kwestie van socialisatie zijn, van
maatschappelijke conditionering. Sinds
de jaren zestig van de vorige eeuw is in
het Westen onder invloed van de tweede
feministische golf ook veel in het werk
gesteld om die culturele genderrollen te
doen vervagen. En dat is ook grotendeels
gelukt. Vooral de maatschappelijke en
sociaaleconomische rolverdeling tussen
mannen en vrouwen, met mannen als
kostwinner en vrouwen als huismoeder,
is minder strikt geworden - al blijft hier
nog het nodige te winnen. Zowel vrouwen als mannen kunnen in principe
worden wat ze willen en hebben meer
keuzevrijheid dan ooit daarin. Maar een
verschil dat blijft, is het verschil tussen het
mannenlichaam en het vrouwenlichaam.
Ook al is het tegenwoordig mogelijk
om via chirurgische ingrepen van een
mannenlichaam een vrouwenlichaam te
maken, of andersom, of iets ertussen in,
juist het feit dat de vraag naar dit soort
ingrepen sterk toeneemt, laat zien dat het
lichaam als iets heel essentieels ervaren
wordt. En dat is toch opmerkelijk, in een
tijd dat de maatschappelijke genderrollen voor een groot deel zijn opgeheven.
Blijkbaar blijft het essentieel of je een
mannenlijf of een vrouwenlijf hebt. En
wellicht maakt dat belichaamd zijn als
man of als vrouw ook verschil uit voor je
ervaring van intimiteit. Of hoort bij een
bepaalde intimiteit met jezelf voor jonge
mensen (die nu de keuze hebben om het
lichaam dat zij als niet-passend ervaren,
te laten veranderen) het lichaam van de
andere sekse. Of juist een 'genderneutraal' lichaam.

Wordt de ervaring van intimiteit
gekleurd door je sekse? Ik ben geen
psychologe of sociologe, en beschik
niet over empirisch onderzoek op dit
gebied. Ik blijf daarom dicht bij huis
en vertrek vanuit mijn eigen ervaring.

Maar een verschil dat blijft, is
het verschil tussen het 1nannen-

lichaam en het: vrouwenlichaam.
Ik groeide op in de jaren vijftig en
zestig van de vorige eeuw, als meisje
tussen drie broers (met later een zusje
als nakomer). Mijn moeder probeerde
bewust genderstereotypering te vermijden: mijn broers gingen mee naar
ballet, ik ging op timmerles. Fysieke
intimiteit in de vorm van knuffelen
en affectiviteit maakte in die tijd niet
zo vanzelfsprekend deel uit van het
gezinsleven, althans niet bij ons, en
werd vanaf een bepaalde leeftijd ook
met waarschuwingen omgeven. En op
die leeftijd wist ik inmiddels ook waar
die waarschuwingen mee te maken
hadden: ik had een ander lichaam dan
mijn broers (wat ik toen betreurde), en
dat maakte mij in zekere zin kwetsbaar.
De fijngevoelige seksuele voorlichting
van mijn moeder was me, ondanks haar
omzichtigheid en nadruk op onderlinge
liefde, toch rauw op mijn dak gevallen: ik moest voor die liefde blijkbaar
iets -in mijn lichaam binnenlaten! Wat
een ingrijpende voorstelling, voor een
meisje van acht of negen! Tegenwoordig weet ik - en weten wij allen - dat dit
voor meisjes van die leeftijd soms niet
alleen een ingrijpende voorstelling is,
maar ook een zeer letterlijk ingrijpende,
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traumatiserende ervaring: de ervaring
van seksueel misbruik. Daarvan was
in mijn geval geen sprake. Maar het
verwerken van die voorstelling van wat
liefde en intimiteit kan inhouden heeft
nog even geduurd. En parallel daaraan
zal het wellicht ook voor jongetjes in
die tijd een ingrijpende voorstelling
zijn geweest dat intiem samenzijn (waar
mijn moeder veel nadruk op legde)
blijkbaar inhield dat je het lichaam van
een ander als het ware binnenging.
Na de jaren van de wederopbouw waarin het gezinsleven zelf als het ware
intiem was, maar het uiten van emoties ongebruikelijk - gingen de ramen
open. De jaren zestig en zeventig brachten een omwenteling op het gebied van
omgangsvormen, seksuele moraal en
genderrollen mee. Gebloemde jasjes,
India-bloesjes, vrijen met wisselende
partners: voor beide seksen kon het,
zeker op de universiteit. Maar ondanks
deze vrije omgangsvormen bleken er
wel degelijk verschillen tussen de seksen te zijn, ook en juist op het gebied
van de ervaring van intimiteit. Het bleek
voor vrouwen in heteroseksuele liefdesrelaties, ook in alternatieve varianten
daarvan, lang niet altijd makkelijk om
intimiteit te beleven, anders dan in de

Andersom werden ook veel
mannen zich ervan bewust dat
het voor hen heel moeilijk was
om zoiets als intimiteit te ervaren
buiten de seksuele ervaring om.
coïtaal georiënteerde vormen van seksualiteit waar jonge mannen vaak - en
soms huns ondanks - op gericht waren.
Als reactie daarop ontstonden medio

jaren zeventig de praatgroepen van de
tweede feministische golf, en tal van
min of meer activistische vrouwengroeperingen. Doel van al deze groepen en
groepjes was om als vrouwen onderling
te verkennen wat de ingrijpende verandering van de omgangsvormen tussen
de seksen inhield voor de ervaring van
je eigen lichaam, je eigen seksualiteit,
en de beleving en vormgeving van intimiteit. Sommige vrouwen trokken daar
in die periode zelfs de conclusie uit dat
intimiteit met een man onmogelijk was,
omdat die intimiteit altijd bepaald en
overvleugeld werd door de 'opdringe,rige' mannelijke seksualiteit. Zij werden
politiek lesbisch, indachtig de leuze
'het persoonlijke is politiek'. Andersom
werden ook veel mannen zich ervan
bewust dat het voor hen heel moeilijk
was om zoiets als intimiteit te ervaren
buiten de seksuele ervaring om. Intimiteit met een vrouw met wie je niet het
bed kon of wilde delen, of intimiteit
tussen mannen onderling: het was voor
veel mannen in die jaren een onontgonnen gebied.
Ook in Speling werd al vroeg aandacht besteed aan de complexiteit van
het beleven van intimiteit tussen een
man en een vrouw. In Speling (en nog
voor 1969 in de voorloper daarvan, Carmel) gebeurde dat in het kader van de
celibaatsdiscussie die in de jaren zestig
losbarstte. Priesters, kloosterlingen en
betrokken therapeuten discussieerden
in deze en verwante tijdschriften volop
over de vraag hoe intimiteit en affectiviteit beleefd konden worden binnen
de grenzen van de gelofte van kuisheid.
Gezocht werd naar vormen van vriendschap tussen 'de priester en de vrouw'
of tussen kloosterlingen onderling (van
1

dezelfde of beiderlei kunne) die - in
tegenstelling tot de verboden 'bijzondere vriendschappen' van weleer - uitdrukkelijk exclusief en affectief mochten zijn, en in het verlengde daarvan
ook lichamelijk intiem beleefd mochten
worden, maar die toch 'kuis' bleven in
de beleving van die intimiteit. Het criterium voor dat laatste was volgens een
auteur als Joke Forceville-van Rossum
dat de ander gerespecteerd werd in haar
menselijkheid, en niet tot object werd
gedegradeerd.' Precies in dat laatste lag
volgens veel auteurs in deze celibaatsdiscussies ook het kritisch aspect van
deze nieuwe invullingen van kuisheid,
omdat deze zich bewust distantieerden

van de 'konsumptie-seks' die in die
jaren opgeld zou doen.3
H'Hb ITEli E
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Intimiteit creëren bleek dus nog niet
zo simpel, ook of misschien juist niet
toen de omgangsvormen vrijer werden. Maar wat houdt intimiteit eigenlijk precies in? Van Dale definieert
intimiteit allereerst als 'het intiemzijn', met als synoniemen innigheid en
vertrouwelijkheid. In de meervoudsvorm krijgt het al gauw een negatieve
bijklank: (te) vertrouwelijke mededelingen of vrijpostigheden. In het Frans
heeft het substantief intimité allereerst
de ruimtelijke betekenis van binnenste
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(van een huis of huiselijke kring). De
stam van het Latijnse woord verwijst
ook naar wat inwendig of binnenin is.
En zo, in de betekenis van binnenste,
kennen we het ook uit de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. In
dit themanummer wordt daar volop
aandacht aan besteed. Al vroeg in het
christendom wordt de kern van de
verhouding van de mens tot God naar
binnen verlegd, in het verlengde van
uitspraken van Jezus dat wat binnenin
de mens is, hem rein en God-waardig
maakt. De christelijke spiritualiteit
werd en wordt gekarakteriseerd door
die wending naar binnen (en van
daaruit weer naar buiten; spiritualiteit
en christelijke moraal vormen wat dat
betreft één geheel). In de late middeleeuwen vindt die spiritualiteit in de
context van kloosters en begijnhoven
een nieuwe beeldtaal: de taal van liefde
en verlangen. De preken van Bernardus van Clairvaux bij verzen uit het
bijbelse Hooglied reiken daarvoor in
de twaalfde eeuw beelden en woorden
aan die in vruchtbare aarde vallen.
Het Hooglied, de verliefde tweespraak
tussen een vrouw en haar beminde
koning, werd voorheen vooral gelezen
als metafoor voor de verhouding van
Israël tot JHWH of, in het christendom,
als metafoor voor de verhouding tussen kerk en Christus, als bruid en bruidegom. Bernardus brengt via de uitleg
in zijn preken de dynamiek van verlangen in het Hooglied weer dichter bij de
betekenis die deze lyrisch getoonzette
dialoog oorspronkelijk waarschijnlijk
had, als liefdeslied. Hij reikt daarmee
de taal van de erotische liefde aan als
beeldspraak voor de individuele verhouding tot God. De vrouw vertolkt in

deze beeldspraak het verlangen van de
gelovige naar de Geliefde.
De beelden uit het Hooglied kleuren
de beeldtaal van de laatmiddeleeuwse
mystiek met de taal van de Minne. In
onze streken werd deze beeldtaal binnen
een eeuw in de eigen landstaal weergaloos uitgewerkt, ook en juist door religieuze vrouwen, zoals Beatrijs van Nazareth en Hadewijch. Via uitwisseling en
overschrijving van hun geschriften verspreidde deze minnemystiek zich snel in
de kloosters, begijnhoven en alternatieve
religieuze bewegingen die in deze periode tot ontwikkeling komen. De individuele en affectieve insteek ervan is verwant aan de ontwikkeling van de hoofse
lyriek; maar waar het perspectief van de
hoofse lyriek meestal dat van de verlangende man is, smachtend naar een verre
Vrouwe, is dat van de minnemystiek het
perspectief van de vrouwelijke stem, de
'vrouwelijke' positie van de ziel verlan gend naar vereniging met Minne, met
haar Lief. Er is dan ook meermaals op
gewezen dat de beeldtaal van het Hooglied vooral in later eeuwen meer bleef
leven in de spiritualiteit van vrouwelijke
religieuzen, dan in die van mannen.
Vrouwen konden zich blijkbaar makkelijker vereenzelvigen met de positie van
de mystieke bruid die zich opmaakt om
haar bruidegom te ontvangen (waarbij
deze vereniging soms heel lijfelijk werd
voorgesteld, gebruik makend van de
symboliek uit de minnemystiek). 4
HET GEHEIM BINNENIN

Ook al was de symboliek van de geestelijke bruiloft aanvankelijk zeker niet
specifiek voor vrouwelijke religieuzen bedoeld, in later eeuwen bleek
die symboliek vrouwen toch meer te
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blijven aanspreken. Tot ver in de twintigste eeuw werden religieuze vrouwen
bij haar intrede in een kloosterorde
bijvoorbeeld vaak als bruid gekleed.
De voorstelling van een huwelijk met
Christus werd voor hen blijkbaar toepasselijker geacht dan voor mannen.
En dit zal ook van invloed zijn geweest
op het gebedsleven, het intiem zijn met
God. Intimiteit betekent immers innigheid, in contact zijn met en delen van
je binnenste. In de christelijke beeldcultuur werd dit delen van je binnenste
sinds de verspreiding van de vita van
Catharina van Siena graag voorgesteld
als een uitruil van harten, naar een visioen van Catharina van haar mystiek
huwelijk met Christus.
Wellicht voelden dergelijke voorstellingen en de daarmee verbonden
spiritualiteit voor vrouwen ook vertrouwder dan voor mannen. Vrouwen
en mensen die zich vrouwelijk voelen,
zullen zich op enig moment immers
gaan voorstellen - of geforceerd ervaren - hoe het is om je binnenste te
delen: met een geliefde, een kind, of een
indringer. Zou die dispositie (in combinatie met andere verschillen, variërend
van hormoonhuishouding tot socialisatie) geen gevolgen hebben voor de
ervaring van intimiteit, verstaan als het
vrijwillig openen en delen van je binnenste? Het is een vraag waarop geen
eenduidig antwoord mogelijk zal zijn,
al was het maar omdat de categorieën
'vrouw' en 'vrouwelijk' niet eenduidig
zijn. Laat ik daarom verwijzen naar
een ontroerend beeld van 'vrouwelijke'
intimiteit uit de christelijke iconografie,
waarin dat delen en wederzijds aanroeren van elkaars binnenste voor mij het
mooist tot uitdrukking komen. Ik doel

op afbeeldingen van de Visitatie, het
bezoek van Maria aan haar nicht Elizabeth. Uit welke eeuw of welk werelddeel voorstellingen van de Visitatie ook
komen, altijd word je geraakt door die
combinatie van tastbare intimiteit en
tastende eerbied - eerbied voor het
goddelijk geheim dat de ander in zich
draagt. En dat is voor mij het mooiste beeld van intimiteit: het geheim in
elkaar durven voelen en aanraken, heel
voorzichtig, want het is vol van genade.
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Zie voor een overzicht van deze discussies
Kees Maas, Affectiviteit en celibaat - op basis

van een onderzoek van de Nederlandstalige
literatuur 1960-1978, Rome 1978 (proef-
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schrift voorzien van imprimatur; in 2009
uitgegeven bij Lemniscaat). Wij analyseerden
het mannelijk perspectief in deze celibaatsdiscussie in: Grietje Dresen en Annelies van
Heijst, "'Het eerste is mooi, het tweede is
mooier". Over vrouwen, celibaat en lichamelijkheid; in: Eltheto. Tijdschrift over godsdienst en politiek, Zeist 1_s>82 (themanummer
'Kerk en lichaam'), 74-108.
Vergelijk bijvoorbeeld haar antwoord aan
een priester die opheldering vroeg over een
eerder door haar gebruikte omschrijving, in:
Speling 21 (1969-70) nr. 3, 213. De jaargang-telling van Speling sloot aan bij die van

Carmel.
3 Dresen en Van Heijst, 'Het eerste is mooi', 96.
4 Vergelijk Grietje Dresen, Is dit mijn lichaam?

Visioenen van het volmaakte lichaam in
katholieke moraal en mystiek, Nijmegen
1998, 83-105 (hoofdstuk 4) en bijbehorende

literatuur.
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