
 

Een kwestie van geweld, niet van libido 

De Morgen, 19 mei 2011 
Marc Hooghe vindt dat affaire Strauss-Kahn te veel vergoelijkt wordt. Hooghe is historicus en socioloog aan de KU Leuven. l Men kan wijzen op de Franse 

lossere zeden, maar Marc Hooghe denkt niet dat dit een reden kan zijn om seksueel geweld te vergoelijken.  

Als de feiten kloppen, mag je DSK niet met Mitterand vergelijken, maar eerder met een feodale heerser die ervan uitgaat dat je andere mensen als bezit kunt behandelen   

De feiten tegen Dominique Strauss-Kahn zijn zeker nog niet bewezen, maar nu al valt op dat zijn gedrag ook wordt vergoelijkt. De man heeft blijkbaar een stevig libido en 

Franse politici hebben nu eenmaal vaak minnaars en maîtresses. Maar vergeten we dan niet dat het hier vooral om bruut geweld gaat? 

 

Als je de Franse kranten leest, dan is er bij onze zuiderburen vooral verontwaardiging over het feit dat Dominique Strauss-Kahn als een ordinaire boef in de handboeien 

werd geslagen en voor de camera's moest paraderen. De feiten zelf lijken veel minder beroering te verwekken. Gedeeltelijk is daar een goede reden voor: het gaat 

voorlopig slechts om een aanklacht, en we weten dus niet of de directeur-generaal van het IMF inderdaad schuldig is aan seksueel geweld. Maar tegelijk worden de feiten 

ook op een andere manier geminimaliseerd. Er wordt verwezen naar de diverse buitenechtelijke affaires die hij al heeft gehad,  naar zijn luxueuze train de vie, en naar het 

feit dat de Amerikanen nu eenmaal wat preutser zijn dan de Fransen. Ook Bart Van Loo had het in deze krant enigszins badinerend over een zoveelste "vrouwenzaak", en 

hij verwees in één moeite door naar het feit dat Franse presidenten wel vaker een aantal minnaressen hebben (DM 17/5). Het geweldaspect verdwijnt op de achtergrond, 

en men stelt het voor als een zoveelste conflict tussen Amerikaanse preutsheid en de Franse lossere zeden. 

 

Het is beetje vreemd dat soort reacties nog te moeten lezen, omdat de afgelopen halve eeuw toch duidelijk is geworden dat seksueel geweld vooral een kwestie is van 

geweld, en niet zozeer van seksualiteit. We zijn de afgelopen decennia steeds gevoeliger geworden tegenover geweld op vrouwen en kinderen, maar in dit geval vindt 

men het blijkbaar wel nodig allerlei pseudo-biologische argumenten over het mannelijke libido van stal te halen. DSK wordt in dit geval beschuldigd van fysiek geweld op 

een jonge werkneemster van het hotel waarin hij verbleef, en het is anno 2011 een beetje vreemd om dat nog te willen goedpraten. 

 

'Kom eens naar mijn kamer' 

Vandaar dat de vergelijking met president Mitterrand volledig ongegrond is. Mitterrand beantwoordde inderdaad niet aan het profiel van de trouwe echtgenoot, maar 

daarbij is er nooit sprake geweest van geweld of dwang. Ook in dit geval zou er eigenlijk geen probleem zijn geweest als er vrijwillig, of tegen betaling, seksuele 

betrekkingen zouden zijn geweest. De enige die dan een reden tot klagen zou hebben is de wettige echtgenote van Strauss-Kahn. Maar die vrijwilligheid was er in dit 

geval niet, en daar zit juist het probleem. 

 

Als de feiten kloppen, mag je DSK dus niet met Mitterrand vergelijken, maar eerder met een of andere feodale heerser, die ervan uitgaat dat je andere mensen als bezit 

kunt behandelen. Je zou hem eerder kunnen vergelijken met graaf Almaviva, uit het toneelstuk 'Le mariage de Figaro' van Beaumarchais, die als een echte feodale 

heerser nog altijd zijn 'recht op de eerste nacht' wil uitoefenen. 

 

Dat eeuwenoude recht hield in dat de landheer zijn vrouwelijke onderdanen seksueel mocht inwi jden tijdens hun eerste huwelijksnacht. Wat de onderdanen van de graaf 

van dat recht vonden, was in zijn ogen niet belangrijk, en ook nu valt het op dat er heel weinig aandacht gaat naar het perspectief van het slachtoffer. Integendeel zelfs: 

hier en daar wordt juist Strauss-Kahn bijna opgevoerd in een slachtofferrol. 

 

De afgelopen decennia is onze seksuele moraal enorm snel gewijzigd, en veel zaken die vroeger werden afgekeurd, zijn nu vanzelfsprekend geworden. Maar er is één 

norm die steeds meer op de voorgrond is gekomen, en dat is die van het menselijke zelfbeschikkingsrecht. Veertig jaar geleden werden er op internaten nog grapjes 

gemaakt over 'kom eens naar mijn kamer', nu treden we streng op tegen seksueel misbruik van kinderen. Het Joegoslavië-tribunaal heeft verkrachting erkend als 

oorlogsmisdaad. Alleen in dit specifieke geval zie je blijkbaar de oude mechanismen weer opduiken, en men vraagt zich zelfs luidop af of het bewuste kamermeisje wel 

een "goede reputatie" had. 

 

'Le mariage de Figaro' (1778) werd destijds verboden door de Franse censuur. Beaumarchais slaagde er inderdaad in het recht van de eerste nacht symbool te laten 

staan voor de morele corruptie van heel het feodale systeem, waarbij de adellijke klasse naar goeddunken kon beschikken over de lichamen van haar onderdanen. De 

vooruitgang van de menselijke beschaving is dat we nu wel aandacht besteden aan een elementair menselijk zelfbeschikkingsrecht. Franse politici mogen gerust hun 

seksuele pleziertjes beleven, dat hoort blijkbaar bij de 'grote Franse traditie'. Maar de lijfeigenschap is nu toch wel voltooid verleden tijd.  

 


