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Vrouwelijkheid en mythen 

Ben Driss Redouane, psycholoog-psychotherapeut CGG Brussel – Steunpunt Cultuursensitieve Zorg 

 

 

Het Babylonisch verhaal van Gilgamesh is één van de door ons oudste, bekende werken. Het werk is 

vijfendertig eeuwen oud. Eén van de personages, de godin Inanna, vraagt zich af: “Wie zal mijn vulva 

bevredigen? Mijn vulva, de Koningin, mijn natte voedingsbodem. Wie zal er zich op storten?» 

 

De Ecclesiaste is eveneens een oude tekst die dateert uit dezelfde tijd en culturele achtergrond, dat 

opgenomen is in de Bijbel (Evangelie). De tekst luidt als volgt: 

 

« De vrouw is bitterder dan de dood, 

Want zij is verstrikt mannen op onvoorziene momenten 

Haar hart  en haar armen zijn als een val 

Wat goed is in de ogen van God ontgaat haar, 

Maar de zondaar door haar zal vastgeklampt zijn.” (VII, 26) 

 

Op het eerste zicht, lijkt het alsof wij twee verschillende uitdrukkingen en weergaven te lezen krijgen. 

Het gemeenschappelijke punt bevindt zich in het overdreven/buitensporig taalgebruik. Maakt het 

overdreven taalgebruik deel van hoe wij ons een beeld vormen van de vrouw in de verschillende 

culturen en psychologische/mythologische verhalen? 

 

Op welke manier kunnen wij de pluriculturele problematiek benaderen en de plaats van de 

vrouw(elijkheid) hierin? Kunnen én mogen wij er van uit gaan dat er een universele vrouwelijkheid 

bestaat, terwijl de culturele diversiteit varieert zoals supra aangehaald? 

 

Welk verband bestaat er bijvoorbeeld tussen de seksuele vrijheid die het jonge meisje op het eiland 

Trobiand genoot vóór het huwelijk, beschreven door Malinowski en de jonge vrouw die vóór het 

huwelijk nog snel werd besneden? De verschillende opvattingen doorheen de eeuwen tijd en ruimte die 

wij ons over wat vrouwelijk is, zijn complex te noemen. 
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Kan men de dag van vandaag zeggen dat een westerse vrouw, die advies vraagt omdat ze nog maagd is 

en dat ze zich hiervoor schaamt, meer vrijheid heeft dan een vrouw in de 19
de

eeuw? Of zij die voor het 

eerste tijdens hun huwelijk(-snacht) een erectie zagen? Deze medaille heeft twee keerzijden. Wij 

kunnen slechts een antwoord op deze vraag formuleren wanneer we de echte betekenis van ‘de 

seksuele vrijheid’ kunnen vatten. 

 

Ik heb als gewone burger een standpunt over het vraagstuk van de gelijkheid van rechten en plichten 

van mannen en vrouwen. De therapeut in mij, heeft geen enkele legitimatie om zich hierover uit te 

spreken, of dan toch niet over de bestaande standpunten. Het onbewuste is noch gelijkaardig noch 

democratisch, gezien de (denk)structuur niet ideologisch is. Het politieke debat en de analyse van het 

onbewuste worden niet op het zelfde niveau geconstrueerd. 

 

De drie aspecten komen steeds terug: 1) de overtuiging dat de vrouw minderwaardigheid zou zijn, 2) de 

idee over de moeder-vrouw relatie en 3) de mythe als zou de vrouw een buitenproportionele seksualiteit 

hebben. 

 

 

Onderdanig 

 

Binnen de Westerse traditie vinden we talrijke geschriften waarin de vrouw als minderwaardig wordt 

beschreven. Aristoteles gaf de toon aan door een reeds meermaals bevestigde en herhaalde opvatting: 

“De vrouw is een gemutileerde man zonder fallus.” Adam en Eva zijn elkaars tegengestelde zoals de 

cultuur en de natuur dat zijn. De geest en het lichaam, de spiritualiteit en de gevoeligheid. Dit concept 

bestaat ook ver buiten de grenzen van de westerse cultuur. Er zijn talloze transculturele voorbeelden 

van deze onbewuste en overdreven opvattingen. 

 

Vele transculturele studies tonen aan dat achter de minderwaardigheidsopvatting van de vrouw de 

supramatie schuilt van de moeder.  Zelfs indien de doelstelling om de vrouw via bewust of onbewuste 

processen te denigreren zou zijn, dan noch worden deze processen ingegeven door psychologische 

mechanismen. De culturele mechanismen die de vrouw als minderwaardig beschouwen zijn ingegeven 

door bewuste en onbewuste processen, doch deze zijn om hun beurt ingegeven door psychologische 

mechanismen. De minderwaardigheidsstatus van de vrouw is universeel, maar de betekenis, de 

beleving, de symboliek, de mechanismen en de middelen zijn door de heersende cultuur ingegeven. 



3 

 

 

Zoals eerder gezegd, komt het in de moslimgemeenschap niet voor dat de zoon zijn vader vermoord. Ik 

herformuleer hier mijn hypothese, op basis van mijn therapeutische ervaring, dat het wezen dat zijn 

vader symbolisch vermoord de jonge vrouw is, teneinde de status van moeder van haar zoon, en niet de 

dochter van haar vader, af te dwingen. De uiteenzetting van en de hypothese, en de zoektocht, leidt 

jullie langsheen gevestigde mythes om zo te komen tot een antwoord op mijn vraag. 

 

Het jonge meisje dient zich te voegen bij de vrouwenwereld, namelijk de wereld van haar moeder. Zij 

zal uiting moeten geven aan haar eigenheid: zij bootst haar moeder niet na, maar identificeert zich met 

haar. Het identificatiemechanisme laat transmissie toe van de moederrol van dochter op moeder. Het 

jonge meisje zal zich stilaan, bewust en onbewust, identificeren met haar rol als vrouw en moeder. Op 

dat moment hangt alles af van de wijze waarop de moeder op de eigenheid van haar eigen dochter zal 

reageren. 

 

Indien de moeder een over-beschermde moeder is die deze eigenheid niet toelaat en aan het jonge 

meisje de toegang tot het fallisch symbool van haar vader ontzegt, zodat deze laatste haar eigen weg 

volgt en haar identiteitsontwikkeling vervolmaakt om haar vrouwelijkheid te ontwikkelen, dan zal de 

offerende Madone zich eindeloos blijven herhalen. 

 

Doorheen de geschiedenis, hebben verschillende culturen zich ontwikkeld rond de vrouwelijkheid, 

door onder andere het lichaam en de seksuele aspecten van de vrouw op de voorgrond te plaatsen. De 

psycho-analyse, heeft mijn inziens, heeft de vrouw te vaak als een wezen zonder penis beschouwd. 

 

In de monotheïstische culturen wordt de vrouw beschouwd, met hier en daar enkele variaties op de 

visie, als een bedreigend wezen. Voornamelijk in de christelijke cultuur wordt zij beschouwd als de 

oorsprong van de zonde(val). Eva, vertegenwoordigt het verlangen, het genot en de baring. Er zijn 

talloze christelijk geïnspireerde teksten die de vrouwen beschrijven als wezens die enkel en alleen op 

zoek zijn naar de bevrediging van hun seksuele verlangens.  Zelfs tijdens de Verlichting, zei Diderot: 

“De vrouwen zijn echt wild op dat vlak.”. 

 

Is het moederschap niet het echte en symbolisch middel om elk vrouwelijk genot te castreren ten 

aanzien van de man? 
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Is men geen vrouw, voordat men moeder is? Hoe zit de psychologische dynamiek van bepaalde 

vrouwen in relatie tot hun eigen moeder in elkaar? Sommige vrouwen bestaan enkel en alleen doorheen 

het moederschap en anderen hebben geen enkel kinderwens. Diegene die geen kinderwens hebben zijn 

veroordeeld, gezien ze de matriarchale taak niet volbrengen. De sociaal ingegeven culturele 

verwachtingspatronen sluit hen uit en maakt hen verdacht. Deze vrouwen vertegenwoordigen de meest 

dramatische gebeurtenis die kan voorkomen in de afstammingslijn en procreactielijn: de onderbreking 

ervan. Deze traumatische onderbreking schudt heel het afstammingssysteem door elkaar. Het brengt de 

voorgaande, huidige en toekomstige afstammingslijn in gevaar. Zij worden bevraagd over hun 

vrouwelijkheid, over hoe het mogelijk is dat een vrouw geen kinderwens kan hebben. Deze vraag gaat 

vaak gepaard met schuldgevoelens en wordt ervaren door de vrouw als iets om zich voor te schamen. 

 

Tijdens therapiesessies, uiten bepaalde vrouwen hun verdriet over het niet kunnen krijgen van een kind 

of de afwezigheid van een kinderwens. Vandaar het gevoel dat ze iets missen om een ‘volledige' vrouw 

te kunnen zijn. De vraag die hier dient gesteld te worden is of dit gevoel van ‘onvolledigheid’ eigen is 

aan de vrouw of ingegeven wordt door de blik van de buitenwereld. 

 

Anderzijds, kan men bijvoorbeeld de frigiditeit van de vrouw zien als een beschermingsmechanisme: 

de seksuele daad is, volgens de Christelijke cultuur, verbonden met de voortplanting.  Het is dus 

verstandiger om zich niet te verlossen van zijn frigiditeit  teneinde zich niet voort te planten, en via die 

weg, de moederschap op te nemen. 

 

Als therapeut, stel ik voor om de afwezigheid van een verlangen of een kinderwens niet te beoordelen 

en om de betrokken vrouw in haar relatie tot de cultuur waartoe ze behoort te analyseren en niet het 

tegengestelde, waarbij men het cultureel determinisme als psychologisch vertrekpunt dient te 

vermijden.  

Ik neem me voor om in andere mythes elementen te zoeken die een nog beter antwoord kunnen bieden 

op de vraag omtrent de vrouwelijkheid en aldus therapeutische wegen eigen maken om toegang te 

krijgen tot het lijden van de patiënten. 
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Vrouw en moeder 

 

De voorstelling van de vrouw doorheen de mythes en religies komt overeen met de vrouw-uterus, als 

een recipiënt dat enkel en alleen wacht op het mannelijk zaad. De vrouw maakt plaats voor de moeder. 

Zij wordt gezien als een plaats om te zaaien. Anders gezegd, de verdwijning van de vrouw en haar 

seksualiteit leidt ertoe dat zij de voortplanting als finaliteit heeft. Het is geen toeval dat binnen het 

katholieke geloof, meer dan in welke andere cultuur ook ter wereld, de seksuele daad slechts aanvaard 

wordt als voortplantingsdaad. De vrouw maakt plaats voor de Madonne. In het voortplantingsverhaal is 

er een soort van idealisering van de Moeder. Als voorbeeld geven we Maria, moeder van Jezus, die als 

maagd een kind heeft gebaard. Zij is moeder van een kind dat niet bevlekt is door de vrouwelijke 

seksualiteit. Zij heeft geen genot of orgasme gekend bij de verwekking van haar kind. 

 

In bepaalde traditionele rituelen, initiatie rituelen en judeo-arabische beschermingsrituelen waarbij men 

slechte geesten verjaagd en zijn gezin beschermt, schrijft de toekomstige vader vele 

beschermingstalismannen waar hij God en de beschermengelen aanroept. In deze rituelen ziet men een 

duidelijke verwijzing naar Lilith. 

 

 

Lilith, de eerste vrouw 

 

Aldus op het moment van de geboorte, tekende hij op de muren van de kamer van zijn vrouw drie 

cirkels in dewelke hij schreef: «Adam, Ava, chutz Lilith – In de naam van Adam en Eva, trek je terug, 

Lilith.» 

 De personage Lilith is enkel door Isaïe in de Bijbel vernoemd, maar zij is terug te vinden in talloze 

Talmudboeken en in de Zohaar. Zij wordt vaak beschouwd als de eerste vrouw van Adam vóór de 

schepping van Eva. God schiep Eva als troost voor Adam nadat Lilith vertrok. Binnen de talmudische 

traditie wordt verhaald dat Lilith, de eerste vrouw van Adam, een conflict had de reden hiervoor was de 

wijze waarop hij met haar de liefde bedreef. Dit conflict verbergt de rivaliteit tussen man en vrouw in 

een koppel, welke van de twee zal de overhand nemen? Zij stelde zij gezag als gezinshoofd in vraag en 

bij het zien van dit gedrag, riep hij de Onuitspreekbare naam van God aan. Deze smeekbede heeft als 

eigenschap om de macht van God in zijn voordeel te laten gelden. Hij gaf Lilith vleugels en zij vloog 

vervolgens uit de  Paradijselijke Tuin. Adam keerde zich wanhopig naar de Al-Machtige die, ontroert 
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door zijn diep verdriet, drie engelen stuurde om Lilith te zoeken, maar tevergeefs; aldus werd Eva 

geschapen uit de rib van Adam, dus heel gelijk(w)aardig aan de man. Wij stellen vast dat Adam niet 

door één maar door twee vrouwelijke figuren werd omringd. 

Lilith wordt beschreven als een gevleugelde, vrouwelijke demon met lang haar, die tijdens de nachten 

in deze wereld dwaalt onder verschillende namen. Zij benadert vrouwen tijdens de baring om de 

geboorte te bemoeilijken. Lilith verschijnt ook tijdens de seksuele relaties om de voortplanting te 

beletten. Lilith verleidt de mannen tot het voeren buitenechtelijke seksuele betrekkingen en tracht de 

plaats in te nemen van de legitieme vrouw. 

 

De Babylonische teksten maken ook melding van een zekere “Lilu”, die geen demon is maar een mens 

met een onmetelijke kennis en speciale krachten. Zij kent de sacrale woorden om de demonen op te 

roepen en is gekend als ‘de verleidster’. 

 

Er is ook een Hebreeuws opschrift op een Syrische grafsteen uit de 7
de

 eeuw voor Chr. waarbij 

bescherming wordt gevraagd aan de Al-Machtige tegen Lilith. Lilith wordt soms ook voorgesteld als 

een slang. Is zij misschien niet de slang die Eva influistert om Adam te beïnvloeden om ongehoorzaam 

te zijn en om uiteindelijk verbannen te worden uit het Paradijs? 

 

In de Maghreblanden, is Lilith goed gekend onder de naam ‘Lalla’. Men noemt haar Lalla Qandicha. 

Zij is de koningin van de Djinns (demonen). Men vindt haar vaak terug in de traditionele magrebijnse 

etiologie, als een verleidster die ongeluk brengt aan de mannen door hen te bezitten. Bepaalde mannen 

zijn met haar verbonden en kunnen zich daardoor niet verbinden met een menselijke vrouw. Deze 

mannen blijven in weerwil celibaat, leven in voortdurende misverstanden (met hun vrouw), zijn 

impotent of onvruchtbaar. 

 

Lilith is het protoype van de alleswretende fallische vrouw. Zij vertegenwoordigt in tegenstelling tot 

Eva niet het genitale aspect maar het pregenitale, de anale controle over het object. Op die wijze 

vertegenwoordigt zij de archaïsche prikkels die de man ten slechte komen. 

 

Om toegang te krijgen tot de genitale seksualiteit, dit wil zeggen diegene die Eva vertegenwoordigt, 

dient elke vrouw afstand doen van de pregenitale seksualiteit en de archaïsche anale macht. De vrouw 

die niet aan haar fallische macht kan verzaken wordt steriel en destructief. Maar, ook de man ziet deze 

fallus-vrouw, die zijn genitaliën, macht en kinderen bedreigd, verdwijnen waarover hij absoluut wilde 
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beheersen, (Duparc, 1986). Het verschil tussen man en vrouw ligt volgens mij in het vermogen om te 

verzaken, dat helemaal geen teken is van zwakheid, maar eerder een erkenning van macht. 

De fallus-vrouw is volgens mij de vrouw-moeder die op zeer narcistische wijze haar dochter vernietigd 

door haar eigenheid niet te weigeren zoals supra vermeld. In bepaalde familiale structuren, in de 

zoektocht naar de absolute beheersing van de man, ziet zij deze man uiteindelijk als fallus-object. Door 

haar zoon te bevoorrechten, weigert ze te verzaken en neemt ze de archaïsche vrouwelijke rol terug op 

(Lilith). Zij houdt de superioriteit van de man in stand om geen  afstand te moeten doen van haar anale 

controle. 

 

Deze verwijzing naar het mythologisch verhaal wijst ons de (te volgen) weg voor de 

psychotherapeutische behandeling van bepaalde lijdende vrouwen. Lilith symboliseert aldus de eerste 

psychoseksuele ontwikkeling van de vrouw, dat onderdeel is van de vrouwelijkheid. De vrouw is dus 

niet Eva of Lilith, maar wel Lilith EN Eva. De therapeutische complexiteit bestaat er in om een 

evenwicht te vinden en niet om keuzen te maken die elkaar uitsluiten. Het tegengestelde is waar. 

 

De oosterse vrouwelijke afstammelingen gaan via de patriarchale lijn op zoek naar niches van vrijheid 

en meningsvrijheid dankzij dewelke ze hun identiteit vorm kunnen geven en leven via de delegatie van 

het gezag die haar verboden is in de serail, om zich te vermeerderen op haar manier (bijvoorbeeld via 

haar zoon zoals we het supra gezien hebben). Maar, in de mate dat ze dit gezag overdraagt aan haar 

zoon, bootst ze de man na in een gezag die haar niet eigen is. Zodanig dat we zien dat de 

vrouwenkamers – gynecee – ik gebruik dit Grieks woord, zelfs al geeft het een sociologische griekse 

realiteit weer eerder dan een Arabische – is vaak beheerd op autoritaire wijze door vrouwen, die zich 

dus een macht via delegatie hebben toegeëigend, soms met een hardere hand dan mannen dit zouden 

doen. De delegatie van het gezag over de haram aan de vrouwen of euneuchen is een bijvoorbeeld een 

bewijs van de moeilijkheid om om alles wat te maken heeft met onderlinge vrouwelijke relaties.  Er 

zijn teksten die bevestigen dat de vrouw gemeen is, een slechte inborst heeft en dat zij niet betrouwbaar 

is, dat men haar best geen gezag moet geven, noch haar naar buiten mag laten gaan, gezien ze niet te 

vertrouwen is. 

 

Dus, de vrouw is altijd gezien geworden als een gevaar, een gevaar voor de sociale orde, omdat men 

vaak zegt dat de invoering van een dualiteit in een politiek systeem die geen duaal systeem kent, en die 

eerder monolithisch en autoritair is, de sociologische of politieke verhoudingen wijzigt. Wat nog 

verontrustender is: de vrijheid van de vrouw wordt beschouwd als een gevaar voor de mannelijkheid. 
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Omdat, vanaf het moment dat een vrouw uiting geeft aan een verlangen, dat ze het niet ten aanzien van 

zichzelf, of ten aanzien van een andere vrouw – zelfs al is de homoseksualiteit niet goed gekend is in de 

Arabische wereld-, is het een verlangen die ze uitstraalt ten aanzien van de man  Het is een  een 

expliciete vraag en zij bepaalt het kader waarin het plaatsvindt. Iemand die een verlangen heeft, een 

subject die een keuze uitstraalt, het is een subject die het politieke kader uittekent  waarbinnen hij zich 

zal uitdrukken. Hij herinstalleert, (her)schept het universum opnieuw. De man heeft geen zin dat een 

vrouw hem leidt. Hij vreest bovenal het vrouwelijk verlangen en bestrijdt de politieke wil van de 

vrouw, alsook de gelijkheid en de gelijke verdeling tussen man en vrouw  in het politieke, sociale en 

professionele landschap. 

Vanaf het moment dat een autoritaire beweging opstijgt (dat hij een moslim islamist is, orthodoxe jood, 

christen of andere), begint hij de essentie van de vrouw aan te vallen, ten einde haar het zwijgen op te 

leggen en haar terug te dringen achter de haard. Want vanzelfsprekend doet de dualiteit ons nadenken 

en als gevolg hiervan, beginnen de fundamentalisten meteen deze dualiteit aan te vallen. 

 

 

Mohamed en de vrouwen 

 

Indien men leest, wat onder andere de Kerkvaders hebben geschreven over Mohamed in de 8ste, 9de en 

10de eeuw en veel later, stelt men vast dat zij de profeet beschreven als een sensueel persoon, met een 

ongebreideld appetijt en een verlangen om al de teleurstellingen  die hij heeft gehad in zijn leven te 

bevredigen. Het beeld dat wij heden ten dage hebben van een sensuele Islam die veel belang hecht aan 

de seksualiteit wijkt af een beetje van de geschriften van de klerikaal, die een heel slecht beeld heeft 

weergegeven van de profeet Mohamed, dit was misschien een manier om zich te onderscheiden van 

deze menselijke profeet/profeet die menselijk was, met zijn aandacht voor de vrouwen.  Inderdaad, de 

profeet heeft negen vrouwen gehuwd – bepaalde bronnen doen melding van elf vrouwen - , en men 

heeft overgeleverd dat hij tot zijn overlijden, nog zeven vrouwen had.  Hij huwde Khadija toen hij een 

gewone man, en nog geen profeet. Khadija heeft in zekere zin van hem een profeet gemaakt – zonder 

ongehoorzaam te zijn ten aanzien van de moslims-, en heeft de mogelijkheid gegeven aan de profeet 

om een persoonlijke rijpheid te bereiken die voldoende was teneinde betrouwbaar te zijn als profeet. Zij 

was veel ouder dan de profeet en het is zij die de beslissing nam om met hem te huwen. Tabari, een 

historicus van de 9
de

 eeuw, legt in detail uit hoe khadija dit aanpakte en dat ze niet te onderschatten 

was. De mensen schrijven deze eigenschap vaak toe aan Aïcha, maar khadija was het volgens de 

geschriften op dat vlak erger/ bezat deze eigenschap volgens de geschriften meer dan Aïcha. 
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Wat heeft Khadija ondernomen, om de profeet te huwen? Khadija was een rijke 

hoogwaardigheidsbekleder bij wie Mohamed bediende was.  Hij was gekend om zijn eerlijkheid en 

men beschouwde hem als een man op wie men op alle vlakken kon rekenen. Khadija organiseerde op 

een avond haar verjaardagsfeest en nodigde haar vader en (alle) afgevaardigden uit de rijke stammen 

van Mekka. Ze nodigde ook Mohamed die haar voorman was.  Khadija was op dat moment veertig jaar 

en reeds twee maal weduwe geworden. Mohamed was vijventwintig jaar, en zij besliste om hem te 

huwen voor zijn kwaliteiten. Bepaalde kronieken beschrijven onder andere beschrijven bepaalde 

kronieken dat de profeet als een aantrekkelijke man. Tijdens het banket schonk Khadija ook drank aan 

al haar genodigden. In de pre-islamitische periode was het consumeren van alcohol een gewoonte; er 

was druivenwijn of dadelwijn, alsook een soort van licht gealcoholiseerde kwark. Wanneer haar vader 

later in de avond beschonken was/beneveld was, deelde ze mee: “Mijn vader, mijn eerbiedwaardige 

vader, ik kom met mijn verzoek, ik wil Mohamed huwen, Mohamed mijn voorman.”. En haar vader 

antwoordde: “Mijn dochter, je bent mijn liefste dochter, ik kan je niets weigeren.”. Hij was op dat 

moment beschonken. De volgende ochtend, op het moment dat hij ontwaakte, zei Khadija hem: “Mijn 

vader, ziedaar, ik ben gehuwd, ziehier mijn echtgenoot, ik stel je opnieuw Mohamed voor.”. Haar vader 

was verbaasd / stond versteld: “Hoe? Zijn jullie al gehuwd?”. Zij antwoordde hem: « Maar ja! Ik ben 

gehuwd! Jullie waren erbij/ aanwezig was! U heeft me uw zegen gegeven voor dit huwelijk en ik heb 

zelfs twee getuigen…”. Het probleem, was dat iedereen beschonken was. Aldus huwde Khadija, die 

behoorde tot een hoger sociale klasse en bepaalde adelstand, Mohamed, die een afstammeling was uit 

dezelfde stam, maar van een minderbedeelde familietak. 

 

We zijn er bijna zeker dat Khadija de eerste vrouw was die de profeet kende op intiem vlak. Mohamed 

was maagd en is monogaam gebleven tot het overlijden van Khadija. Het is pas nadien dat hij andere 

vrouwen heeft gehuwd. Het is na het overlijden van zijn eerste vrouw dat hij profeet is geworden. 

Ondertussen zijn, gezien zijn gewijzigd statuut, alle relaties die hij had met vrouwen als gevolg hiervan 

gewijzigd. Het is vanzelfsprekend dat een gewone man of een profeet huwen twee heel verschillende 

soorten verbintenissen zijn. Er warenpolitieke, ideologische, … verbintenissen gesloten die niets te 

maken hadden met de liefde. Ten andere, neemt men aan dat de profeet slechts van twee van zijn 

echtgenoten echt heeft gehouden, namelijk Khadija en Aïcha. We weten niet met zekerhei of hij  

Khadija echt lief had, maar wat Aïcha betreft zijn er vele geschriften die verhalen dat de profeet veel 

affectie en liefde had voor haar. Aïcha, de dochter van Aboe Bakr, speelde op de schoot van de profeet 

toen ze  vijf jaar was, toen de profeet haar vader om haar hand vroeg, die zijn trouwste metgezel was. 
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In die tijd was het de gewoonte om binnen en tussen de Arabische stammen om een optie te nemen bij 

de geboorte van het meisje. 

 

Men verhaalt dat ze zijn harem is binnengetreden toen ze negen jaar was, en de historici overleveren 

dat ze op elfjarige leeftijd een seksuele daad heeft plaatsgevonden tussen de profeet en Aïcha. Elf jaar 

werd  in die tijd niet gezien te jong voor zulke daden. Elf jaar werd toen niet beschouwd als een te 

jonge leeftijd om een seksuele relatie te hebben met een man. De vrouwen waren zeer jong rijp, zeker 

binnen bedoeïen in de woestijn. Evenwel laat deze jonge leeftijd vermoeden dat de profeet vrij 

ongeduldig was om haar te huwen. 

 

Het soort relatie die de profeet zal onderhouden met Aïcha en de andere echtgenoten zal een 

protocollair voorbeeld zijn volgens dewelke elke toekomstige  seksuele en liefdesrelatie zich zal 

inschrijven in de Arabische wereld.  De relatie met Khadija symboliseert de monogamie. De relatie met 

Aïcha symboliseert de liefdespassie, de fysieke aantrekkingskracht. Men zegt dat Aïcha  rossig haar 

had, wat in de woestijn zelden  voorkwam. Er is overgeleverd dat Aïcha schalks en vrolijk was, 

karaktertrekken die zich in een latere later in haar leven tijdens haar tussenkomsten terugkomen zoals 

beschreven in de islamitische rechtsleer. 

 

De Profeet Mohamed Toen de profeet Mohamed andere vrouwen huwde, was het vaak om een 

antwoord te bieden aan een specifiek verlangen van de complexe vrouwelijke persoonlijkheid en 

evenals om haar situatie. Eén van de vrouwen heette Zeyneb. De profeet Mohamed had een 

geadopteerde zoon, Zaïd genaamd, hij was een verre neef die trouwens een gekochte slaaf was. Hij had 

hem beschouwd als zijn eigen zoon.  Aldus werd hij zijn adoptievader. Zaïd huwde Zeyneb. Op een dag 

ging de Profeet een bezoek brengen aan zijn adoptiezoon, die op dat moment afwezig was. Het is op 

dat moment dat de Mohamed Zeyneb zonder bedekking en een doorzichtig hemd dragend zag en hij 

merkte haar vrouwelijke vormen en vooral haar mooie gedegradeerd haren. Hij was meteen heel erg 

fysiek aangetrokken door Zeyneb. De profeet deed verward stappen terug en zei dat hij later ging 

terugkomen om Zaïd te zien. Maar Zeyneb, had  uiteraard opgemerkt dat de Profeet in de war was 

gebracht door haar vrouwelijke vormen en haar haren, zei tegen haar echtgenoot van zodra hij thuis 

was: “De profeet is langs geweest en ik begreep dat hij in de war was door mijn haren, hij was in de 

war, heel erg in de war toen hij me zag.”.  Net zoals in de koninkrijken, was het een eer voor de familie 

van de vrouw dat de koning haar aanduidde als mogelijke concubine.. Toen de profeet naar iemand 

verlangde, was het uiteraard een grote eer voor de familie om haar  aan hem te schenken. Dus, Zaïd 
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ging naar de profeet en zei hem: “O profeet van Allah! Je bent in de was gebracht door mijn 

echtgenote. Ik vraag dadelijk de echtscheiding aan opdat jij met haar in het huwelijk kan huwen.”. 

Maar de profeet zei: “Er is geen sprake van dan mijn adoptiezoon scheidt van zijn vrouw opdat ik haar 

kan huwen.”. 

 

Een tijdje later, kondigde de Koran, die in de ogen van de moslims de Woorden van God waren, dat het 

toegestaan was aan de profeten om de vrouwen van hun adoptiezonen te huwen. Het was dus een 

Koranische vers die, en vanaf dat moment het sociaal ingegeven verbod, die de profeet verbood om de 

vrouw van zijn adoptiezoon te huwen, werd opgeheven. 

 

Op een dag, terwijl dat de vrouwen van de profeet samen zaten (onder hen waren er die gevangen 

genomen waren, een joodse, een christen, dus zij vertegenwoordigden een hele waaier van politieke en 

diplomatische overeenkomsten), ontstond er en onenigheid tussen Aïcha, de lievelingsvrouw van de 

profeet en Zeyneb. Tijdens de woordenwisseling, zei  Aïcha tegen Zeyneb, dat in elk geval, dat de 

profeet nooit van haar zou houden zoals hij van haar hield. En Zeyneb antwoordde aan Aïcha als volgt: 

«Natuurlijk! Je bent misschien de lievelingsvrouw van de profeet, maar jij, jij werd op wereldse wijze 

gehuwd.  In mijn geval is het God Hemzelf die me met de profeet verbond.», vermits de Qoeraan 

beschouwd wordt als de Woorden van God. Dit illustreert de geest weer waarin de liefdesgevoelens en 

verlangens konden worden geuit. 

 

Uit andere verhalen leert men we bijvoorbeeld dat de vrouwen van de profeet zelf beslisten wanneer ze 

de profeet konden ontvangen tussen de lakens, en dat er werd onderhandeld aangaande de beurtelingse 

bezoeken van de profeet aan zijn vrouwen. Volgens de Koran dient de polygame man al zijn vrouwen 

op een  billijke wijze behandelen – dit wil zeggen dat hij iedere nacht bij een andere vrouw dient door 

te brengen. De moslimmannen mogen tot vier vrouwen huwen, sinds het moment dat de profeet de 

openbaring kreeg dat de mannen niet meer dan vier vrouwen mochten huwen.   

Vanuit historisch oogpunt, leren we dat vrouwen beslisten en onderhandelden met mede-echtgenotes: 

«Ik geef u die nacht, want ik ben niet op mijn best, ik heb geen zin om de profeet te ontvangen, maar jij 

geeft me jouw dag van volgende week, op die manier kan ik twee dagen achter elkaar met de profeet 

delen.”. Er waren vreemde onderhandelingen aangaande de profeet en als gevolg hiervan, als  de 

profeet bij een vrouw aankwam, zei de vrouw: «Neen niet vandaag, want vandaag slaap je niet met mij, 

maar met mijn co-echtgenote». Er zijn ontelbare situaties beschreven zoals deze die door de 

islamitische theologen zijn overgeleverd. Heel vreemde situaties trouwens, gezien men hier werkelijk 
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te maken heeft met handelingen en afspraken die deel uitmaken van de islamitische rechtsleer. De 

theologen dragen deze doctrine over zodat de moslims het gedrag van de profeet kennen en kunnen 

nabootsen. Gezien de profeet het (on)nabootsbare voorbeeld is, die de moslims dienen te volgen, het is 

te zeggen dat zij hun gedrag zo dienen aan te passen opdat het deze van de profeet zo goed mogelijk 

benaderd. Uiteraard staat de profeet op vlak van goed gedrag ver boven ons. Men stelt vast dat er in de 

Islam, een hele liefdesdoctrine bestaat. Het past hier om te zeggen dat deze doctrine onderwezen wordt 

door de theologen, onder andere in moskeeën, scholen/onderwijsinstellingen en universiteiten. 

 

Na het gebed in de moskee is het de gewoonte dat een groep van jongeren en minder jonge moslims bij 

de imam blijven en zij krijgen op dat moment lessen over de liefdesdoctrine, seksuologie, 

liefdestherapie of afrodisiaca. Abou Hamid Mohammed ibn Mohammed Al-Ghazali, islamitische soefi 

geboren in de 11de eeuw, legt uit hoe je een liefdesrelatie kan hebben met een vrouw, alsook over hoe 

je een vrouw benaderd kan benaderen tijdens het voorspel en de mogelijke posities die tijdens de 

gemeenschap mogelijk zijn. 

 

Het sprookje Duizend en één nacht is een rijke bron aangaande dit vanuit dat oogpunt, vermits het 

taboe definitief heeft verbroken. Wat ik tot nu toe heb uitgewerkt behoord tot de kennis  van een 

minderheid binnen de moskee. Eenvoudig gesteld, waren er diegene die de kennis hadden en de 

anderen. Diegene die de kennis hadden waren diegenen die met de imam (na) bleven en die zulke 

vertrouwelijke kennis kregen of diegenen die lessen of seminaries volgden en diegenen die het niet 

wisten waren de 80% van de mensen die enkel hun gebed kwamen doen in de moskee en terug naar 

huis gingen. 

Sinds van het verhaal van Duizend en één nacht, is alles veranderd /  heeft er zich een wijziging 

plaatsgevonden, omdat we echt toegang krijgen tot een zoete, rijke, eenvoudige / soepel, populaire en 

toegankelijke taal  tot een wereld van kennis die via sprookjes worden overgedragen. Ongelofelijke en 

ongeëvenaarde taferelen, door hun schalkse en onverwachte wendingen, en eenvoudigweg door hun 

seksuele conotatie, worden (hier) uitgewerkt en vertaald in eenvoudige bewoordingen opdat iedereen 

kan begrijpen waarover het gaat. En we hebben daar reeds een omgekeerd schema voor ons liggen; 

door de  manifestatie van de vrouw als hoofdpersonage in het sprookje Duizend en één nacht. Niet 

alleen door Sheherazade, de heldin die de sprookjes vertelt. Duizend en één nacht weerspiegelt een 

omgekeerd liefdesdiscours. Het is de vrouw die onder andere spreekt over de toenmalige Abessinische 

samenleving, maar ook van de Fatimieden, en die, doordat ze geen politiek discours hield, een anti-

discours hield die vervat zit in de sprookjes: het sprookje wordt gebruikt voor de omkering van het 
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politieke debat en zelfs als omkering in het religieus discours. 

 

Allah, de profeet, de imam, de vader, de broer, het is heel de patriarchale lijn die de vertaling zal doen, 

die de religie, politieke normenkader zal overdragen eenvoudig weg heel de machtsverhoudingen. En 

daarenboven, is er een hele matriarchale lijn/verwijzing doorheen het sprookje alsook de seksualiteit, 

magie, hekserij en een zeker aantal parallelle disciplines die behoren tot het domein van de vrouw. 

 

 

De sprookjes uit Duizend en één nacht 

 

We merken op dat, in de sprookjes uit Duizend en één nacht, er een ongelofelijke parallellisme bestaat 

tussen de zichtbare en onzichtbare macht. De zichtbare macht behoort toe aan de mannen, die de 

samenleving overdag beheren en in de harem, en de onzichtbare macht heerst desalniettemin heel 

belangrijk is: die van de  vrouwen die de beslissingsmacht hebben binnen de muren van de harem. 

Deze dualiteit is verwrongen met spelingen om uiteraard de logica die er tijdens de nacht heerst te 

verwarren, vermits algemeen gesteld, de vrouw diegene is die alles beslist en die het mannelijk 

discours houdt tijdens de nacht(en). Er zijn hier voorbeelden van: de jonge slavin Twaddoed, een 

belangrijk personage, dat als het ware zich zal uiten in de plaats van de mannen. Wanneer de soldaten 

haar op een dag in het bos vonden en bij de kalief, een vertegenwoordiging van vooraanstaande 

grammatici, theologen, wiskundigen en historici uit de hofkringen van de kalief brachten en haar 

vragen stelden, en opvallend genoeg, ondervroeg de seksuoloog haar ook. De jonge Twaddoed 

antwoordde op uitstekende wijze op vragen aangaande de grammatica, oude poëzie, wiskunde en 

wetenschappen en, gezien ze slechts 17 jaar oud was, vroeg de kalief zich af welke antwoorden ze ging 

geven inzake seksualiteit. Hij zei haar: “Maar, Twaddoed, u bent nog heel jong, u bent een broze vrouw 

en u kent weinig over het liefdesleven, wat kan u ons vertellen over de liefde?”. En zij gaf een 

antwoord waarbij ze alle definities van de liefde die de poëten, theologen, historici hebben geschreven 

gaf, alsook op de fysieke kant van de seksualiteit en de werking van de genitaliën. De jonge gevangene 

antwoordde alle vragen met glans, nadat ze iedereen met verstomming had verslagen beschouwden de 

experten uit het kalifaat, haar als een man. Zij slaagde er in om een man te zijn. Zij was zo geleerd dat 

ze de titel van ‘man’ kreeg. 

 

Duizend en één nacht zijn een vrouwelijk discours over de verlangens van een man en zelfs misschien 

een definiëring van de man door de vrouw. En, in de mate dat de vrouwen werden onderdrukt inzake de 
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politieke en sociale macht, hebben zij een wereld geschapen, die van Duizend en één nacht, via de 

sprookjes ; een wereld die ze kunnen beheren, een wereld die hun emoties kan vertalen. 

  

Plots wordt de patriarchale lijn in Duizend en één Nacht broos, zonder persoonlijkheid en wilskracht; 

het zijn mannen die (seksuele) slaaf (slaven) zijn (ten behoeve van) van de vrouw enkel alleen op 

seksueel vlak, waar koningen geen persoonlijkheid hebben van een monarch of die autocraat en 

autoritair zijn. De autoriteit is geen teken van macht meer, maar een teken van zwakheid. En dus valt 

het hele mannelijke schema en elke omschrijving in elkaar ten voordele van de vrouwelijke waarden, 

die zegevieren in de sprookjes van Duizend en één nacht. 

 

Deze man-vrouw dualiteit duidt voortreffelijk het idee achter Duizend en één nacht. Omdat het 

uiteraard onzichtbaar is. Uiteindelijk hebben wij hier slechts te maken met sprookjes. Duizend en één 

nacht zijn vooral sprookjes voor volwassenen, of meer bepaald voor het kind in ons. Wij ontdekken in 

feite, dat er hele een semiologie in de verhalen in Duizend en één nacht schuilt over de samenleving 

van destijds: met haar remmingen, frustraties, onmacht, verwachtingen en vooral de gefnuikte hoop van 

de vrouw om de man te evenaren. En de vrouw triomfeert in de verhalen van Duizend en één nacht. 

Zelfs als er een tweestrijd plaatsvindt, domineert de vrouw de man. Ik heb me de vraag gesteld waarom 

de vrouw steeds dominant is in die verhalen. Men ziet duidelijk dat zelfs Sheherazade gaandeweg, haar 

echtgenoot-koning beet neemt. 

 

 

a. Duizend en één nacht en het vrouwelijk discours 

 

Kan de mythe die verscholen /vervat zit in Duizend en één nacht ons inzicht geven over de vrouwelijke 

rol? Deze mythe geeft de gelegenheid aan de vrouw om gehoord te worden. De vrouw wordt onder 

haar verschillende gedaanten voorgesteld. 

  

De verbeelding tot dewelke we uitgenodigd worden in  Duizend en één nacht bevat een esthetische 

dimensie met de schoonheid van Sherazade, haar excellente vertelwijze  en de verwondering neemt ons 

mee in de magische wereld ver van het Westen. Het is essentieel om zich te bewust te worden dat dit 

sprookje zich ontwikkelt onder een dramatische sociale  situatie waar de inzet de uitroeiing is van de 

vrouwen. Het verhaal vertelt dat de koning Shahryar, nadat hij door zijn vrouw bedrogen werd, beslist 

om elke nacht een maagd te huwen om haar de volgende ochtend te slachten, zodoende vermoordt hij 
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de jonge meisjes uit het koninkrijk nadat hij hun maagdelijkheid had onteigend.  

 

Dit door wraak ingegeven ritueel duurde meerdere jaren. Op een bepaald moment brak het moment aan 

waarop enkel Sherazade en Doeniazade, dochters van de vizier overbleven. Sherazade vroeg toen aan 

haar vader om de koning te huwen. Verafschuwd weigerde haar vader haar verzoek, maar hij slaagde er 

niet in om haar van gedachte te doen veranderen. Is het een offer? Een verlangen dat zelfs de vader niet 

kan beletten? Of is dit de uitwerking van de strategie van Sherazade om aan het obsessief verlangen 

van de koning om de vrouwen te moorden een einde te maken? 

 

Er zijn twee aanknopingspunten die belangrijk zijn om de logica van de sprookjes van Duizend en één 

nacht te begrijpen. De eerste weerspiegelt een wereld waarin de wet van de man geen enkel vat heeft en 

in dewelke de vaders verdrongen worden. De vaderfiguren verdwijnen over het algemeen reeds in het 

begin van de sprookjes. Met andere woorden moet Sherazade haar vader doden om te kunnen bestaan 

als vrouw? Wat onmogelijk is voor man in een Arabo-islamitische cultuur. De vaderfiguur blijft, in 

freudiaanse terminologie, hoofd van het gezin. 

 

Het tweede aandachtspunt is de vraag aangaande de wijze waarop Sherazade in staat was om het woord 

te laten ontvouwen ten nadele van de handeling, plaats en ruimte latend aan het Eros als spiegelbeeld 

van de Thanatos van de koning. 

 

Wat wilt de vrouw? De koning onderbrak zijn gruweldaden, omdat hij elke nacht het vervolg wilde 

horen van de verhalen van Sherazade. Deze reeg wonderbare en buitengewone verhalen waaruit blijkt 

dat zij het vrouwelijk geheim bezit, die de koning wilde doorprikken om het finaal te bezitten. Prikkelt 

ze niet het verlangen van de man om de vrouw te bezitten, niet meer via het Thanatos maar het Eros?  

De waarheid is dat de vrouw niet gereduceerd is tot een vat vol kennis, en Sherazade was zich daar 

goed van bewust. 

 

b. Een sublieme strategie 

 

In deze context waar het leven en de dood zo nauw met elkaar verbonden zijn, de imaginaire wereld en 

realiteit, het verborgene en de onthulling; welk belang had de koning om de misdaad uit te stellen om te 

luisteren naar de verhalen? Het uitermate onwaarschijnlijk dat de afleiding de bedrogen koning 

genezen zal van zijn drang om te moorden…. 
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Aldus moest het daaropvolgende sprookjes beter zijn dan de voorgaande, op die manier verschafte het 

nog meer betovering en genot. Elk sprookje is verbonden met de voorgaande sprookjes.  Het ene 

sprookje van het andere afzonderlijk beschouwen doet afbreuk aan de originaliteit van het werkstuk, 

gekenmerkt door een ontluikende woordgebruik dat gebruikt wordt om het meest vitale te vrijwaren, 

namelijk overleven. De Duizend en één Nachten is  (niet slechts) geen verzameling sprookjes, maar 

wel een werkstuk met duizend en één wegen waar er een dialoog wordt tot stand komt die gekenmerkt 

is door de vertelling van Sherezade en de problematiek van de koning. 

 

De strategie van Sherazade is geniaal in de mate waarin ze haar woordgebruik en verhaal rond twee 

kerncomponenten opbouwt: de temporele en de ruimtelijke verplaatsing. De temporele verplaatsing in 

die zin dat de koning geprojecteerd is in de tijd en ruimte ver van huis en die verschillend is in alle de 

sprookjes. De tragedie die in de stad bestond is gewijzigd in betoverende momenten waar fictie en 

realiteit samenkomen. De sprookjes staan niet ten dienste van een bepaalde moraal die de koning zou 

opleggen om niet te doden, in tegendeel, de sprookjes hebben als doel om gevoelens bij de koning te 

laten ontwaken die in relatie tot zijn eigen verhaal staan. Deze woorden zweven en worden gerijgd  

tussen het verborgene en de nieuwsgierigheid. Alles onthullen kan enkel teleurstellend zijn, het verhaal 

is in feite afgestemd op de nieuwsgierigheid en het luisterbereidheid van de koning. Sherazade heeft 

een ruimte gecreëerd met broze grenzen. Het komt er op aan om een tussenpositie te vinden waarin de 

koning zich goed voelt zowel binnen als buiten het verhaal, tegelijk betrokken en met een gevoel van 

voldoende afstand tot het verhaal. 

 

Sherazade doet haar verhaal uit de hoeken met die verstande dat haar verhalen begrensd zijn in de tijd. 

Zij  waakt er over om de dagenraad als eindpunt te stellen in haar verhaallijn. De duur van en de 

spanning in het verhaal wordt onderbroken door het ochtendgloren. Zij onderhoudt op die manier een 

discontinu verlangen tegenover een continu drang om te moorden. Het moorden van de vrouwelijkheid 

wordt opgeschorst door de ontwaking en de angst om haar te verliezen. Het woord behoort tot een 

dialectiek waar de kunde van het woordgebruik geen grenzen dient te kennen. Sherazade is 

verstrengeld in een Kafkaiaans spel: “In elk geval je bent verloren - moet ik dan stoppen? Neen, indien 

je stopt ben je verloren.”. 

 

Wat kan er in hem zijn omgegaan? De verhalen van Sherazade hebben een dialoog tot stand gebracht 

tussen het onbewuste; de finaliteit zijnde de liefde, de liefde zoals overgeleverd door Lacan 
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veronderstellend, dat er een bepaalde verband is tussen twee onbewuste werelden. Alzo, eindigen de 

Duizend en één nachten met een liefdesverklaring van de Koning Shahryar aan Sherazade die haar 

huwt en haar kinderen aanvaardt. De verhalen van Sherazade zullen opgeschreven worden tot in de 

details, want het zijn de details die belangrijk zijn om de essentie te begrijpen van de sprookjes. 

 

Dit sprookje onthult en vestigen onze aandacht op de verschillende facetten van de vrouw, die met 

elkaar verbonden worden ten einde de man te redden, en in dit geval de koning, van de Thanatos maar 

ook om de vrouwelijkheid en de stad, en dus de samenleving. Beweren dat de Oosterse vrouw geen rol 

heeft in de door mannen beheerste samenleving is een manifest foutief. Want de vrouw is diegene die 

door haar kunde zaken kan verbinden en door haar vaardigheid om een verbond aan te wakkeren de 

man redt. Het is duidelijk dat in bepaalde gevallen, deze vaardigheid uitmondt in machtsovername en 

zodoende tragische vrouwen voort brengt en aldus de Thanatos te laten  tot ontwikkeling te laten 

komen, zoals we meerdere malen zien in de geschiedenis. Zoals het vaak voorkomt in de geschiedenis. 

 

In de plaats van te stellen dat de toekomst van de man, de vrouw is, zou ik zeggen dat het fundament 

van de man de vrouw is. Is het niet Eva die van Adam de man maakte die hij is? 

 

De vrouw draagt het verschil in zich. Het is moeilijk te geloven in de huidige maatschappijen, want ze 

worden geboren zonder fallus, en dus zonder het onderscheidingsteken. De verhalen Duizend en één 

nachten onthullen ons, onder andere via Sherazade en haar sprookjes, dat de vrouwelijkheid een 

onderscheidingskracht bezit, niet als tegenstelling maar als afwisseling. 

 

Als besluit, kan ik enkel herhalen dat de verwoesting die een meisje kan ondergaan door een non-

narcisme van de moeder als vrouw, want de  verbeeldingsidentificatie van het meisje tot haar moeder 

als een vrouw, brengt een voort een devalorisatie van de vrouwelijkheid en als gevolg van het gemis  

open wonde. In deze situatie wordt de individualisatie onmogelijk. Het zou zo moeten zijn dat het 

scheidingsproces tussen moeder-dochter plaatsvindt om het verlies te zien als een baat en niet als een 

verlies. Er bestaat geen scheiding zonder verlies. Het is niet de dochter die zich als wezen scheidt van 

haar moeder, maar wat ze in haar heeft plaats maakt voor iets anders. Het is door geconfronteerd te 

worden met een bepaalde soort eenzaamheid dat de vrouw zichzelf vindt. Wat in geen geval afbreuk 

doet aan het genot om onder vrouwen te zitten zoals in bepaalde culturen. 

  

Deze scheiding is een proces waarbij men zich ontdekt en individualiseert. Het is vertrekkende van de 



18 

 

realiteit van hun vrouwelijkheid dat er vrouwen van de wereld een menselijke wereld maken. De vrouw 

maakt deel uit van de realiteit die het woord laat rijzen. Maar het woord is beheerst en niet in oosterse 

en westerse maatschappijen. 

 

Daardoor wordt in het Westen van de vrouw een ongedifferentieerd object –van de man- gemaakt, en in 

het Oosten legt men haar het zwijgen op. De oosterse vrouw die in het Westen leeft vecht tussen het 

stilzwijgen en het feit gezien te worden als een object. Indien zij er in slaagt om  een beetje als 

Sherazade te zijn, misschien zal zijn er in slagen om afwisselend te zijn daar waar het verlangen een 

plaats heeft. Het is de afwisseling, naar volgens mij, die de bron is van angst sinds het begin der tijden. 

Geconfronteerd met deze angst, kan men besluiten dat culturen tot stand brengen ook betekent dat men  

psychologische mechanismen tegen deze afwisseling construeert. 
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