


Peste brave jongen, wat wou je mij verteilen

we bomen op het einde van bet feestje lekker door

van liefd tussen jongens warvan jii onk hebt genoten

vroeger op het voetbalveld of daarnet bij het dansen

lieve mannen, marnenliefde

is ook een deel van jou

last zien jouw roze driehoek

bet teken van de strijd

wanr jij mee hebt te maken

de flikkerstrijd

Beste brave jongen, wat wou je mij vertellen
een borrel maakt je tong los en je hand ligt op min knie

dat jij biseksueel bent of doodgewoon een hetero

dat jij gewoon van mensen houdt, geslacht maskt toch n.iet uit

Beste brave jongen, wat wou je mu vertellen
een zachte man met prikkelzoen dat stast je best wel leuk

je noemt jezelf geen homo want je vrijt ook rnet een vrouw

j wilt niet in een hokje staen dus zelf geen ±'likker zijn

Beste brave jongen, 1k zal je wat vertellen

homo's maken hokjes niet ze smijten ons er in

een potenrammer ziet geen verschil en rarnt ook iou wasi'

heen hij wil
een beste brave hetero of een vieze vuile poot.
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.9750 AA HAREN (Gn.)



Samenvatting

Aanleiding voor bet schrjven van deze skriDtie

over de beeld.vorming van ethologen over hmoseksualiteit

wsren een aantaJ. uitspraken van ethologen dat de etholo—

gie een bijdrage kan leveren bi. het "voorkomen" en/of

"genezen" van hornoseksualiteit. Wij verzetten ons tegen

elke poging in die richting (zie 1.1).

Deze voorsteiJen tot toepassirtg zijn gebaseerd op

theorin over hornoseksualiteit en seksualiteit in bet

algemeen. In deze skriptie hebben wij deze theoriën aañ

een onderzoek onderworpen. Door vergeliken van etholo—'

giese theoriën met elkaar en met theorin van buiten de

de ethologie hebben wij onderzocht of de theorievorming

binnen de ethologie al dan niet onafhankelik is geweest

van de "vooroordelen" die er in onze westerse maatschap—

pij bestaan rond (homo—)seksualiteit.

In deze skriptie moet de lezer niet een ethologie—

se analyse verwachten of en hoe homoseksualiteit in bet

dierenrijk voorkomt. Ons doel is niet geweest om een

nieuw ethologies model van homoseksueel gedrag te ont—

werpen. Wanneer wij uitspraken doen over homoseksualiteit

zijn die gebaseerd op argumenten van buiten de ethologie.

Op grond van onze elgen ervaring en kennis uit de

menswetenschappen komen we tot het volgende standpunt.

De mens is fundamenteel biseksueel. Het voorkomen van

eksklusieve hetero- en homoseksualiteit is een produkt

van onze westerse kultuur. In onze westerse kultuur

overheerst bet volgende beeld: 1 Er bestaat een strikte

scheiding tussen bomb— en heteroseksualiteit. 2 Er be—

staat een strikte scheiding tussen seksueel en andr so—

siaal gedrag.

We hebben twee vraagstellingeri uitgewerkt: Zijn

ethologen in hun uitgangspunten en konklusibe!nvloed

door het westerse kultuurbeeld van 1 een strikte schei—

ding tussen homo— en heteroseksualiteit en 2 een strikte

scheiding tussen seksueel en ander sosiaal gedrag.



We hebben door het vergelijken van de gedachterigang

van verschillende onderzoekers geprobeerd stappen op te

sporen die niet direkt gebaseerd zijn op de onderzoeksre—

sultaten. Ons antwoord op beide vraagstellingen is gro—

tendeels bevestigend.

We he'oben gesignaleerd wanneer onderzoekers in

bun redenatie ekstrapoleren naar de seksualiteit van de

mens en bediskussleerd, welke gevolgen het zich baseren

op dieronderzoek dat niet losstaat van kultureel bepaal—

de vooroordelen, heft voor hun beeld van de menselijke

seksuali-teit.
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Hoofdstuk I: Inleiding.

1.1 Onze motivatie.

Deze skriptie gaat over homoseksualiteit en blob—

gie.Dat dat alles met elkaar te maken hee±'t bewi1st het

brede skala van bemoeienissen van de biobogiese weten—

schap met homoseksualiteit,Endocrinobogiese,evolutionai-

re, genetiese, sociobiologiese en ethobogiese verkla—

ringsmodellen voor het verschijnsel homoseksualiteit zijn

er in de laatste desennia verschenen en er zullen nog

veel meer verschijnen. Dc wetenschap en dus ook de biolo-

gic ontleent imrners haar bestaansrecht aan de ulteinde—

lijke bruikbaarheid voor de mens. Een aantal van de meer

direkte toepassingen zitten dan daarin, dat er vanuit

deze wetenschap een bijdrage geleverd kan worden aan het

opbossen van de problemen die rond homoseksualiteit be—

staan.

Maar welke problemen worden dan bedoeld? Van wie

zijn die problemen en welke opbossingen staan hun voor

ogen? Vanuit ons flikker—zjn hebben wij een duide]ijke vi—

sic om welke problemeri het wat one betreft gaat.

Als je ±'likker bent betekent dat in de allereerste

plaats los komen van het heteroseksuele normenstelsel

waarbinnen wij zijn opgegroeid. Bij dat normenstelsel hoort

dat een jongen sterk is, op het vrouw]Jjke geslacht valt,

initiatief neemt tot relaties met het vrouwlijke geslacht

en zich een goed.e maatschappelijke uitgangspositie ver—

schaft om uiteindelijk een gezin te kunnen stichten waar—

binnen de kinderen volgens hetzelfde normenstelsel kun—

nen opgroeien.

Binnen dit model past nog puberale homoseksuali—

teit en homnoseksualiteit in uitzonderlijke situaties

C mannen bij langdurige opeluiting in een gevangenis
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b.v.). Dat is legaal zolang bet daarna maar weer ver—

dwijnt. Hetzelfde geldt voor de knuffelende mannen op het

voetbalveld of bij uitzonderlijk verdriet of geluk. Zolang

het bij die situaties blijft wordt bet niet met homoseksu—

aliteit in verband gebracht en past het binnen het nor—

menstelsel. Daarbuiten i in onzewesterse maatschappij

de grens snel overschreclen. De knuffelende voetballers

zouden op het dorpspleinuitgescholden worden en als de

puberale homoseksualiteit wat te lang mocht aarihouden,

dan is het etiketje snel opgeplakt. Voor vrouwen ligt de

grens anders, maer is omniskenbasr ook aanwezig.

Bj jorigeren wordt aan alle kanten de heteromoraal

bekrachtigd.In het gezin wordn ze opgevoed om later

huisvader of —moeder te worden. Leeftijdsgenoten verwach—

ten van ze dat ze een ( hetero—) vriendje of vriendinne-'

tje hebben. Op school wordt homoseksualiteit verzwegen.

Kinderen die zichzelf homoseksueel voelen koinen in een

krisis en raken gelsoleerd. Ze voelen zich gedwongen to—

neel te spelen om niet uit de boot te vallen. Stapten ze

er mee naar hun ouders , dan kan het gebeuren dat ze het

huis uitgezet worden. Veel ouders begrijpen hun kinderen

niet en willen ze de " neiging" uit het hoofd praten. Dc

ouders kunnen ook hun kind naar een arts of psychiater

sturen om ze er van af te helpen.

Door deze'reakties wordt bet gevoel van alleen zjn

versterkt.Via het onderwijs zou iets aan dit isolemerit

van homoseksuele kinderen ged.aan kunnen worden.Dit is

voorlopig een vergeefse hoop.Juist het onderwijs is een

belangrijke schakel in het handhaven van het huidige sy-

steem inklusief de heteronioraal.De weeste scholen weige—

ren nog steeds om aandacht aan homoseksualiteit te be—

steden.

Dc problemen die de konfrontatie van bet verschijn—

sd homoseksualiteit met het heteroseksuele normenstel—

sel met zich mee brengt,zijn maatschappelijke problemen.
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Homoseksualiteit zou geen probleem moeten zjn van de ho—

moseksueel zelf,Problemen worden bern of haar door de

omgeving opgelegd. Oplossingen van die probleinon bereik

je niet door naar de naar de oorzaken van homoseksuali—

teit te zoeken om homoseksualiteit te kunnen voorkomen

of genezen. Het probleem wordt op die manier verlegd

naar individuen terwijl bet bestaan van problemen rond

homoseksualiteit een maetschappeJJjk verschijnsel is. Het

gaat niet om de vraag of homoselcsualiteit al dan niet te

voorkomen of te genezen is, maar bet gaat er orn de maat—

schappij te veranderen die van homoseksualiteit een pro—

bleem maakt.

Wij zijn flikker en bioloog.Daarin ligt onze motiva—

tie om deze skriptie te schrijven. We wilden niet dat die

2 onder-delen van onszelf te los van elkaar zouden komen

e staan. Als flikker verzeten wij ons tegen de hetero—

moraal. Bv. bi.nnen het onderwjs waar we allebel stage

liepen. We willen voor onze homoseksualiteit uit komen

niet alleen omdat je voor jezelf geen verstoppertje wilt

spelen, maar ook omdat je de heterowereld wilt laten

zien dat er homos zijn. n dat geldt ni.et alleen voor

bet onderwijs rnaar voor onze hele omgeving. Overal is he—

teroseksualiteit het uitgangspun-t en overal is de homo

degene die moet uitleggen en zich moet verdedigen wan—

neer een plaats opgeëist wordt, Overal is stilzwijgend de

drogreden aanwezig dat heteroseksuelen toch 00k niet met

een speidje oplopen, wat zeu—ren ze toch, die homo's.

Het is een ontkenning van de dageljkse heteroseksuele

realiteit • En van die realiteit willen wj af. Dc enige

manier om dat te bereiken is te laten zien dat we er
zijn. Dat geldt voor zowel buiten ons werk als binnen ons

werk als bioloog. Overal verzetten wij ons en laten we
zien dat we er zijn.

Direkte aanleiding om aan deze skriptie te begin—

nen was een uitspraak van professor Baerends, hoogleraar
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gedragsleer ( ethologie ), tijdens een koilege. Ethologie

kan volgens hem ideëen opleveren die van nut zouden kun—

nen zijn bij het voorkomen of behandelen van homoseksuali—

teit ( Baerends 1973, 1976, 1977, 1980). Baerends bena—

dert de problegien rond homoseksualiteit vanuit een onto—

geneties gezichtspunt, waardoor de problemen niet b de

maatschapdj, maar bj het individu gelegd worden.Hierbo—

yen is al gezegd dat we bezwaren tegen een dergelijke be—

nadering hebben.Dat is een politieke keuze en daar is op

zich geen ethologiese studie voor nodig. Een ander soort

studie kan wel nuttig zijn;. N.l. naar de vraag hoe de

ethologiese theori4n, waar de ideéen van Baerends en an—

dere ethologen op gebaseerd zijn, in elkaar zitten.

Flikkers zjn niet de enige onderdrukte groep die

tegen de heteromoraal opbotsen. Wij voelen ons verwant

met de strijd van andere groepen, spesiaal die van de

lesbiennes en andere vrouwen binnen de biologic. Voor

vergelijkbare studies is de in deze skriptie besproken

literatuur even bruikbaar en een kritiese beschouwing is

even noodzakelijk. We zijn onse%bewust dat we vanuit.

ons flikker—zijn onze eigen aksenten in dit onderzoek

hebben gelegd en pretenderen dRn ook niet da-,oordvoer—

der zijn voor andere groepen.

1.2 Vraagstelling.

1.2.1 De scheiding tussen homoseksualiteit en

heteroseksualiteit.

uEén op de twintig mensen is homoseksueel". Dat

weet iedereen tegenwoordig. Dit is door het Kinsey—on—

derzoek bekend geworden. Bij deze uitspraak heeft ieder—

een in gedachten dat de andere negentien dus heteroseks—

ueel zijn. Door het Kinsey—onderzoek is een kwantifise—

ring mogelijk geworden. Daarvoor wist iedereen al dat er
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mensen bestaan die op mensen van bet eigen geslacht ge—

richt zijn i.p.v. op het andere. Alleen dat het er zoveel

waren was nieuw. Het bestaan van homoseksuelen naast he—

terosekuelen is een algemen aanvaard felt. Toch zijn er

een aantal aanwijzingen en theorin die een vraagteken

zetten bj de vanzelfsDrekendheid van deze tweedeling.

Kinsey et al ( 194S, 1953k,

Door Kinsey werd een grootscheeps onderzoek uitge-.

voerd naar het seksuele gedrag bj amerikaanse inannen en

vrouwen. Daarbij werd onder andere gevraagd nae.r homosek—

suele ervaringen. 50. % van de g&nketeerden beantwoorde

deze vraag positief.'. Er was een variatie in antwoorden;

Sommigen slechts enkele, andere uitsluitend homoseksuele

ervaringen. De onderzoekers waren begonnen met bet beeld

dat er een beperkte roep homoseksuelen zou bestasn. Dit

beeld werd met dit onderzoek grondig door elkaar geechud.

Mensen blekeri tegeiiikertjd hetero— en homoseksuele kon—

takten te kunnen hebben en in de loop der jaren te kun—

nen wisselen. Als oplossing heeft men een model voorge—

steld dat mensen voor eer bepaald persentage heteroseks—

ueel en voor het andere deel homoseksueel zijn. Zij maak—

ten een schaal waarop aan het ene uiterste de 100 % he—

teroseksueien stan en aen bet andere uiterste de 100 %

homoseksuelen met daartussen een aantal kategorin meer

of minder hetero— dan ,wel homoseksueel, Dc groep uit-.

sluitend homoseksuelen maakte ondeveer 5 % uit, Daar

komt het getal van 1 op de 20 uit de inleiding vandaan,

Dit getal is in.middels algemeen bekend. Een andere be—

langrijke konklusie dat in theorie iedereen iets homosek—

sueels in zich heeft is echter niet tot bet publieke be—

wustzijn doorgedrongen.

Antropologie,

Als je het geheel aan bestaande mense]Jjke kulturen

overziet dan is de in onze westerse kultuur voorkomende
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homoseksueel, d.w.z. iemand die seksueel uitsluitend op

het eigen geslacht gericht is, een zeldzaam verschiinse]-.

Homoseksueel gedrag daarentegen is in d.e heift van op

dit punt onderzochte kulturen een geaksepteerd verschtiri—

sel. lets wat in d.e westerse kultuur niet het geval is

L( Ford en Beech 1951).We willen bier slechts één meer

gedetailleerd voorbeeld noemen, een kultuur uit de stil—

le zuidzee, beschreven door Davenport (1965). Alle jonge

inannen hadden regelmatig seks met mannelijke ieeftjdsge—

noten voordat ze trouwde n. De meeste getrouwde mann.en

onderhielden naast hun huwelijk een seksuee].. kontakt met

een jongen.Van homoseksuele kontakten tussen vrouwen was

Davenport niets gebleken. In hun reaktie op een verhsal

van Davenport over westerse homo's lieten de mannen b1j—

ken dat ze het absoluut niet konden voorstellen dat ie—

rnand alleen met mannen wilde vrijen.

Hocguenghem (1972).

Het verschjnsel homoseksueel bestaat in het wes—

ters denken nog geen honderd jaar. Voordien bestond wel

een verschijnsel homoseksueel gedrag, "sodomie" genoemd.

Dit was een zonde die iedereen kon begaan. Als zodanig

was sodomie ook in het strafrecht opgenomen. Deze veran—

dering in het denken hangt samen met een verschuiving in

onze westerse kultuur. Voor de
19e eeuw werd onze kul—

tuur vooral beh'erst door het kerkelijk denken. Geleid-

lijk aan heeft het wetenschappeJijk denken deze rol voile—

dig overgenornen. Om de bemoeienis van de kerk met homo—

seksualiteit terug te dringen en daarmee samenhangend de

strafbaarheid op te heffen is door wetenschapperS (medi—

si, psychologen ets.) de nadruk gelegd op de erfel1ke—

of de milieubepaaldheid van homoseksualiteit (Wigersina

1980).

Een belangrijk voorbeeld van de wetenschapi'ers die

de erfelijkheid verdedigen is Hirschfeld, die homoseksue—

len als een derdeges1acht zag. Onder de wetenschaprerS
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die de milieubepa.ldheid benadrukten vormen de psycho

analitisi de belangrijkste stroming. In hun visie was ho—

rnoseksualiteit een psychiese afwijking, ontstaan in de

ecrate kinderjaren.

Laten we de verschillende gezichtspunten even los—

zien van hun waarderlngen ala zonde of afwijking. We hou—

den dan het volgende over: In het 18e eeuwse denken is

homoseks lets wasrtoe iedereen in staat is. In het beeld

van de beschreven wetenschapDers is, ondanks hun grote

verschillen in theorie, hoinoseksualiteit een eigenschap

van een beperkt aantal individuen.

Vanaf bet einde van de 19e eeuw begon het weten—

schappeljk wereldbeeld steeds meer het westerse denken

te overheersen. Zo werd ook het beeld van homoseksuali—

teit ala gefikseerde ei genschap van het individu in bet

mensbeeld van onze westerse kultuur opgenomen (Hocquen—

ghem).

Wie heeft er nou gelijk? Bestaan eksklusieve homo—

seksuelen flu wel of niet? Kinderen komen zonder spesiale

seksuele voorkeur op de wereld. Ze ervaren slechts lust

die bij de verdere opvoeding wordt gekanaliseerd. Kinde-.

ren groeien op in het westerse mensbeeld. Zoals boven

beschreven kent dit mensbeeld slechts niet—homoseksuelen

en homoseksuelen. Als mensen bijzichzelf homoseksuele ge—

voelens ontdekken kunnen ze maar twee kanten op: Of ze

onderdrukken deze of ze identifiseren zich volledig met

het beeld van de eksklusieve homoseksueel, Met bet in

onze denkwereld doordringen van het wetenschapsbeeld van

homoseksualiteit als individueel verschijnsel onsteat zo

een groep homoseksuele individuen (Hocquenghem, 1972).

Banens (1980).

Banens gaat er eveneens vanuit dat de geindividu—

aliseerde homoseksueel een histories ontstane figuur is.
In zijn theorie is de wetenschap in de 19e eeuw echter

slechts verwoorder en misschien katalysator van een
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maatschappeliike ontwikkeling die al aan de gang was.

Vanf de 16e eeuw treedt in de westerse kultuur een

stroom op die de vrijheid van de mens ale individu bena—

drukt (van Ussel, 1975). Deze stroom wordt veak bespro—

ken als de burgelijke ideologie. Deze vrijheid wordt ger -

leidelijk aan onderdeel van bet menebeeld van de wester—

se kultuur. Naast een ontwikkeling in de richting van

een grotere vrijheid zijn er ook tendensen om die vrijheid

in te perken.

In plaats van geregeerd te worden door goddelijke

machten krijgt de mens nu een eigen verantwoordelijkheid.

Voorheen werd bet menselijke gedrag gereguleerd door het

normenpatroon dat opgelegd werd door bet geloof. Mensen

kunnen zich niet meer onvoorwaardeljk overgeven aan ge—

loofsregels. Samenhangend met de "grotere" vrijheid van

het individu ontstaan nieuwe vormen van regulatie van

bet menseiike gedrag, n.l. door internalisatie van nor—

men. Kulturele normen worden bij de opvoeding via een

proses dat internalisatie beet een onderdeel van de per—

soonlikheid ( internalisatie is het verschijnsel dat van

buiten opgelegde regels niet meer als zodanig worden er—

varen, maar als persoonseigen). Een van de tendensen in

de kultuur is een beperking van lust. Door internalisa—

tie wordt internalisatie een onvervreembaar onderdeel

van de persoonlkheid. Op dezelfde wijze wordt seks be—

perkt tot het huweljk (van Ussel, 1975). Ale begeleidend

verschijnsel van de beperking van seks wordt een weer—

stand tegen homoseksualiteit (hoino—aversie) een onder—

deel van het individu (Banens, 1980).

leder mens heEft homoseksuelë gevoelens en komt

met zijn homoseksuele gevoelens in konflikt met deze ge—

internaliseerde hoino—aversie. Doordat de kluster hetero—

seksueel gedrag—homo—aversie volleclig geThternaliseerd

is, is slechts een of—of keuze mogeLjk. Het individu

wordt heteroseksueel en homoaversief of kiest volledig

voor het homoseksuele gedrag. Net het ontstaan van de
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Homoaversieve persoonlijkheid ontstaat tegeliikertijd de

homoseksuele persoon. De oorzaak ligt echter wel bj de

eerste.

Vraagstelling 1: De scheiding tussen homosek .suali—

teit en heteroseksualiteit.

De wetenschap is en onderdeel van onze westerse

kultuur. Als wetenschapsmensen het verschjnsel seksuali—

teit bestuderen dan zal het onmogelijk zijn om de westerse

kulturele bril helemaal af te zetten. Ze zijn in het

beeld opgegroeid waarbij de scheiding tussen homoseksua—

liteit en heteroseksualiteit en tussen horioseksuelen en

heteroseksuelen als vaststaand wordt beschouwd.

Als ethologen met deze bril kjken zal dat tot ge—

voig hebben dat zij de scheiding tussen homoseksualiteit

en heteroseksualiteit als uitgangspunt zulien nemen bij

bet bestuderen van diergedrag.

In een studie van wetenschappelijke literatuur over

homoseksualiteit, geschreven door onderzoekers van dier—

gedrag hebben we n.agegaan in hoeverre deze onderzoekers

in hun uitgangspunten en konklusies zijn be!nvloed door

het westerse kultuurbeeld van een strikte scheiding tus—

sen homoseksualiteit en heteroseksualiteit.

1.2.2 De scheiding tussen seksualiteit en ander

sosiaalgedrag.

Een man mag een man een band geven. Een man mag een

man omhelzen op bet voetbalveld. Als een man zijn hand op

een andere man zijn knie legt of een andere man zoent,

dan is dat opeens heel bedreigend voor de tweede man.

Dat wordt door hem als een homoseksuele benadering uit—

gelegd. Het eerste is een normale SOS iale omgang, bet
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tweede is seksueel.

In dit voorbeeld gaat het om kontakt tussen mannen.

We zouden net zo goed over vrouwen en heteroseksuele Si—

tusties voorbeelden kunnen bedenken. Het laatste is uit—

gebreid gedaan door van Ussel (1975).

In het gedeelte van vraagstelling 1 is al geschre—

yen over het ontstaan van de burgeliike ideologie.Samen—

gaand met het losmaken van de mens van bovenjnenselijke

rnachten trad tegelijkertijd een inperking van de nieuwe

vrijheid op door inlernalisatie van nieuwe normen. Een

dergelijke inperking heeft zich ook voorgedaan met seks.

Vroeger was seks een publiek verschjnse1 maar flu is het

teruggedrongen naar de privésla.apkamer van het gehuwde

paar.

De privés1apkamer en het huwe1ik zijn beide riieuw.

Ze zijn de uiterlijke vormen van bovenbeschrevefl privati—

sering van seks. Vroeger was er nauwelijks een privésfeer.

Seksualiteit vormde een integraal onderdeel van de om—

gang van mensen met elkaar. Door de privatisering werden

ze gescheiden van de rest van het sosiale gedrag. De

laatste desennia wordt het taboe op seksualiteit steeds

minder. De privatisering wordt mindér. De scheiding

tussen seks en ander sosiaal gedrag blijft echter voile—

dig inons.iormenpatroon ge!ntegreerd. Dit kan duideBjk

ge!llustreerd. wordn aan de hand van seks—therapin.

Ben echtpaar met seksueie problemen wordt geholpen met

seks-technieken. Nooit wordt nagegaan of mogeljke rela—

tionele probiemen de oorzaken zijn van eventuele frigi—

diteit of impotentie (van Ussel, 1975)

Vragsteliing 2: De scheiding tussen seksualiteit

en ander sosiaal gedrag

Uit de aen het begin van deze paragraef beschreven

waPrnemingen kan gekonkiudeerd worden dat seksualiteit

gescheiden staat van de rest van ons gedrag. Op basis

11



van histories—sosiologies onderzoek kan verder gekonkJ.u—

deerd worden dat deze scheiding kultureel is (van Ussel,

1975).

Op analoge wijze als bij vragstelling 1 kan veron—

dersteld worden dat dit kulturele normenpatroon door zal

werken in de vooronderstellingen van de etholoog. Op de—

zelfde wijze als bij vraagstelling 1 hebben we in een aan—

tal wetenschappe1ike artikelen van onderzoekers van

diergedrag nagegaan in hoeverre deze onderzoekers in hun

uitgangspunten en konklusies be!nvloed zijn'door het wes—

terse kultuurbeeld dat seksualiteit isoleert van ander

sosiaal gedrag.

1.3 Onze mening

Op de scheiding tussen homoseksualiteit en hetero-.

seksualiteit willen we hier nog wat verder ingaan. Wij

zijn er van overtuigd dat iedereen gedwongen wordt om te

kiezen, Verder zijn we er van overtuigd dat iedereen in

aanleg biseksueel is. We durven er geen uitspaak over te

doen, of leder Kseksuee1 is als heteroseksueel, of
dat mensen verschillen in de mate waarin ze biseksueel

zijn. In ieder geval wordt op deze wiize het bestaa.n van

biseksuele mensen erkent.

Is iedereen biseksueel? Vanuit onze eigen ervaring

kunnen we niet zomaar ja zeggen. Wij voelen ons vrijwel

uitsluitend homoseksueel, Naar cok wij zijn in deze kul—

tuur opgegroeid. Ook wij hebben haar waarden geinternali—

seerd. Ook wij hebben, de een bewuster dan de ander, een

keuze gemaakt tegen heteroseksualiteit en voor homoseks—

ualiteit, Als gesteld wordt dat homoseksuelen nu maar

moeten veranderen wordt homoseksualitejt weer als mdi—
vidueel probleem benaderd.

De heersende norm in onze kultuur is heteroseksua—

liteit, Hornoseksualjtejt wordi door de heteromoraal in
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zi.n elgen hokje geduwd en gehouden. Of in termen van Ba—

nens (1980): De homoaversie bekrachtigd de individuele

homoseksualiteit ledere keer weer. Alleen als de hetero—

norm verdwijnt kunnen de hokjes verdwijnen. Alleen al door

ons als homoseksueel -te manifesteren stellén we de hete—

norm ter @iskussie.

1.4 Methodologiese opmerkingen

Bij het bestuderen van de artikelen voelden wij

steeds de neiging cm ons inde diskussie te mengen. Kon—

kiusies van het ene artikel uitspelen tegen het andere.

Wij wilden echter jets zeggen over de manier waarop ho—

moseksualiteit dan wel seksualiteit beschreven wordt en

niet onze eigen theorie over homoseksualiteit of seksu—

aliteit ontwikkelen. Voor deze opzet moet je elk artikel

afzonderlk analiseren vanuit de vraagsteLling en juist

niet in diskussie gan met de auteurs. De skriptie is

niet geschreven om ons hierboven uiteengezetten stand—

punt te bewijzen. We achten dit al voldoende onderbouwd

door de aangehaalde argumenten van buiten de ethologie.
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Hoe1d-buk II: fle scheiding van homoseksualjtejt

ea heter,seksualjtejt,

2,1 De onderzoekers,

D onderzoht.e auteurs blijken. op basis van hun beschrij—

ving van homoseksueel gedrag in drie hoofdgroepen uit n te
vallen. Groep 11 behandelt homoseksueel ged.rag als een losse

gebeurtenis, p].aats vindend onder bijzondere omstandigheden.

Het homoseksuele gedrg heeft slechts eksterne oorzaken,

Groep 2 beschrijft homoseksueel gedrag als uiting van een gefik—

seerde eigenschap, Deze eigenschap sluit heteroseksueel gedrag

uit, Groep 3 beschouwt homoseksuee]. gedrag als &n van de uitingen.

van een fundamente].e biseksualjtejt.

Groep 1: De omstandigheden.

Lorenz (1935, 19k0).

Bij kauwen., raven en. duiven beschrijft Lorenz homoseksu—

ele paren. Bij aile paartjes vertoont n van de twee dieren

het ba1tsgedr van het andere geslacht. Lorenz verklaart dit
door te veronderstellen dat zeer vee]. dieren we1 over het

mannelijk als het vrouwelijk gedragsp:atroon beschikken, Welk
pat'bon tot uiting komt hangt samen met de rangorde van de dieren,

Dit geldt ook bij heteroseksuele paren. fle mannelijke rol

wordt altijd aangenomen door het dominante dier, Dit mechanisme

verklaart aileen de geslachtsrol_omlcering bij homoseksuele

pax'en. fl oorzaak van het tot stand komen van het homoseksuele

paar legt Lorenz bij de abnormale omstandigheden n.1. het

gebrek aan partners van het andere geslacht.

Loreriz (1964).

Btjde grauwe gans kunnen twee mannetjes een paar vormen,

Deze homoseksuele paarband blijft langdurig, mogelijk voor het

hele leven, bestaan. ]I' e dieren ba].tsen met elkaa.r0 Hierbij
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treedt geen geslachtsrol—omkering op. Beiden proberen de ander

te beklimmen, maar beiden laten dit niet toe. Volgens Lorenz

kon het paar tot stand komen door een vergissing b5j het
"verliefd worden". In een. interview ( Evans 1975 ) vertelt
Lorenz dat homoseksuele paren ook in de natuur voorkomen.

C Scot ).

Morris (1952).

Morris heeft homoseksualiteit bij de tiendoornige stekel—

baars beschreven. In een bak met alleen mannetjes werd dit gedrag

opgeroepen door een te hoge dichtheid. Dit had tot gevoig dat sen

aantal mannetjes geen territorium konden bezetl±en. Thrritoriua—

houders dhnsten zowel voor vrouwtjes als voor mannetjes die

geen territorium bezaten en daarmee samenhangend dezelfde schut.

kleur als de vrouwtjes hadden. De niet—territoriumhouders hath-

den een hoge seksuele motivatie. Dit bleek uit het feit dat, ala

ze de kans kregen, ze toch de paringsdans uitvoerden voor

wijfjes. Wanneer een manuetje met een territorium met een

vrouwtje aan het baitsen was, drongen de niet—territoriunihoudende

mannetjes zich hier tueen en vertoonden daarbij het hele

vrouwelijke gedragsrepertoir. Naar aanleiding hiervan noemt

Morris deze mannetjes: pseudo—wLjfjes.

In de diskussie houdt Morris een theoretiese beschouwing

over de manieren waarop homoseksueel gedrag kan optreden. Hij

gee't daarbij een indeling die wij hieronder herhalen.

Het veachil met heteroseksueel gedrag ligt alleen op het

sensoriese viak.

1. Degene die het initiatief neemt onderscheidt het ge—

slacht van de partner niet.

2. Een sub-optimale stimulus, d.w.z. een partner van

het eigen geslacht, is voldoend.e om seksueel gedrag

op te roepen.

•

3. Er en permanente?voorkeur voor de eigen sekee
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Naast het sensoriese kan ook de motoriek bij het homo—

seksuele ged.rag betrokken zijn.

k. E&n van de twee partners neemt de seksuele rol van het

andere geslacht aan.

5. Er is een permanente voorkeur voor de geslachtsrol van

de andere sekse.

De vormen 2 en '-f treden alleen op onder bijzondere omstandigheden

zoals tekort aan partners van het andere geslacht. De geflkseerde

vormen, te weten 3 en 5, ontstaan waarschijnlijk door konditio—

nering ult resp. 2 en k. Permanente homoseksualiteit bestaat,

voorzover Morris weet, alleen bij primaten.

Talmage—Rigge en Anechel (1973).

In een groep van vier vrouwelijke dood.shoofdaapjes kwamen

regelmatig homoseksuele kontakten voor. Wie bekiom en wie pre—

senteerde werd bepaald door de rangorde van de partners. De

subdominante presenteerde altijd. Ret beklimmen en presenteren

leek sterk op de heteroseksuele paring. Dc auteurs vermelden

dat geen van de vrouwtjes voordien, in gemengde groepen, enige

homoseksualiteit had vertoond. Hieruit konkluderen ze, dat

het waargenomen gedrag een vervanging was voor heteroseksueel

gedrag.

Fairbanks et al (1977).

Een groot probleem bij het vormen van een nieuwe rhesus—

apengroep is. de agressie tussea vrouwtjes onderling. Na het samen—

brengen van de dieren vormen een aantal vrouwtjes een paar met

een ander vrouwtje. Zo'n paarband is vergelijkbaar met de hetero—

seksuele paarband. ( z.g. consortrelatie ). De partners vertonen

seksueel gedrag. Ze beklimnien elkaar wederzijd3. Ret paar valt

samen andere vrouwtjes aan, Hoewel de auteurs het homoseksuele

gedrag als een aanpassing aan de vorming van een nieuwe groep

beschrijven, zeggen ze niet dat homoseksueel gedrag n onder—
deel vormt van bet he].e gedragsrepertoir. In tegendeel, ze be—

nadrukken juist dat het in niet gestoorde groepen uiterst zeld—

zaam is.
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FIJSTATED MAT;i:S EEHAVING AS FEMALES

Three pseudofemale individuals attempt to enter the nest, having driven away
the ripe female as a result of competing with her for her position.

Morris, 1952 pp 343—345
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Maple et a]. (i97.
Twiee r.essaap—maetjes werde gepaard met twe vrouwtjes—

baviaiaen. H felt dat het vrouwtie vet]. groter wa had gee.

inv1oe op het so.ale gedrag tussen de twe partners. Wel

remde dominan.tie van debavianen heteroseksueel gedrag. De man—

netjes vertonen homoseksueel gedrag. Dit omvat w.ederjds be—

klimmen en anale introir'issie. De onderzoekers konkluderi dat

het homossuele gedrag; een vervanging is van het geremde bete—

roseksuele gedrag.

Groep2: Gefiksede IDmoseksualiteit.

h*tz (l965
Als mannelijke icuikens van de wilde eend mets alleen man—

nelijke soortgenoten opgroeien raken z dtvurzaam, waarscijnlijk

levenslang ge±'ikseerd op mannetjes als artner. In het —

sizoen vormen ze een gaar' met ei ander mannetje. Deze paarband

kan meerd.ere jareli. aanhouden. Beiden baitsen volgens het mann—

lijke patroon. Tot kopulatie komt het dan ook niet. De partner—

keuze is wel bepkt tot de mannetjes waarmee de woerd is opge—

groeid. Shut. beschrijft het verschijnsel toch als een inprentings—

proces en we]. als inprenting op het eigen geslacht. Inprenting

is e. leerprose dat als belangrijke karakterestieken heeft,

dat het gebonden is aan een gevoelige periode in de ontwikkeling

en dat het reiltaat ervan in hoge mate gefikseerd3. wrdt vast—

geleg. Ben belangrijk argument voor Schutz' konklusie is, dat

d "overweldigingsreaktie" (ttvérgewaltigungsreaktionfl) niet
op vrouwtjes maar op andere mannetje ongeacht welke, is gericht.
De "vergewaltigungsreaktion" is het verschijnsel dat woerden
soms zonder enig baltsvertoon e vrouwtje overwldigen en pro—

beren met haar te kopuleren0
Op een andere soort eenden ingeprente 3an!ietjes vormen

af en toe relaties voor &n seizoen met mannelijke soortgenoten.

Ook in. het wild gevangen eenden die een tijd samen met een

ander mannetje gekooid hebben gezeten, vormen. soms homoseksuele
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paren voor ii seizoen. Hieruit konkludeert Schutz dt er in

het aangeboren mechanismus" oer de partnerkeuze kom—

ponenten zitten die ook door mannelijke soortgenoten kunmen

worcien geaktiveerd. Dit verklaart waarom de inprenting zo
"makkelijk" gaat. Angeborener auslse mechanjemus" C AAM ) is
de term die Lorenz invoerde voor het versc-hijnsel dat een dier
z.onder voerafgaande ervaring op een bepaalde situatie met een
bepaalde reaktie antwoordt. Een AAN is een aangeboren programma
dat het leren tijdens de ctwikkeJ.ing stuurt.

Schutz blijft d.e gefikseerde homoseksualiteit wel als

een verschijnse]. bespreken dat volledig komplementair is aan

heteroseksualjteit. Bij de dieren die wel homoseksueL gedrag

vertonen maar niet gefikseerd zijn, benadrukt hij dat het gedrag

van voorbijgaande aard is.

Restgroep.

Hunt en Hunt 1977)9

Bij onderzoek in e kolonie van Larus occidentalis
( "Western gull" ) vieleia. een aantal nesten met ekstra grote

legseTh op. De verkiaring hiervoor bleek te 'zijn dat het broed—

paar uit twee vrouwtjes bestond. Geslachtsrolomkering trad

Lechts in nderde van de paren op. Bij meeuwen viiden soms

kopulaties buiten paarverband plaats. Zo waren e aantal van

de eieren van de vrôuw—vrouwparen bevrucht9 Een vrouwtjes over—

schot in de kolonie wiordt aangetoond. De auteui. zijn echter

heel voorzichtig in het trekken van konklusies0 In de diskussie

merken ze nog op, dat e onvoldoende informatie hebben em te

kunnen ggen of het gedI'ag pathelogis is of aanpass-ingswaarde
heeft, De voorzichtigheid van de auteurs maakte het ons moeilijk
cm hen in te délen,
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Abb. 1. Em pärchenhomosexueller Stockerpel schwimmt wie

em norrnsles, lieterosexuelles Pärehen s.ets zusarnrnen.

Schutz, 1965 p 443

Abb. 4. Wem-' viele homosexuelien Stockerpel vorhanden sind

bilden sich gelegentlich usserst aktive "Clubs".

Schutz, 1965 p 446

Abb. 5. Derartige "Clubs" rennen auch usserst erregt

rb-rb-palavernd an Land heruni
Schutz, 1965 p 446

dauerhaften homosexuellen Objektfizierung. . .. .erworben wurde

und jarenlang bzw. verzutlich zeitlebens anhalten kann. Diese er—

Erecheinung erinnert in dieser eigenschaft an die hardnckige

Persist enz mancher Formen von Homoaexua1itt beim Menschen.

Sdutz, 1966 p 282



Groep: Fundamentele biseksualiteit.

Hamiltpn_ (1914).
Uit onderzoek bij bavianen en makaken (ongespeifiseerd)

konkludeerde Hamilton dat homoseksueel gedrag meer voorkomt

bij niet geslachtsrije dan bij volwaen, voora]. mannelijke

dieren. Hij meent dat bij het bereiken van de voiwassen leef—

tijd het mannetje steeds meer gericht raakt op de ander sek3e.

Ondanks dat blijveu homoseksuele banden, vaak tussen een volwas—

en en een niet—geslachtsrijp mannetje, aast heteroseksuele

aktiviteiten bestaan9 Het betre±'fende artikel wa niet te acliter—

halen, maar in een reviews' van Ford en Beach (1951) wordt uit

Hamiltons werk de konklusie getokken, dat het sterk te betwij

felen is dat homoseksueel gedrag een substituut is voor hetero—

seksueel gedrag.

Chev].ier-Skolnikff (197, 1976).
Bij een groep Macaca arctoides ("Stumptail Tr!onkeys", ver—

want met Macaca mulatta: rhesusapen) werd hornoeksueel gedrag
geobserveerd. De. auteur definieert homoseksueel gedrag als

langdurig kontakt tussen twe apenvan het zelfde geslacht met

intensieve stimulatie van de genitalin van minstens n van

beide apen. De duur -an het homoseksuele kontakt (n . d.rie

minuten) komt overeen met de duur van de heteroseksuelé kon—

taktenevenals de —positief emotionele— gezichtsuitdrukkingen

en geluiden. De homoseksuele motoriek verschilt van de hetero—

seksuele motoriek en vertoont voora]. bij het mannetje meer

variatie, Toch lijken de homoseksuele aktiiiteiten sterk op de

heteroseksuele en komen ze naast. elkaar bij. het zelfde dier

voor.

In een aantal gevallen volgt een homoseksuele àrtivieit

van een mannetje direkt op een heteroseksuele kopulatie van

dat zelfde mannetje. In die gevallen "an de afweigheid va

oestrus—vrouwtjes dus niet de reden jn geweest voor de homo—

knle aktiviteit. Homosekue1e aktiviteiten gaan gepard
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met een inver&ie van de geslachtsrol van n van de twe apen

Homoseksualjtejt is niet beperkt tot eem. bepaalde lee.ftijd,

BIj vrouwtjes bestond geen samenhang tussen het vrtonen van
homoseksueel gedrag en de oestrus—si.eklus

Apen hebben een kapasiteit voor zowel rnannelijk als vrouwe—

lijk gedrag hun hele leven door. Chevalier—Skolnilroff komt tot

de konklusie dat homoseksueel gedrag een normaal verschijnsel is

bij de primaten.

e Goldfoot (i97).

Endocrino].ogiese eksperimenten met "].ager&' zo•gdieren

( ratten, hamsters, guinese biggetjes ) tonen aan dat het gedrag

van het tegenovergestelde geslacht ( lordosis, vergelijkbaar

met presenteren, als vrouweli3k gedrag e beklimme,a als manne—

lijk gedrag.) met'vrouwelijke en mannelijke hormonen eivoudig

te induseren ziin. In enkele gevallen trad het geditag ook spon—

taan opQ Goy en Goldfoot trekken er d konklusie uit dat elk

geslaclit de pot entie voer zow1. vrouwelijk als mannelijk gedrag

bezit en dus fundamenteel biseksueel is. Verder konstateren ze,

dat hoe groter de biseksualiteit van het vrouwtje is ( d.w.z.
hoe vaker ze mannelijk gedrag vertoont of hoe gemakkelijker het

te Induseren is ), des te minder is de biseksua].jtejt van h&t

mannetje en vice versa. VoorttlagereTT dieren ( behalve hamsters )
was het meest biseksuele geslacht het vrouwelijke0 Volgens Goy

en Goldfoot is de relatie bij hamsters en rhesusapen omgekeerd,

Hier is het mannetje het meest biseksueel Rhesusape vertonen

spontaan en veelvuldig biseksueej. gedrag. Interessant is dat de

biseksualitejt bij rheseusaapjes i.t.t. bij "lagere" zoogdieren

zicha1afhanke1ijk van horrnonale kontrole manifesteert. Mannetjes—

apen blijven vrouwelijk gedrag vertonen na intensieve behandeling
met mannelijke hormonen.

De rhesusaap staat model voor de menselijke seksualitejt.

Beide zijn sterk biseksueel. Voor homoseksualjtejt is een hoge
neu'o -graad van biseksualitejt op endobrinologies nivo nodig. In het

stuk over homoseksualjtejt bij de mens beschrijven Goy en Gold—
foot alleen mannelijke homoseksualjtejt. Hierdoor wordt de sugges—
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tie gewekt dat bj de mens, net als bij de rhesusaap, de man het

meest biseksueel is. Deze suggestie is niet onderbouwd en is een

storend. hiaat in de verhandeling.

Rhesusaap-troepen bestaan uit een rnannelijke toplaag die om—

ringd wordt door alle vrouwtjes met jongen. Daarbuiten, in de pe—

riferie, bevinden zich de overige mannetjes en onder hen vindt

veel homoseksueel gedrag plaats. De menseijke homoseksueL

zou net als het rhesusaap—mannetje geperiferaliseerd zijn. Vrouwe—

Ljke jongens verwijderen van vaders en leeftijdsgenoten en komen

ook in een soort periferie terecht. In deze benaderingswijze wordt

homoseksualiteit beschreven als een gefikseerde eigenschap van

het individu. Zo wordt de homose1csueel aisnog losgekopeld van. de

rest van de biseksuele mensen.

Beach (1976).

In een theoreties artikel ontwikkeld Beach een model van

homoseksueel gedrag bij gewervelde dieren. Beach beschrijft een' an—

tal onderzoeken raarbij homoseksueel gedrag werd vertoond. Ult deze

onderzoeken blijken twee dingen:

1: als mannetjes(kunstmatig of spontaan) of vrouwtjes (spontaan)

vrouweli,jk reseptief gedrag vertonen, dan is dit een stimulus voor

een ander mannetje resp. vrouwtje on?deze reseptieve dieren met

het mannelijke seksuele gedragspatroon te reageren.

2: afhankelijk van de konfrontatie met een mannelijk of een vrouwe—

lijk dier kan n en hetzelfde dier zowel resp. "vrouwelijk" als

t!anejkt seksueel gedrag vertonen.

Om deze verschjnselen te kunnen verkiaren gaat Beach uit

van een biseksualiteit van de hersenen. In de hersenen bevindt

zich een systeem dat "mannel5jk"— en "vrouwelijk"—seksueel gedrag

regelt. Hierdoor hebben dieren de aanleg om naast heteroseksueel

gedrag, homoseksueel gedrag te vertonen. Het seksuele gedrag komt

tot stand via stimulus—respons reakties. Het koppel stimulus—res—

pons is altjd komplementair, d.w.z. een"vrouwelijk" stimulus roept

een gedragspatrocn als respons op. In theorie zou je

met de aanwezigheid van twee systemen een volledige biseksuali—

teit moeten krijgen. Dat dit niet gebeurt komt docr een geslachts—
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gebonden voorkeur voor een bepaald motor—patroon en een selek—

tieve stimulus gevoeligheid van de integrerende hersendelen.

Daarnaast door geslachtsverschillen in sekretie en gevoeligheid

voor geslachtshormonen. De laatste faktor speelt bij primaten en

zeker bij de mens, i.t.t. "lagere zoogdiereif", een veel minder

grote rol.

Tot slot bediskussjert de auteur of het model ook een

verkiaring geeft voor homoseksueel gedrag bij de mens. Zijn kon-

kiusie is dat het bij mensen om een heel ander versohijnsel gaat.

De stimulus respons komplementariteit gat niet op. Bij menseJijke

homoseksualiteit is het gedrag zel±' ook niet het meet kenmer-

kende, maar de homofiele basis. De auteur .gaat verder niet in. op

•deze "homofiele basis".

Erwin en Maple (1976).

Twee gedurende hun tweede levensjaar samen opgegroeide

rhesusap—mannetjes hebben een sterke afinitieve band met elkaar

en vertonen homoseksuee]. gedrag. Naast deze band met elkaar gaan

beide mannetjes ook banden met vrouwtjes aan, inklusief seksuele

aktiviteiten. Ze preferen echter seksueel kontakt met elkaar.

Erwin en Maple komen tot de konklusiè dat anale penetratie

van mannetjes een gewoon verschjnsel is b5j rhesusaapmannetjes en.

dat homoseksue.eaffinjtieve banden naast heteroseksuele banden

kunnen bestaan.

Fedigan en Gouzoules (1978).

In eenkolonie van Macaca fuscata ("japanese monkeys", ver—

want met Macaca mulatta,rhesusapen) die in een uitgestrekt afge—

zet gebied leefde, werden konsortrelaties bestudeerd.

In het paarsetzoen vormden vrduwtjes meerdere konsortrela—

ties zowel hetero— als homoseksuele. Een en zestig % van de

vrouwtjes nam deel aan homo—konsortrelatjes, De auteurs onder—

sfrepen dat van homoseksueel gedrag, veroorzaakt door een tekort

aan mannetjes geen sprake is. Hun eind konklusie is dat homosek—

konsatrelatjes een onderdee]. is van een breder skala van. vrouwe-

jkseksueel initiatief: aktie±' uitnodigen van mannetjes, bestj—

gen van mannetjes en homoseksuele paarvorming.
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Akers en Conaway (1979).

In een groep van 8 voiwasser. vrouwlijke— en 2 voiwassen

mannelijke rhesusapen wordt vrouwelijk homoseksueel gedrag be—

schreven in telatie tot de menstruatiesiekius. Net zoals bij he—

teroseksuele kontakyen was het bekiommen vrouwtje meestal in het

ovulaire stadium (oestrus vrouwtje). Het vrouwtje dat bekiom was

meestal in het folliku].aire stadium. Seksuele aktiviteit bij

zwangere vrouwtjaes of vrouwtjes in het luteale stadium was op

een laag nivo.

De auteurs benadrukken de overeenkomst tussen bepaalde ho-

moseksuele aktivitei.ten en heteroseksueel gedrag. Beklimmingen

vinden in series plaats. De homoseksuele aktiviteiten van het

bekiommen vrouwtje waren net zoals seksueel gedrag bij stabiele
heteroseksuele relaties niet beperkt tot het ovulaire stadium.

Evenals bij heteroseksueel gedrag vond homosekasueel gedrag

pleats binren langdurige' relaties. Het doorgaan met beklimmen

door homoseksuele partners, de hele meistruatiesieklus door,

duidt op een sterke band, die niet zozeer veroorzaakt wordt door

endocriene faktoren.

De auteurs komen tot de konklusie at homoseksueel gedrag

geen voorbereiding of substituut is voor heteroseksueel gedrag

en dat homoseksueel gedrag en heteroáeksueel gedrag zich bij de—

zelfde individuen manifesteert. Individuen kunnen meerdere ban—

den aengaan. Homo— en heteroseksueIe affektieve banden zijn aan

dezelfde faktoren onderhevig.

2.2 Diskussie.

2.2.1 De scheiding tussen homoseksualiteit en

heteroseksualiteit.

In hoofdstuk I is beargumenteerd dat de westerse meat

schappj een beeld van homoseksualiteit heeft dat kultureel be—

paald is. 1— Homoseksualiteit is ee'n vaste eigenschap van het

individu. 2— Homoseksualiteit en heteroseksualiteit zijn strikt

23



gesoheiden door de scheiding in homoseksuelen en heteroseksuè—

len. 3— Homoseksualiteit wordt negatief gewaardeerd t,o.v. hete—

roseksualiteit.

Van de drie onderscheiden groepen van autei.rs vertonen de

beschouwingswijzen van homoseksueel gedrag van de eerste twee een

grote overeen.komst met het westerse beeld van homoseksualiteit.

De twede groep weerspegelt het beeld tot in zijn details. Bij de

eerste groep laten de onderzoeksresültaten zien dat homoeksua—

liteit geen gef±kseerde eigenscl-ap is bi.j de onderzochte dieren.

In de konklusies die getrokken worden blijft de scheiding van ho—

moseksualiteit en heteroseksualiteit echter volledig overeind.

Bij de derde groep vinden we een heel andere benaderingswijze

waarbij heteroseksueel gedrag en homoseksueel gedrag als twee ge—

lijk waardige uitingsvormen van een fundamentele biseksualiteit

worden gepresenteerd. De¼overeenkomst van een theorie over een

dier met een kultureel beeld is een aanwjzing dat de onderzoeker

met ee. kulturele bril heeft gekeken, maar zeker geen sluitend

bewijs. Maar er zijn meer aanwijzingeii.

Het onderscheid tussen groep 1 en groep 3 zit vooral daar—

in dat groep 1 benadrukt dat het homoseksuele gedrag veroorzaakt

wordt door de abnormale omstandigheden terwiji een onderzoeker

uit groep 3 juist benadrukt dat de poteritie tot homoseksueel ge—

drag dus in het dier zit,

Dit wordt duideijk gellustreerd door het rhesusaapjes-on—

derzoek. Onderzoek aan dezelfde soort levert verklaringen op die

ulteenvallen in groep 1 (Maple et al,Fairbanks et'al) en groep 3

(Goy en Goldfoot, Akers en Conaway, Erwin en Maple). Op een an—

dere wijze wordt dit duidelijk bij Morris en Loren .z. Beide komen

in hun beschrijving heel dicht bij het' model van fundamentele bi-

seksualiteit maar handhaven de scheiding tusseii. heteroseksuali—

teit en homoseksualjtejt door homoseksualjtejt als alleen onder

.u±onderlijke omstandigheden optredend aan te duiden.

Bij Morris en Loren z speelt nog een ander theoreties uit—

gangspuit een rol. Zij beschrijven niet dat hun dieren tot homosek—

sueel gedrag naast heteroseksuel gedrag in staat zijn,maar dat ze
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in staat zijn tot vrouwel5jk gedrag naast het mannelijke gedrag

(in geval van een manetje) en vice versa. Door de uitzonderlij—

omstandigheden gaat het dier tegengeslachteliik gedrag vertonen

en dit maekt het ontstaan van homoseksuele paren mogelijk. Do.or

deze manier van redeneren is de potentie tot tegengeslachtelijk

gedrag een eigenschap van het diex en homoseksualiteit een ge—

voig van de omstandigheden.

Tot slot willen we nog ingaan op het systeem van Morris,

waar hij alle uitingsvormen van honioseksueel gedrag op een rijtje

zet. Dit ssteem is niet rechtstreeks op onderzoek gebaseerd.

Het heeft meer het karakter van een hypothese.

Na twee kategorin waarbij homoseksueel gedrag een insi—

denteel voorkomend vers chijnsel is dat opgeroepen wordt docr de

omstandigheden, komt de kategorie waarbij het dier& een permanen—

te homoseksuele voorkeur heeft. Hierbi slaat Morris onbetwist

de mogelijkheid over dat een dier (permanent) zowel op het eigen

geslacht als op het andere geslacht gericht i. Zijn kategorin

vallen of in groep I 1 in groep 2 die beide samenvallen met

het westerse kultuurbeeld. Wij veronderstellen dat 1i5j de tussen—

kagorie gemist heeft doordat het hem onmogelijk was zich van

zijn eigen kultuurbeeld los te maken.

Schutz is de enige door ons gevonden auteur van de tweede

groep. Bij zijn eehd.enonderzoek belicht hij met name de gefikseer—

de homoseksualiteit die liij eksperimenteel te weeg wist te bren—

gen. 35j de diskussie over het ontstaan van gefikseerde homosek—

sualiteit betrekt hij enkele spesiale gevallen van niet duurzame

homoseksuele relaties. Deze laatste vorm van homoseksualiteit

betrekt h5j echter niet meer in de uiteindelijke beeldvorming van

homoseksualiteit. Hij gebruikt het kriterium van al of niet ge—

fikseerd zijn om te onderscheideii of het eobte homoseksualiteit

is of niet. Zo zegt hij in een ander artikel (Schutz, 1966) over

ganzen die na het eindigen van een langdurige homoseksuele re—

latie door dood van de partner, een heteroseksuele relatie aan—

gingen, dat het dus volkomen normale vogels waren. Wij hebben

geen auteur gevonden die een andere beschouwing geeft over ho—

25



moseksualiteit bi,j eenden. Het is echter niet zo meiLjk om zelf

een andere interpretatie dan Schutz te geven, zonder zijn gege—

vens geweld aan te doen.

Mannelijke wilde eender hebben een AAM voor partnerkeuze

dat ook geaktiveerd kan worden door manne]Jjke soortgenoten.

Woerden hebben een potentie om zowel vrouwtjes als mannetjes

als partnei te kiezen. Ze zjn in potentie biseksueel. In bijzon-

dere omstandigheden gebeurt het dat een woerd een andere

woerd tot partner kiest'. Deze woerd is ook in staat om met
wijfjes een paarband aan te gaan. Zo'n homoseksuele i'elatie

houdt over het algerneen wel minder lang stand dan een paarband
met een wijfje. Woerden zijn in potentie biseksueel. De fundamen-.

tele bis:eksualiteit is ook een essentiele eigenschap wil fiksa—

tie van homoseksualitejt bij woerden mogelijk zijn. In dit re1.as

worden alle verschijnselen beschreven als uitingsvormen van een

fundamentele biseksualitejt. Schutz schept in zijn theorie een

strikte .scheiding tussen heteroseksue1e en homoseksuelen door

de tussengroep weg te rderieren.

Over de derde groep hier slechts enkele opmerkingen. Lang

niet elke auteur formuleert het door hem of haar waargenomen

hetero-. en homoseksuele gedrag als uitgang van een funda—

mentele biseksualiteit. Wel beschrijft iedere auteur hetero— en

homoseksuee]. gedrag als normale onderdelen van het gehele 'ge—

dragspatroon. Dit was voor ons voldoende om ze in de derde

groep samen te voegen.

2.2.2 Geslachtsrolomkering en homoseksualiteit,

In deze paragraaf willen we een verschijnse]. bespreken,

dat niet onder onze vraagstelling valt, maar wel veel te maken
heeft met het denken over hornoseksuajjtejt. Bij veel auteurs

wordhomoseksueel gedrag beschreven als samengaand met een orn-
kering van het geslacht (geslachtsroi inversie). Een van e par-
tners neemt de rol aan van het andere geslacht.
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Door de nadruk op omkering van het geslacht wordt de aan—

dacht in studies over homoseksueel gedrag vooral op degenver

teerde partner gelegd. Het homoseksuele gedrag van de andere par-

tner wordt vergeten of ontkent door te stellen dat deze misleid

wordt door het tegengeslachtelijke gedrag van de ander. In het

meestekstreme geval ontstaat een beeld dat homoseksualiteit en

tegeiigeslachtel5jk gedrag vofledig met elkaar identifiseert. Boei—

end is dat er in onze maatschappij een aantal duidelijke vooroorde—

len bestaan die lijken op de theorin die door deze onderzoekers

naar voren zijn gebracht. Dat zijn: IMannel5jke homo's zijn verwijfd

en vrouwelijke hoino's z5,jn stoer" en "Bij een homoseksueel paar is

er altijd een het mannetje en de ander het vrouwtje". Dat het in—

derdaad vooroordelen zjn is inmiddels overtuigend aangetoond door

Freund et al (1974). Morris gaat van dit beeld van homoseksuali—

teit bij de mens uit. In Morris (1955) suggereert hij dat zijn the—

one over geslachtsrolomkening bij zebravinkeil kan helpen bij de

verklaring van de rolverdeling bij (mannelijke en vrouwel1jke) homo—

seksuele paren.

•Bech (1965) heeft naar onze mening een prima kommentaar

over geslachtsrolomkening gesohreven. Dit nenien we hier in zijn

geheel over. Traditioneel wordt mannelijk en vrouwelijkparingsge—

drag behandeld alsof ze zo verschillend waren dat ze e1k&r uit—

sluiten. Met als gevoig dat elementen die niet dimorf zijn lange

ti.jd als abnormaal werden gezien. Zo werd het vertonen van beklim—

mingsgedrag door vrouweLjk zoogdieren eens als een aanwijzing voor

een endocriene storing beschouwd. Zelfs nadat onderkent was dat

dit gedrag typerend is voor de meeste vrouwtjes, wend de paradok—

sale konklusie getrokken dat het "normale" vrouwel5jke paringsge—

drag "mannelijke"elementen bevat. Het is wenselijk vooronderstel—

lingen van een stnikte dichotomie in welk dier dan ook te vermj—

den en in plaats daarvan te werken met een konsept van aan het

geslacht verbonden gedragingen, dat rekening houdt met een aan—

zienl5jke variatie in de grad en de hardnekkigheid van het ver—

band met het geslacht. Wij hebben hier niets meer aan toe te voe-

gen.
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2.2.3 Ekstrapolaties naar het gedrag van de mens.

Het verschijnsel homoseksualiteit bij dieren staat vaak mo-

del voor homoseksualitei bij de mens. De reden dat deze vergelij—

king wordt getrokken kan bij de verschillende auteurs verschillen

en de soort vergelijking is afhankelijk van hoe de auteu.r .(homo—)

seksualitejt definiert- zie ook hoofdstuk III).

Bij de ekstrapolaties naar de mens is het inprentingsonder-

zoek van krusiale betekenis. Eibl—Eibesfeldt (197O) stelt : "Wij

kennen bij in de natuur levende wilde dieren geen homoseksuali—

teit. Op kunstmatige wijze kunnen we zulke verschijnselen door in—

prenting bereiken. Zo kan je hornoseksualiteit bij de mens als

lets othiatuurlijks zien en mag je het abnormaal noemen". Dit ba—

seert hij op het ond.erzoek van Schutz.

Leyhausen (1967) laat er geen twi.jfel over bestaan dat h.j

defikseerde homoseksuali teit als pervers beschouwt, waarbij de

oorzaak bij een inprentingsproses gelegd wordt. Hoe de inprenting

bij mensen presies in zjn werk gaat weet hij niet. De enige aanwij—

zing uit inprenting bij katten is dat de inprenting in een vroeg

]e.iensstadium plaatsvindt en waarschijnlijk niet afhankelijk is van

seksuele ervaringen of —belevenissen.

De homoseksuele 'èenden van Schutz vindt Leyhausen op een

rnerkwaardige manier homoseksueel omdat ze allebei het marinelijke

gedragspatroon tentoonspreiden. Met gewone homoseksualiteit be—

doelt hij dan dat bij homoseksuele paren de ene de mannelijke rol

ende andere de vrouwelijke rol vertoont. Hij vergelijkt deze homo—

seksuele paarband met een bepaald soort levenslange vriendschap

tussen mannen, een vriendschap die geen homoseksuele elementen.

in de gewone. betekenis bevat en waartoe vrouwen in het algemeen
niet in staat zijn. Ook deze redenatie is gebaseerd op het

werk van Schutz (Dit is een eigen interpretatie want inprenting
bij vrouwelijke eenden lukte Schutz immers niet).

Homoseksualjteit die veroorzaakt wordt door de omstan—
digheden(gelegenhejdshomoseksualjte) koint bij de mens volgens
Leyhausen ook voor. Net zoals bij dieren kan homoseksueel gedrag
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zich manifesteren als de motivatie hoog genoeg is. Dan wordt er

genoegen genomen met inadekwate prikkels, in dit geval van ie—

mand van hetzelfde geslacht. Dit gebeu.rt b.v. bij langdurige sek—

suele onthouding in een mannengevangenis. Leyhausen vindt deze

vorm van homoseksualiteit niet peryers omdat ze van voorbijgaande

aard is.

Schutz (1966) zeif zegt in zijn overzichtsartikel over ho—

moseksualiteit bij dieren (waarbij slechts gelegenheids— en gefik—

seerde homoseksualiteit besproken wordt)dat ethologie van nut kan

zijn bij het oplossen van menselijke problemen. Hij stelt dat door

het die:onderzoek verschillende hypothesen die u±t de mensweten—

schappen voortkomen bevestigd worden. Welke hypothesen bij be—

doelt zegt hij niet. Uit de publikatie blijkt dat we het moeten

zoeken in het feit dat homoseksualiteit volgens hem pathologies

is, gepaard gaat met geslachtsrolomkering en dat het waarschijn-

lijk ontstaat door een leerproses in de vroege jeugd: "De inpren-.

ting bij eenden lijkt sterk op het hardnekkige voortduren van corn-

mige vormeri van homoseksualiteit bij mensen".
Baerends begeeft zich met de ethologie op het grensvlak

van de dier— en menswetenschappen. (198O)

De vergelijkende ethologie kan deprinsipes die aan een be—

paald gedrag ten grondsiag liggen bicotleggen en kan zo aanvul-

lingen. geven op de ideen die ontwikkeld zijn door de mensweten—

schappen..t.a.v. de ontwikkeling var. cle individuele mens. Verder

kan de ethologie van praktiese betekenis zijn bij het maken van

ontwikkelingsprogramraa's die een voor het individu of het alge-

meen belang schade]Jjkgèdrag, kunnen helpenvoorkomen.f beper—

ken.

Het ontstaan van bepaalde vormen van homoseksualiteit

wordt benaderd vanuit de ontogenie van het individu en is in be—

langrijke rrate gebaseerd op de inprentingsgedachte. Hij suggereer

dat de bepaling van de verwachtingswaarden van de eigen seksuele

identiteit ei die van het andere geslacht een leerproses is. In

een leersituatie in de pubertijd waarin de keuze van het seksuele

objekt vatgelegd wordt, speelt de verwachtingswaarde een belang—
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rijke rol. In normale gevallen wordt een persoon gefikseerd op

iemand van het andere geslacht. Als de fiksatie fout verloopt dan

kan seksueel afwijkend gedrag ontstaan (b.v. homoseksualitejt, fe—

tisjisme). De oorzaak ligt mogelijk bij een foutief opgebouwde ver—

wachtingswaarde die tot een foutieve leersituatie leidt of bij on—

gewone omstandigheden op het moment van fiksatie,

Van belang is, dat Baerendsdus zowel de keuze voor een

partner van hetzelfde geslacht als voor een partner van het ande—

re geslacht als gefikseerd beschouwd

Meves (1967) is een psyhiater die zich vanuit de.psychia—

trie op hetzelfde grensvlak tussen dier— en menswetenschappen be—

geeft als Baerends. Zij baseert zich in haar gedachtengang op

Schutz. Zij vraagt zich af in welke levensfase bij apen en mensen

de met die van eenden vergelijkbare gevoelige inprentingsfase is.

Ze benadrukt de waarschii1ijkheid van het bestaan van een dergelij—

ke fase bij mensen op grond van de door haar gekonstateerde irre—

versibiliteit van belevingsindrukken uit de jeugd. Overigens ge—
looft ze bij mensen en apen in een groter vermogen tot herstel van

foutieve indrukken uit jeugd dan bij eenden.

Bovenstaande auteurs gaan er bij hun beeld van homoseksuali-
teit bij de mens, net zoals bij hun beeld van homoseksualjteit bij.

dieren, er van ult dat homoseksualjteit voorkomt bij abnormale om—

standigheden of in een individu gefikseerd is door abnormale om—

standiieden. In tegenstelling tot bi.j dieren waar slechts een van
de onderzoekers (Schutz) uitgaat van het laatste wordt bj de be—
schouwingen t.a.v. de mens daar juist de nadruk op gelegd. Er is

slechts een stukje waar ledereen zich op baseert, ia.1. dat van
Sc hut z.

Wij veronderste1jj dat de besproken auteurs zeif een kultu-.

reel bepaald beeld van homoseksualjtejt als gefikseerde eigenschap
van het individu hebben. Dit beeld brengt hun ertoe te zoeken naar
verclaringen in de ontogenie die deze eigenschap verklaart. De

inprentingsgedachte sluit hier sterk bij aan. Hiermee wordt het
begrijpelijk waarom Schutz met n onderzoek zo'n grote rol speelt.
Waarom worden oudere onderzoeken als van Hamilton (191Lf) en bui-
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ten de biologie Kinse.y (19+8, 1953) niet opgepikt? Hun kulture—

le bril? Wij denken van we1

Als ze deze stukken wel tot zicI door hadden laten dringen

waren ze misschien tot een beschouwing zoals van Fiord en Beach

(1951): "Homoseksualiteit van de mens is geen substituut voor

heteroseksualiteit maar een uitingsvorm van een vrouw en een

man cm eroties te kunnen reageren op een breed skala stimuli

van zowel mannen alsvrouwen.(......) De kultuurvergelijking en

de vergelijking tussen verachillende diersoorten doen samen ver—

onderstellen dat een biologiese geneigdheid tot inversie van

het seksuele gedrag (wat volgens Ford en Beach aan homoseksuali-

teit ten grondsiag ligt) eigen is aan de meeste, zo niet alle

zoogdiersoorten, waronder ock de mens.(.....) Mannen en vrou—

wen die geen enkele homoseksuele geneigdheid voelen zijn waar—

schijnlijk net zozeer een prod.ukt van kulturele konditionerin.g als

de eksklusieve homoseksuelen".
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Hoofdstuk III: De scheiding tussen seksualiteit en

ander sosiaal gedrag.

3,1 De onderzoekers

Het tweede gedeelte van de skriptie gaat in op de

vraag in hoeverre het kultureel bepaalde beeld dat seks—

ueel— en ander sosiaal gedrag van elkaar schedt, door

werkt in ethologies onderzoek. Om deze vraagsteliing te

kunnen beantwoorden hebben we ons onderzoek op de vol—

gende vraag gekonkretiseerd: "Hoe staan sosioseksuele

handelingen in relatie tot de rest van het sosiale ge—

drag?".

De term sosioseksuele handelingen wordt door ver—

schillende auteurs gehanteerd (Hanby, 1976; Erwin en Ma-

ple, 1976). In deze skriptie defeni ëren we de term als

volgt: sosioseksuele handelingen zijn al die handelingen

die door sommige auteurs ale seksuele handelingen worden

beschreven, maar door anderen als algemene sosiale hand—

elingen kunnen worden aangemerkt. We h&bhen bewust deze

voorzichtige en ruim te interpreteren term overgenomen

omdat het nog niets zegt over de motivatie die aan een

bepaald gedrag ten grondslag ligt en de funktie die een

bepaald gedrag heeft.

We heben one m.b.t. deze vraagstelling beperk-t

tot het primatenonderzoek. Bij primaten is het gedrag ge—

varieerder dan bj "lagere" dieren. Onderzoekers heb1en

daarom een behoefte gevoeld om uitgebreidere klassifika—

tiesystemen voor het sosiale gedrag te gebruiken. Hier—

mee samenhangend doen de onderzoekers vaak uitspraken

over sosioseksueel gedrag. Dit maakt het primatenonder—

zoek bij uitstek geschikt voor het bestuderen van onze

vraagstelling.

Onder de auteurs zijn er twee benaderingswijzen van
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sosioseksueel gedrag. De eerste groep plaatst sosioseks—

ueel gedrag in een kompleks van seksueel gedrag en dorni—

nant/submissief gedrag. De twede groep gaat ult van een

kornpleks van seksueel— en affinitief gedrag ( de term

3ffinitief gedrag is ontleent aan van Hooff, 1971. Hanby

1976 gebruikt hier de term kontakt). Waarom een auteur

van de eerste of de tweede benaderingswijze uitgaat staat

noolt ter diskussie. Hanby (1976) vormt een uitzonde—

ring.

We hebben de twee benaderingswjzen als indeling

voor het hoofdstuk gebruikt. Bij beide benaderingswjzen

bespreken we zowel voor— als tegenstanders van het be—

schouwen van sosioseksueel gedrag als één geheel. Som—

mige auteurs gaan het probleem sosioseksueel gedrag van

drie kanten ( seksueel, agonisties en affinitief) te

lijf. In dat geval worden ze bi beide groenen besproken.

Groep 1: Seksueel— en dominant/submissief gedrag.

Russell,C. enRussell,W. (1968)

In hun boek over de eskalatie van geweld wordt de

sosiale struktuur van verschillende apensoorten in ver—

schillende omstandigheden met de sosiale struktuur van

mensen vergeleken. Een deel van hun analyse betreft de

seksualiteit. Hierbij betrekken zij uitgebreid het be—

stasnde primatenonderzoek.

C.Russell en anderen (Maslow) kwamen in hun onder—

zoek tot de konklusie dat sch:ijnbaar seksueel gedrag in

werkelijkheid helemaal geen seksueel gedrag was, maar in

verbandstond met angst, wrevel, domninantleen submissie.

C.Russeli interpreteerde bet schijnbaar seksuele gedrag

als een vervangingsa.ktiviteit d.w.z. gedrag uit een an—

dersysteemn, presenteergedrag in dit geval, dat voor een

andere funktie wordt gebruikt. C.Russell en Maslow noem—

den het.schijnbaar seksuele gedrag onafhankelijk van el-
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kaar pseudoseksueel gedrag. Volgens Russell en Russell

is de funktie van een pseudoseksuele handeling bet in de

gunst komen bij een meer dominante aap. Zodoende kan O.a.

een agressieve handeling van de meer dominante aap voor—

komen worden óf kan een agressieve handeling van een

derde aap afgewend worden do r bescherming te zoeken bij

de meer dominante aap en kan zelfs geprobeerd worden sa—

men de derde aap aan te vallen.

De verifikatie voor het bestaan van pseudoseksua—

liteit naast seksualiteit vonden Russell en Russell bij

een bepaalde rhesusapengemeenschap. In deze gemeenschap

kon op grond van motoriese verschillen op bet oog vast—

gesteld worden of het om een seksuele—, dan wel een

pseudoseksuele handeling ging.

Op grond van de vastgestelde kenmerken van pseudo—

seksueel gedrag komen Russell en Russell tot de konklu—

sie dat pseudoseksualiteit veelvuldig vorkomt in dier—

entuinen. De oorzaak ligt volgens hen in bet gebrek aan

ruimte waardoor zich veel hirarchiese konflikten voor—

doen.

Erwin en Maple (1976), Chevalier—Skolnikoff (1974,

1976),Akers en Conaway (1979).

Bovenstaande auteurs maken in hun in hoofdstuk II

al beschreven onderzoek eenzelfde soort onderseheid als

Russell en Russell. Akers en Conaway (1979) en Erwin en

Maple (1976) benadrukken dat er bij rhesusapen een duide—

lijk onderscheid is tussen beklimmingen bij dominantie—in—
terakties en beklimmingen die seksueel gemotiveerd zijn.

Bij dominantie—interakties geat het orn beklimmingen van

korte duur. De seksueel gemotiveerde beklimmingen onder-.

scheiden zich omdat het om series van beklimmingen gast

die oninogelijk met de eerste verward kunnen worden.

Chevalier—Skolnikoff (1974, 1976) beschrijft bet

seksuele gedrag van Macaca arctoides ("Stuinptail-monkeys'
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nauw verwsnt aan 1Iacaca mulatta, rhesusapen), die elkar

niet, zoals rhesusapen, in series, maar in één langduri—

ge beklimmimg ( 1 tot 3 mm.) beklimrnen. Zij maakt een—

zelfde onderseheid tussen dominantie—interaktieS en sek—

sueel gemotiveerd gedrag als Erwin en Maple en Akers en

Conaway. .Als langdurige stimulatie van de genitaliën

plaatsvindt beschouwt zij de interaktie als seksueel. An—

derszinds gat het oin dominantie—interaktieS ( ze ver—

wijst nasr het volgens haar kwa vorm zeer duidelike on—

derscheid naar Chevalier—Skolnikoff 1971).

Akers en Conaway en Chevalier—Skolnikoff zeggen

dat de dominantieverhoudingen zich wel weerspiegelen in

de seksuele interakties. Bij rhesusapen (Akers en Cona—

way) vind je de dominantieverhoudingerl in die zin terug

dat de meest dominante aap meestal begint begint met de

eerste beklimming van een serie. Bij M. ar etoides be—

klimt de meest dorninante aap meestal. Het presen+erefl

gebeurt echter door zowel su':jrrssieve als dominante

apen. B1 dorninantie—interakties presenteert alleen de

submissieve aap.

Bernstein en Mason (163).

Bernstein en Mason beschrijven bet gedrag van een

aantal rhesusaepjes in bet eerste uur riadat ze bij elkaar
zijn gezet. Onder de kategorie seksueel wordt al bet pre—

senteer— en beklinriingsgedrag sarnengevoegd. Daernaast

onderscheiden zij agressief en submissief gedrag waartoe

zij presenteren en beklinitnen niet rekenen. De seksuele

relaties tussendeapenweerSpiegelefl de hirarchie in

de groelD.

Door zo te redeneren maken de auteurs duidelk dat

zi vinden dat geen dominaritie/submissie motivatie aenhet

seksueel gedrag ten grondsiag iigt.
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Talmage—Riggs en Anschel (1973).

Uit hun studie naar de hiërarchie bi.1 vrouwelijke

doodshoofdaapjes konIuderen Talmage—Biggs en Anschel dat

seksueel gedrag een ±'unktie heeft bj het handhaven van

de rangorde.. ZIj onderstrepen dat bet vertoonde gedrag

ondanks deze funktie seksueel gedrag is. De argumenten

die ze daarbij gebruiken zijn dat het gedragspatroon sterk

op hetero—seksueel gedrag lijkt en, om andere auteurs te

weerleggen, dat het niet in een spelkontekst gebeurt.

Loy en Loy (1974).

Loy en ioy beschrijven seksueel gedrag in een groep

juveniele rhesusaapjes. Zowel series beklimmingen als

enkelvoudige beklimrningen werden waargenomen. De laatste

ziji volgens hen vaak gemotiveerd door dominantie, maar

worden toch als één geheel met de rest van het seksuele

gedrag gerekend omdat het daarvan is afgeleid.

Goy en Goldfoot (1975).

In hun verhaal maken de auteurs een zijdelingse op—

merking waaruit b1ikt dat zij geen scheiding maken tussen

de seksuele funktie en de betekenis voor de rangorde van

sosioseksuele handelingen.

Presenteergedrag is bij rhesusaapjes onafhankelijk

van hormonale kontrole, Dit heeft tot gevoig dat presen—

te-rgedrag bij mannetjes wordt onderdrukt.Dit Is mogelijk

ult de evolutie te begrijpen. Ze halendan Wickler (1973)

aan die suggereert dat presenteren een be1angr,ike sosia—

le funktie heeft Nj bet handhaven van de groepsbarid,

Goy en Gold±'oot spreken zich nog duidelijker uit in

de diskussie die volgt op hun verhaal, Rose, die zeif

onderzoek bij grote groepen apen heeft gedaan, denkt dat

Goy's konklusies bepaald worden door het felt dat hij

slechts kielne aantaljen (2 tot 3) in kooien heeft geob—

serveerd. In een grote groep hebben presenteer— en be—
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klimrningsgedrag vaak een funktie als signaal van domi—

nantie/subinissie. Goy zou door zijn proefsituatie deze

kant van bet gedrag niet oDgevallen ijn en darom aJJes

als seksueel gemotiveerd geskoord hebben. Goy antwoordt

dat hi het eens is met de observaties van Rose maar niet

met zjn interpretatie mee kan gasn. Hij vindt de scheid—

ing tussen seksueel en dominantiegedrag te scherp.

Misschien is er in de menseliike seksualiteit ook

een belangrijke dominantie—faktor. De dominantiefaktor

van present. en en beklimmen doet niets al' aan hun sek—

suele karakter ("nature"). Het is zowel dominantiegedrag

als seksueel gedrag.

Groep 2: Seksueel— en affinitief gedrag.

Hanby en Brown (1974) en Hanby (1976).

Vanuit een studievan de ontwikleling van sosiosek—

sueel gedrag van Macaca fuscata ("Japanese macacques",

nauw verwant aan Nacaca mulatta, rhesusapen) komen de

au.teurs tot een onderscheid in een kopulatie— en een

kontaktsysteem. Ze vinden de termen seksueel en niet—

seksueel te geladen en wiflen ze vervangen.omdat ze te—

veel zeggen over de motivatie waar je niets van weet en

wat je geen stap verd.er helDt. Ze spreken liever over

kopulatie— of kontaktsysteem, die niets over de achter—

ligende motivatie zeggen, maar alleen gedrag beschrjven

in zijn kontekst.

Beide systemen ontwikielen zich uit motoriese

handelingen als presenteren, beklirnen, genitaal kontakt

en rijden ("thrusting"). Vanuit deze motoriek, die in de

vroege jeugd door leerprosessen z:iin ontstasn, ontwikkelt

het kopulatiesysteem zich vroeg ( bij vrouwtjes t1dens de

adolesentie, bij mannetjes dàarvoor al) en is gekenrnerkt

door een stereotype volgordevan handelingen. Ret kopu—

latiesysteem dient de voortpianting.
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Net hontaktsysteem is meer gevarieerd en afhanke—

1ik van de situatie. Het bevat dezelfde komponenten als

bet kopulatiesysteem, maar in oppervlakkige, minder sa—

menhangende verbanden. Handelingen van dit systeem tre—

den op bij vredige en vriendeli,ike interakties. Het kon—

taktsysteem is verwant aan het kontakt tussen moeder en

kind en komt voort uit de, ook in voiwas en 1eeftjd aan—

wezige behoefte aan lichamelijk kontakt en bescherming.

De auteurs vatten onder bet kopulatiesysteem al—

leen beklimmingen in series van een vrouwtje door een

mannetje, G-edrag uit dit systeem komt bijna uitsluitend

in het paarseizoen voor, als het vrouwtje in oestrus is.

Hanby en Brown zijn onduidelijk in welk systeem alle be—

klimrningen behalve man—vrouw beklirnming in een serie

vallen. Bj beklimmingen in series door oestrus vrouwtjes

heeft Hanby (1976) het wel weer over seksuele elementen

terwj1 ze juist niet in die termen wilde denken.

Ujt hun hierboven beschreven defenitie van het ko—

pulatiesysteem kunnen wij af leiden dat alle andere be—

klimmingen dan rnan—vrouw beklimmingen in series in het

kontakt systeem moeten vallen, Hieraan zien wij dat de

the .retiese scheiding in kontakt— en kopulatiesysteem

tot een scheiding leidt, waar de auteurs zeif niet meer
uitkomen bij bet beschrijven van alle sosioseksuele hande—

lingen.

Plooij (1980).

Plooij heeft onderzoek gedaan naarde ontwikce1ing

van het edrag van babies en oudere jongen van d.e chim—
pansee. Bij de bespreking van sosioseksueel gedrag zegt
hij over presenteergedrag in het algemeen, dat de funk—

tie van presenteren afhangt van de kontekst. Seksuali—
teit is slech-ts één van de moge1jke betekenissen. Bij

chirnpanseekinderen heeft presenteren veel meer een al—
gemene sosiale funktie. Hij komt tot die konklusie omdat

vrouwtjes ook voor andere vrouwtjes presenteren en het
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Fig. 3d. Mounting with mutual oral genital
stimulation between two males.

Fig. 2a. The female-female homosexual mounting
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soms dorr als bedel ge!nterpreteerde handelingen wordt

vervangen. Verder omdat de reakties van de ander vorr

driekwart ander gedrag dan beklinirnen inspekteren betrof.

He-t resterende kwart van de reakties wordt verder niet

in de beschouwing betrokken.

In de diskussie over bet onstan van beklimrnlngs—

gedrag s-telt Plooij voor de "adultomor±'e'T zienswize van

seksueel gemotiveerd gedrag te verlaten en in plasts

dasrvan te benadrukken dat jongen kontakt hebben met hun

orngeving met hun hele lichaam in bet algemeeri en met be—

-paalde lichaamsplekken in bet bijzonder. Door zo duide1ik

te stellen dat sosioseksueel gedrag bij chimpanseejongen
niet seksueel gernotiveerd is, valt Plooij in de kategorie

van auteurs die seksueel gedrag scheiden van affinitief

gedrag.

Erwin en Naple (1976), Chevalier—Skolnikoff (1974,

1976), Akers en Conaway (1979).

Hier'ooven is al beschreven dat deze auteurs be—

klimmingen in agonistiese kontekst duidelijk kwa vorm

kunnen onderscheiden van beklimrningen in seksueel ver—

band. Tegenover dit scherpe onderscheid worden affini—

tief— en seksueel gedrag als één geheel beschreven. Bij

dieren met een sterke positief emotionele band ( die ze

ondeacht bet geslacht aangaan) speelt seksualiteit een

grote rol in de bevestiging van, die band. Een be1ngrijk

argument dat het om seksueei gedrag gaat, is dat bet

seksuele gedrag van twee apen van hetzelfde geslacht

sterk lijkt op heteroseksueel kontakt kwa lengte van het

kontakt, motoriek en gelaatsuitdrulckingen.

Dit heteroseksuele koritakt wordt dan zonder meer

als seksueel gezien. Chevalier—Skolnikoff (1974) be—

schrijft zelfs orgasmes bij seksueel kontakt tussen twee

vrouwtjes, dat sterker en duideli.iker is dan het vrouwe—

hike orgasme bij de heteroseksuele kopulatie. Toch vinden

de auteurs het niet nodig om bet orgasme als kriteriuni
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te hanteren of het wel of niet om seksueel gedrag gaat.

Erwin en Maple zagen bij hun rhesusapen—mannetjes paar

wél anale intromissie,rnaar geen ejakulatie. Chevalier—

Skolnikoff konstateerde •bij de manretjes—paren N.arctoi—

des hetzelfde. Erwin en Maple zijn voorzichtiger met hun

konklusie dan Chevalier—Skolnikoff. De eersten hebben

het bj een homoseksueel pasr over affinitief gedrag met

een onmiskenbare seksuele komponent i.p.v. seksueel ge—

drag, omdat er geen ejakulatie plaatsvindt. De twede

benadrukt de affiktieve funktie maar laat er toch geen

twijfel over bestan dat zij bet gedrag als seksueel ziet.

Akers en Conaway spreken 1DIj beklimrningen tussen

twee vrouwtjes ook zonder meer van seksueel gedrag, maar

ze maken wel de kanttekening dat ze uitgaen van seksueel

gedrag bij stabiele heteroselsuele paren, waarvan in fei—

te ook niet bekend is in hoeverre dat seksueel gemoti—

veerd is.

Van Hooff (1971).

Van Hooff konstateert dat bi studies van het pri.—

matengedrag de door de onderzoekers gebruikte kiassifi—

katies niet ernpiries zijn onderbouwd. Hij wil met een

struktuuranalyse van het sosiale gedrag van de chimpan—

see een bjdrage leveren an een meer rationele anpak.

Bij een klusteranalyse van gedragselementen ont—

staan vijf hoofdgroepen; spel, agressie, affiniteit, op—

winding en submissie, Deze hoofdgroepen moeten beschouwd

worden als everizovele gedragssystemen, Ret affinitieve

gedragssysteem omvat ook seksueel gedrag. Bj een verdere

analyse blijkt het affinitieve gedragssysteem uit een

kombinatie van vjf subgroepen te bestaan; vlooi— en kon—

taktsysteem, mannelijk seksueel, juveniel systeem, pre—

senteren en misschien "sociale belangstelling".

Essentieel voor onze skriptie is echter dat h de

samenhang van het seksuele gedrag met de andere affini—

tieve gedragselementen benadrukt. In de diskussie hasit
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vn Ioc)f'f em an tl autEurs aan die selcsueel gedrag

onderseheiden vnn niet—seksue1 gedrag (Ta1i, 1962;

Friedman and Rosvold, 1962;Alexander and Har—

low, 1965 en Rowell, 1966, 1967, 1969). H1 vermeldt dat

dcze auteurs bun indeli.ng niet— of slechts kwalitatief

onderbouwen. Met zijn eigen werk laat van Hooff de geva—

ren darvan zien.

3.2 Diskussie.

3.2.1 Dc scheiding t sen seksualiteit en ander

sosiaal gedrag.

Seksueel— en dominant/submissief gedrag.

In onze westerse kul-tuur bestaat een gro 'te schei—

ding tussen seksualiteit en ander sosiaal gedrag. Bij de

meeste auteurs die in groep I behandeld zin vinden we

deze isolering van seksualiteit terug. De auteurs nemen

verschiLiende standDunten in of bepaside sosioseksuele

handelingen wel of niet seksueel zin. Uiteindeltk zin

di-t slechts meningsverschillen over de grenzen van ses—

ueel gedrag, want afgrenzen hlijven ze het. De enige au—

teurs die dit niet doen zijri G-oy en Goldfoot(1975).

In plasts van de indeling seksueel gedrag versus

dorninent/subrnissief ged rag stan de gre. nzen vsn die

kiassifikatie slechts ter diskussie. Dat seksueel gedrag

apart stsa1er uitgangspunt. Hoe dit werkt ksn goed ge—

ilJ.ustreerd worden sn die auteurs die bepsls oresente—

ren en beklirrrmen als dominant/subinissief gedrag scheiden

van seksueel gedrag.

In bet boekvan Russell en ussell wordt de ge—

schiedenis vcn bet hegrip pseudoseks beschreven. B1 apen

wordt eerst "seksueel" gedrag gewoon als seksueel gedrag

beschreven. Een aental auteurs valt op dat seksuel ook
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in een andere kontekst plaatsv.indt, In plasts van bet

hele heprip seksueel edrag op de helling te zetten wor—

den alleen die gedragselementen die in een andere Icon—

tekst plaetsvinden eruit losgeweekt, Tot slot worden er

vormverschillengevonden en daarmee is uitelndelik "bewe—

zen dat het om een heel ander gedragssysteem ga.t.

Bij Erwin en Maple (1976), Chevalier—Skolnlkoff

(1974, 1976), Akers en Conaway (1979) is bet felt dat er

vormverschillen zijn die aanto nen dat het om heel ver—

schillende gedragssysternen gaat, al traditie geworden.

Zj gebrulken het ale uitgangspunt om te kunnen beslissen

of ze met seksueel gedrag te maken he'bben of niet.

Zoals gezegd zienLoy en Loy (1974), Bernstein en

Mason (1963), Talmage—Riggs en Anschel (1973) seksuali—

teit 00k als een gescheiden systeem. Hun artikelen ii—

lustreren echter wel hoe je met verschiliende uitgangs—

punten op hele verschlllende grenzen uitkomt. Dezelfde

feiten leveren verschillende opdelingen op. Hoe los de

opdeling staat van de feiten blikt het sterkst ult de

diskussie tussen Rose en Goy. Beide vinden de observa—

ties van de ander niet in strijd met de elgen theorie.

Rose bliikt het vanzelfsprekend te vinden dat seksueel

gedrag en dominant/submissief gedrag gescheiden zijn.

Voor Goy staat het ale een paal boven water dat ze sa—

menvallen, Daaruit blijkt 00k hoe moeilijk het is ale je

op een heel andere manier denkt om met elkaar te diskus—

siëren.

In bet bovenstaende hebben we laten zien dat ver—

schillende interpretaties van feiten tot heel verschil—
lende grenzen tussen seksualiteit en de rest van het so—

dale gedrag leiden. Dit zin voor ons aanwjzingen dat

die grens behalve in c3e denkwereld van de onderzoekers

wel ens helemal niet zou kunren bestaan, Een ekstra
aanwijzing is dat een theoretiese bena.dering zonder gren—
zen in de ogen van twee onderzoekers (Goy en Goldfoot,
1975) ook goed mogeliik is.

42



Seksueel— en aff'initief gedrag.

Hieronder bespreken we de auteurs die sosioseksu—

1 handelingen als een kompleks van seksueel— eri affini—

tief gedrag behandelen. Zoals gesteld beeft seksualiteit

een geisoleerde positie in bet westerse kultuurbeeld.

Dit komt overeen met de plaats die de meeste auteurs uit

deze groep ean seksualitei.t toekennen in bun beschou—

wingen over sosioseksueel gedrag.

Hanby (1976) realiseert zich dat de hegripDen sek—

sueel en niet—seksueel beladen zijn met vonroordelen

("bias"). Handelingen als presenteren en beklimmen moet

je niet vooraf scheiden in seksueel— en niet—seksueel

gemotiveerd msr beschouwen als sosioseksuele handeling—

en. Met deze stap doorbreekt ze de scheiding tussen sek—

sualiteit en ander sosial gedrag.

Uit het onderzoek moet je eventuele indelingen

naar voren laten komen. Zo komt zj tot twee groepen so—

sioseksuele handelingen. De handelingen uit de twee ver—

schillende groepen hebben een verschi1ene vorm en tre—

den op in een verschiYende kontekst. Hanby pretendeert

flu dat ze een neutrale d.w.z. uitsluitend op onderzoek

gebaseerde ind.eling heeft. Bet verraderlIke zit echter

in de interpretati.e van de kontekst wanrin het gedrag

optreedt. Via de kontekst van het gedrag haalt ze de

hele leding van voroordelen weer binnen. De konteksten

van de nieuwe systemen zijn niets anders dan het "seksu-

ele" en het "niet—seksuele" warvan ze juist af wilde.

Dat de indeling weer even zwaar geinfekteerd is met de

oude scheiding blijkt heel duidelijk uit de ekstrapolatie

die Hanby naar de mens maakt (zie 3.2.3). Daarbij be—

schrijft zij het naar haar mening onnatuurli,ke overlapDen

van het kopulatie— en bet kontaktsysteern.

Plooij baseert zichzelf op Hanby's gedachtengang

dat je tijdens het opgroeien nog niet over seksueel en

sosiasi gedrag kunt praten en dat ean ruimer begrip so-
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sioseksueel gedrag beter de situatie beschrijft. Hj geeft

er wel een eigen draai aan door elke seksuele motivatie

te on-tkennen. Door zo te redeneren scheidt hij seksuali—
teit toch af als aparte kategorie. Dat is een spesiaal

gedragspatroon van volwassen heteroseksuele apen.

Dat voor de auteur de scheiding tussen seksueel—

en sosiaal gedrag het denkkader is kan verduideli,ikt wor—

den an de hand van zijn arguenten. De argumeneten die

hij aanhaalt om an te tontn dat bepald juveniel gedrag

geen seks is, zijn slechts overtuigend wanneer je uit—

gast van een scheiding. Wij •benaderen de argurnenten van—

uit een beeld dat seks en sosiaal niet zo strikt ge—

scheiden zijn. Dan ontstt een vergelijkbare verwarring

als tussen Rose en Goy. Onze reaktie op Plooij's uit

spraak"Jongen hebben kontakt met hun omgeving met hun

hele lichaam in het algemeen en met bepacide lichaams—

plekken in bet bjzonder",was:.en zo hebben wij nou altijd

seks gezien, zowel bij kinderen als voiwassenen.

Erwin en Maple 1976), Chevalier—Skolnikoff (1974,

1976), Akers en Conaway (1979) argunienteren dat homosek—

sueel gedrag sterk op de heteroseksuele kopulatie lijkt

en dus echte seks is. Hiermee zijn de auteurs in wezen

homoseksualiteit aan bet opwaarderen. Deze opwaardering

leidt echter niet tot een herwaardering van de gehele
seksualiteit,

Al redenerend wordt wel de kloof tussen affinitief

en seksueel gedrag gedeeltelijk overbrugd. Wat er gebeurt

issimpel gezegd: bepaald affinitief ged.rag wordt seksu—

eel genoemd in plaa.ts van dat seksueel gedrag als affi—

tief gedrag wordt gezien. Met het kiezen van de eerste
benaderingswijze blijven de auteurs deheel binnen het wes—

terse kultuurbeeld rederieren dat aan seksualiteit zo'n

bijzondere positie, los van de rest van bet sosiale ge—
drag toekent. Dasrentegen zou de tweede benaderingswijze

met dit kultuurbeeld in strijd zijn geweest.

Een heel sterk argument voor onze hypothese dat de
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indelingen die prirnatologen maken beThvloedt zijn door

het westerse denken is bet proefschrift van van Hooff

(1971). Hi stelt met zijn eigen onderzoek in de hand dat

auteurs die seksualiteit en affinitief gedrag scheiden

bet •bij het verkeerde eind hebben. Bovendien geeft hi aan

dat wanneer auteurs een gescheiden indeling hanteren,

dit altid samengaat met het ontbreken 'van een empiriese

basis voor de indeling.

We hebben gezien dat Hanby en Brown (1974, 1q76)

en Flooi1 (1980) een duidel1jke scheiding maken tussen

seksualiteit en affinitief gedrag en dat Erwin en Maple

(1976), Chevalier—Skolnikoff (1974, 1976), Akers en Co—

naway (1979) seksualiteit een bi,izondere plasts in het

hele gedrag -toekennen. Deze benaderingswi1zen komen over—

een met bet westerse kultuurbeeld. Hanby en Brown,en

Plooij beargumenteren hun indelingen, maar bij bei heb-

ben wij in hun argumentatie plaatsen aan kunnen wijzen

waar zj niet beredeneerde keuzes maken. Op deze plaatsen

zijn bet volgens ons kulturele invloeden die de gang van

de redenatie bepalen. Bij Erwin en Maple, Chevalier—Skol—

nikoff, Akers en Conaway, is de keuze meer eon keuze a

priori. Dat een andere keuze heel gQed mogelijk is, wordt

aangetoond met het onderzoek van van Hooff. Wij veronder—

stellen dat ook bj Erwin en Maple, Chevalier—SkolnikOff,

en Akers en Conaway eon kulturele bril de riebting van

et kiken bepaalde.

3.2.2 De isolatie vrr se'sualiteit en hornoseksua—

liteit.

Apen vertonen veelvuldig sosioseksueel gedrag zo—

wel met dieren van hot andere geslacht als met dieren

van bet eigen geslacht. Dit is zo opvallend dat het

hsast omnogelk is om van homoseksuele— en hetroseksu—

ele apen te spreken, of om homoseksueel gedrag als cen

bzonder verschi.jnsel te behandelen. Hieronder wil]en al—
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le auteurs ult dit hoofdstuk nogmaals de revue laten

passeren om na te gaan welke plaa-ts homoseksueel gedrag

in hun besohouwing inneemt.

Het kultureel bepaalde verschijnsel om homoseksua—

liteit weg te stoppen heeft bier een andere vorm aange.

nomen: bij het ma.ken van de scheiding tussen seksueel— en

ander sosiaal gedrag, word.t homoseksueel gedrag bij het
niet—seksuele gedrag ges-topt. Wij hebben in 3.2.1 laten

zien dat bet eannemelijk is dat de scheiding tussen sek—

sueel gedrag en ander sosial gedrag van kulturele oor—

sprong is, Als je daarvan uitgaat, dan is ook elke argu—

mentatie om homoseksueel gedrag aan de andere kant van

de streep te zetten slechts op kulturele vooringenomen—

heid gebaseerd,

Russell en Russell doen geen rechtstreekse uit—

spraak over homoseksuali-teit. Wel bespreken ze seksueel

gedrag alleen in heteroseksueel verband, terwjl ze bet

bij pseudoseks zowel over homose ksualiteit ala hetero-.

seksuali-teit hebben.

De gesiteerde diskussie tussen Goy en Rose onstond

near aanleiding van de vraag of homoseksueel gedrag wel

seksueel gedrag is, Rose viel Goy aan op het punt dat

deze die sosioseksueel gedrag als seks geskoord had.

Als Goy ook dominant/submissief gedrag had onderschieden

was volgens Rose al bet waargenomen homoseksueel gedrag

in die kategorie tercht gekomen. Hiermee zou danallebe—
wijs voor de biseksuali-teit bij rhesusaapjes zijn.weggeval—

len.

Hanby beschrijft haar "koulatiesysteem" in een

heteroseksuele kontekst. Dasrmee is de heteroseksuele

paring met ejakulatie de norm geworderi om edragshande—
lingen in dit systeem te stoppen. Daarmee valt alle ho—

moseksueel gedrag automaties onder de rest van het ge—
drag. Dit kan geiliustreerd worden aen de volgende rand—

gevallen. Chevalier—Skolnikoff vermeldt bij het homoseks—
ueie gedrag van manneliike M. arctoides dat er geen eja—
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kulatie plaatsvindt. Voor Hanby is dit het argument om

het gedrag als !PkontaktTl_gedrag te zien. Op een andere

plats beschrft Hanby beklimmingen vanvrouwtjes door

vrouwtjes M. fuscata. Zij komt hier in moeilikheden. Dit

gedrag lijkt zozeer op de heteroseksuele kopulatie dat ze

hat niet kan beschouwen als "kontakt"—gedrag. Zj duidt
het gedrag dan aan als "gedrag met seks uele komponenten.

In hun artikelen herwaarderen Erwin en MaDle, Che-

valier—Skolnikoff, Akers en Conaway, homoseksueel gedrag.

Ze gebruiken daarbij alle heteroseksueel gedrag als norm.

Erwin en Maple nemen kopulatie (anale intromissie) tus—

sen twee mannetjes waar, maar geen ejakulatie. Dat is

nog niet helemaal gelikwaardig san heteroseksueel gedrag

vandaar dat zij spreken van affinitief gedrag met seksue—

le komponente.n.

Chevalier—Skolnikoff en Akers en Conaway vinden -

het door hun waargenomen homoseksuele gedragvo]doende op

heteroseksueel gedrag lijken om te spreken van "echt"

seksueel gedrag. Door heteroseksueel gedrag als norm te

hanteren is .de redenatie wel gemakkeljk aan te vallen.

Hanby laat zien dat iemand die ook heteroseksueel gedrag

als ui-tgangsount neemt eenvoudig een gat in de gedachten

gang vindt.

Plooij laat zijn uitgangspunt heel duideljk zien

wanneer hij bediskussieerd of presenteren seksueel gemo—

tiveerd is of niet. Hij hanteert het feit dat vrouwtjes

voor andere vrouwtjes presenteren als argument dat het

gedrag niet seksueel is.

Van Hooff komt aan het einde van zijn onderzoek tot

de konklusie dat seksueel gedrag een onderdeel is van

het affinitieve gedrgssysteem. Onberispel5k is zijn werk

echter bepald niet. Aan het begin van bet onderzoek de-

finiert hij de gedragshandelingen die hij gehanteerd
heeft. H1,1 onderscheidt o.a. "merne.ting en "mounting".

Bij de eerste gaat bet om heteroseksuele paring door bet

marmetje. Het tweede gedrag ka.n zowel door vrouwtjes als
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verdr worden nieuw in de tweede kategorie die man—

vrouw beklimmingen onderRebracht waerbj geen intromis—

sie plaatsvindt.

Bij de man—vrouw beklimming onderscheidt Van Hooff

een seksuele ("rnalemating") en een niet—seksuele groep

(deze valt onder "mounting"). B de homoseksuele beklim-

mingen maakt hi.i dit onderscheid niet en veegt ze afle—

masi op één hoop met de niet—seksuele man—vrouw beklim—

mingen in de kategorie "mounting". Door vooraf homosek—

sued gedrag niet apart te onderacheiden is bet achteraf

onrnogelijk geworden om een uitspraak te doen over de re—

latie van homoseksueel gedrag met heteroseksueel— en an—

der affinitief gedrag. Dat Van Hooff aan het eind.e van

het onderzoek de scbeiding tussen seksueel— en ander af—

finitief gedrag opheft doet er niets aen af' dat hij zin

onderzoek begonnen is met een beeld met seksueel gedrag

( is heteroseksueel gedrag) in een b5jzondere positie die

er toe leidde dat homoseksueel gedrag uit zijn konklusies
is weggevallen.

Loy en Loy, en Bernstein en Mason noemen alle so—

sioseksuele handelingeri seksueel. Homoseksuele hande—

lingen vallen hier dus ook onder.

Talmage—Riggs en nschel beschouwen homoseksueel

gedrag als een, bijzonder verschijnsel en zijn daarom al bij

hoofdstuk II behandeld.

Het kultureel bepaalde beeld dat seksualiteit

scheidt van de rest van bet sosiale gedrag heeft konse—

kwenties voor bet beschrjven van homoseksualiteit. We

hebben laten zien dat een aantal auteurs (Russell en

Russell, Hanby en Brown, Plooij en Van Hooff) homoseksu—

eel gedrag kwijtraken als seksueel gedrag, Een aantal an—

dere auteurs (Erwin en Maple, Chevalier—Skolnjkoff en

Akers en Conaway) plaa.tst homoseksueel gedrag wel aen de

seksuele kant van de scheiding. Door het handhaven van
de scheiding blijver deze auteurs kwetsbaar voor aanvai—
len vn onderzoekers die homoseksualjtejt als niet—sek—
sueel zien.
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3.2.3 Ekstrapolaties naar het gedrag van de mens.

Russell en Russell (1968) en Hanby (1976) lanseren

uitebreide theorin over seksueel gedrag bij apen. ZIj

ektrapoleren van daaruit ook naar de rnenselijke seksuali—

teit. Hieronder volgt een beschrijving en een kritiese

beschouwing.

Volgens Russell en Russell komt, als gevolg van de

langdurige en zeer grate ongelijitheid in de mensellike ge—

meenschapten en de spanningen als gevolg van de veelvul—

dige techniese en ekonomiese wizigingen, pseudoseks bij

de rnens in veel sterkere mate voor dan bij apen.
De inens heeft een groot repertoir aan pseudoseks

otwikkeld. Als voorbeeld noemen zij anale penetratie,

ekshibitionisme, voyeurisme, fetisjisme, sadomasochisme.

Over het verband tussen hornoseksualiteit en Dseudo seks—

ualiteit zijn ze erg voorzichtig. Pseudoseks kan zowel

homo— als heteroseksueel zijn, masr de bovengenoemde per—

versies ( die je, ondanks het p-evaar van die terme.n bun

zo mag noemen) komen bij homoseksuelen wel meer voor. Ov—

erigens is er heel moeilijk een grens aan te geven wan-.

neer bet bij seksuele handelingen om pseudo seks gaat en

wanneer am echte seks.Waarschijnlijk is er sprake van een

mengeling van beide. Russell en Russell geven met deze

oprnerking al het relatieve van hun scheiding aan en on—

dergraven ds.armee hun eigen arguxnentatie. Door te stel—

len dat het optreden van pseudoseks in de menselijke sa—

menleving het gevolg is van matschappelijke spanningen

wordt bet automaties als afwijking aangernerkt.

Hanby gaat er van uit dat bij een apenjong juve—

niele gedragingen zich bij een norrnale ontwikkeling twee

gescheiden systemen vormen. Uit de prirnatenresearch naar

beperkte, geremde opgroei!ng van jonge apen konkludeert

zij dat bij een gestoorde ontwik eling de scheiding tussen

kopulatie— en kontaktsysteem onvolledig blijft.

Volgens Hanbyzijnbij de westerse mens deze twee sy—
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stemen met elkar verward. Deze overlap is het gevolg

van een geremde ontwikeling van het kind. Kinderen mo—

gen alleen lichamelk kontakt met de moeder heiben, mo—

nooit kopulatie aanschouwen, mogen gen seksuele spelle—

tjes ets. In weze is ieder rnens dus gestoord ontwiklceld

in deze visie,.en Hanby wijt dan ook een groot aantal

meatschappeBike problemen san die gestoorde ontwikkeJ.ing.

Tijdeljke of permanente homoseksualiteit is een van de

mogeli,ike gevolgen van bet door elkaar helen van de be—

hoefte aan lichamelijk kontakt en beseherming (kontakt—

steem) en het zoeken naar een seksuele partner (kopula—

tiesysteem), tijdens of na de pubertjd.

Uit deze ekstrapolatie naar de mens wordt het dui—

delik wat de konsekwenties zijn van bet hanteren van twee

gescheiden systemen. Aan het kopulatiesysteem ligt wel

degej4ik seksuele motivatie ten grondsiag en Hanby kop—

pelt bet aa.n heteroseksuele relaties. Daarmee scheidt ze

homoseksualitejt van heteroseksualiteit. In feite mist

ze homoseksuecl gedrag door haar definities.
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Hoofdstuk IV: De moraal.

Zoals in hoofdstuk I uiteFngezet he'ben wij ons in

onze skriptie gericht op de theorievorming over homo—

sekssualiteit dan wel seksualiteit in het algemeen in de

ethologie. In hoofdstuk II en III hebben we laten zien

dat de theorin van veel ethologen overeenkomen met het

bestaande kulturele' beeld. Wij hebben verder aangetoond

dat die overeenkomst waarschijnlijk meer op kulturele in—

vloeden dan op resultaten van het onderzoek berust. In

hoofdstuk I hebben we een aantal kulturele ontwikkeling—

en besproken. Wij zijn van mening dat deze ontwikkelingen

leiden tot onderdrukking van homoseksualiteit. .Daarna

willen we verder ingan op de rol die het ethologies on—

derzoek speelt bj deze ontwikl<elingen.

Homoseksualiteit werd geTsoleerd in één groep men

sen. Een geiso].eerde groep is beter onder kontrole te

houden. De geinstitutionaliseerde hulpverlening C m.n.
de iDsychiatrie) heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.

Voor een deel verdwenen homo's. in psychiatriese inricht—

ingen. De meest ekstreme vorm van deze ontwikkeling Wa—

ren de konsentratiekampen van de tweede wereld.oorlog. Er

is nog een ander proses, dat meewerkt bij de beb-ersing

van homoseksualiteit. Door de bend met psychiatrie is

het begrip homoseksualiteit beladen met negatieve gevoe—

lens als ziekte en afwijking. Deze negatieve gevoelswaar—

de is sainen met homoseksualiteit in ons kultuurbeeld op—

genomen. leder mens heeft het ge!nternaliseerd. Bij homo—

seksuelen leidde dit tot een verschijnsel dat zelfonder—

drukking is genoemd. Homo's beschouwden zichzelf als

miriderwaardig. Daarom leven ze weggedrukt, ondergronds

en inkognito ( Hodges en Hutter, 1977). De éénmaal ge—

isoleerde groec houdt zich zeif onder kontrole

De scheiding tussen seksualiteit en ander sosiaal

gedrag werkt op versehillende wizen met bovengeschetste
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ontwikkeling samen. Allereerst is het isoleren van seks—

ualiteit van de rest van het gedrag, en het bovendien

zo'n belangrijke positie toe te kennen, een voorwaarde om

mensen op hun seksualiteit te kunnen scheiden in hetero

en homo. Ten tweede schept de scheiding de mogelikheid

voor hetero's om hun homoseksuele gevoelens te uiten op

een rnanier die niet als homoseksueel door anderen, en

door han zelf, ervaren wordt. Dit laatste is ook een

voorwaarde om de 3cheiding in stand te kunnen houden.

Het werk van een aantal ethologen weerspiegelt het

kulturele mensbeeld. Daardoor bestendigen ze de westerse

kulturele visie op homoseksualiteit en daarmee ook de in

onze kultuur geintegreerde homo—onderdrukking.

De hulpverlening heeft homoseksualiteit lange tijd

beschouwt als een ziekte. Hierboven hebben we laten zien

wat voor funktie dat heeft gehad bij het onder kontrole

houden van homoseksualiteit.. In de loop van de jaren

'60 onstonden er stromingen binnen de hulpverlening die

homoseksualiteit niet langer als ziekte beschouwden

( Wigersma, 1980). In deze stromingen bleef homoseksua—

liteit aanvankelijk een probleem van het individu. Homo-.

seksuelen moesten geholpen worden hun geaardheid te ak—

septeren. De homo—beweging is hier niet tevreden mee. ZIj

werkt er hard aan dat de hulpverlening een stap verder

doet en homoseksualiteit als een maatschappelijk bepaald

probleem benadert.

Die ethologen die voorstellen doen in de richting

van het voorkomen of genezen van homoseksualiteit gaan

lijnrecht tegen deze ontwikkeling in. Zij ondersteunen die

stromingen binnen de hulpverle ning die zijn b]Jjven ste—

ken in de benadering van homoseksualiteit van voor de

jaren '60.

In onze skriptie hebberi we het heel aannemelik

kurren rnaken dat de theorién waarop de voorstellen ter

voorkoming of genezing van homoseksualiteit zjn geba-

seerd, kultureel bepaald z]jn. Daarmee is de wetenschap-

peljke basis aan deze voorstel.Ien oritvallen.
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