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11 Homo duplex tussen intieme liefde en symbolische orde 
 
 
Tobias Arnoldussen 
 
 
1. Inleiding 
 
Dorien Pessers staat met haar denken onmiskenbaar in een westerse filosofische 
traditie die het menselijk bestaan beschrijft in binaire termen die elkaar enerzijds 
uitsluiten maar elkaar anderzijds nodig hebben om de volheid van het menselijk 
leven adequaat weer te geven.1 Uit een dergelijk analytisch kader volgt een 
duaal beeld van de mens dat zij in haar oratie Big Mother als volgt verwoordt:  
 

‘De waardigheid van de mens is […] de waardigheid van een homo duplex: de 
mens ontleent zijn identiteit en zijn zelfrespect niet alleen aan de persoonlijke 
levenssfeer van intimiteit en onmiddellijke behoeftebevrediging, maar ook aan 
de mate waarin hij zich kan losmaken van zijn directe omgeving en binnen een 
publieke gemeenschap een identiteit als burger verkrijgt, wordt uitgerust met 
rechten en plichten, en deelgenoot wordt van een wereld die ouder is dan 
hijzelf.’2 

 
Een bestaan als homo duplex, als affectief wezen, maar ook als burger binnen 
een politieke gemeenschap is een noodzakelijke voorwaarde voor een vol leven. 
In de persoonlijke levenssfeer, de sfeer van de liefde, wordt hij bemind en vindt 
hij zinnelijk genot. In de publieke sfeer neemt hij in contact met anderen deel 
aan de ontwikkeling van de sociale gemeenschap, leert hij de moraal kennen, 
verantwoordelijkheid nemen en het persoonlijk belang overstijgen binnen een 
politieke gemeenschap.3 In deze bijdrage wil ik betogen dat de homo duplex 
zich niet alleen ontplooit binnen deze twee sferen, maar ook tussen beide klem 
zit. Hij zal zijn intieme liefdesband moeten verdedigen binnen een symbolische 
orde4 waarin kaders worden gesteld waaraan relaties dienen te voldoen. De 

                                                 
1  Hoewel steeds op andere wijze tegenover elkaar gesteld vindt men dergelijke 
dichotomieën onder andere terug in Aristoteles’ onderscheid tussen vorm en materie, in 
Descartes’ onderscheid tussen res cogitans en res extensa, bij Kant in het onderscheid tussen 
de zinnelijke intuïtie en het verstandelijk begrip en bij Sartre in zijn tegenstelling tussen het 
Zijn en het Niets.   
2  Pessers 2003, Big Mother, p. 43. 
3  Pessers 2003, Big Mother, p. 43. 
4  De term symbolische orde stamt uit de psychoanalyse en verwijst naar de 
werkelijkheid zoals die in de taal naar voren komt. Bij Pessers keert de term regelmatig terug. 
Zij onderscheidt verschillende symbolische ordes, zoals die van de staat, het recht, het gezin 
en de liefde. De symbolische verwijst dan naar het geheel van concepten en praktijken 
waarmee de desbetreffende institutie wordt ingericht. 
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symbolische orde dreigt het unieke en persoonlijke van elke liefdesrelatie te 
miskennen door haar te transformeren tot een betrekking die geacht wordt een 
hoger doel te dienen.  
  Dit standpunt wil ik inzichtelijk maken door de tragedie Penthesilea van 
Heinrich von Kleist te analyseren. In het genre der tragedie wordt de spanning 
tussen de persoonlijke en publieke sfeer op thematische wijze getoond. 
Paradigmatisch is in dit verband de Antigone, waarin de spanning tussen recht 
en familiebanden uiteindelijk leidt tot de tragische dood van de autonome 
heldin. In de Oedipus Rex culmineert de noodlottige spanning tussen wet en 
liefde in de symbolische blindheid en verbanning van de held. De Antigone is 
echter vele malen geïnterpreteerd en de oedipale verhouding heeft zich dankzij 
Freud een plek in ons collectieve bewustzijn verworven.5 Vandaar dat ik de 
interne spanning die is terug te vinden in de homo duplex wil schilderen aan de 
hand van een moderne tragedie die mijns inziens bij uitstek voor dit doel 
geschikt is. Dat doe ik opzettelijk in een essayistische stijl. De teksten en 
colleges van Dorien inspireren mij daartoe.  
 
2. De Penthesilea van Von Kleist 
 
In 1808 heeft Von Kleist het klassiek mythologische verhaal van Achilles en 
Penthesilea tot een veelbesproken tragedie bewerkt. De legendarische 
Penthesilea was koningin der Amazonen tijdens de oorlog om Troje. Zij heerste 
over een door vrouwen bevolkte staat die om levensvatbaar te blijven 
afhankelijk was van het nemen van mannelijke krijgsgevangenen om voor 
nageslacht te zorgen. Elk jaar opnieuw werd een volk uitgekozen waartegen de 
Amazonen ten strijde trokken. Liefdesrelaties met de gevangen mannen waren 
verboden, totdat de geslachtsdaad tijdens de rozenfeesten in de tempel van 
Artemis plaatsvond. Na de bevruchting worden de mannen heengezonden, 
overladen met geschenken, maar zonder hun tijdelijke bruid en zonder de 
verwekte kinderen. Op zoek naar mannelijke krijgsgevangenen verschijnt 
Penthesilea met haar leger voor de muren van Troje, waar zij de Griekse linies 
aanvalt. De Amazonen zijn gevreesde krijgers en de Griekse held Achilles wordt 
aangetrokken door de strijdvaardige Penthesilea. Hij zoekt haar op om slag met 
haar te leveren, zelfs tegen een Grieks bevel tot terugtrekken in. De kansen 
keren over en weer, totdat de koningin door een pijl getroffen wordt en het 
bewustzijn verliest. Achilles voert zijn geliefde gevangene mee, maar wordt 
door Prothoe, haar vertrouwelinge, overtuigd om het te doen voorkomen dat niet 
zij, maar hij de verslagene is. Dit zou haar de schande van een nederlaag 
besparen en bovendien mogen de Amazonen alleen mannen uitkiezen voor hun 
                                                 
5  De klassieke Antigone-interpretatie is van G.W.F. Hegel, zie daarvoor Hegel 1999, 
p. 241-260. Voor Freuds theorie van Oedipus, zie Freud 2015.   
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rozenfeest die zij hebben overwonnen in de strijd. Penthesilea verklaart Achilles 
vervolgens inderdaad de liefde en wil hem meevoeren naar haar hoofdstad om 
samen het rozenfeest te vieren. Penthesilea realiseert zich echter dat niet hij, 
maar zij de slag heeft verloren wanneer de Griekse mannen vrijelijk uit het 
kamp van de Amazonen vertrekken.  
  Achilles probeert haar nogmaals zijn liefde te verklaren door haar te 
beloven haar koningin te maken van zijn rijk, maar zij weigert. Zij staat erop dat 
Achilles háár volgt. Achilles daagt haar daarop uit tot een tweegevecht dat zou 
beslissen wie wie zou mogen meevoeren. Het is een list. Achilles weet wel dat 
de wet der Amazonen vereist dat hij het gevecht moet verliezen om bij zijn 
geliefde te kunnen blijven. Hij wil zich ongewapend teweerstellen en zich door 
haar laten overmeesteren. Penthesilea echter komt gewapend en met honden 
naar het duel. Zij is zich niet bewust van Achilles’ bedoelingen en in razernij 
schiet zij een pijl door zijn keel en valt hem samen met haar honden aan en 
verscheurt haar geliefde. Als zij na de strijd bij zinnen komt realiseert zij zich 
dat zij heeft verloren wat zij liefhad en is zij slechts nog een schaduw van 
zichzelf, rouwend om Achilles.  
  Het stuk is omstreden vanwege de gruwelijke scène waarin Penthesilea 
haar geliefde doodt en verscheurt. De heftigheid van het geweld schokte 
toentertijd het publiek en wordt ook in onze tijd als schokkend ervaren. De 
tragedie is op verschillende manieren geïnterpreteerd. Tegenwoordig wordt de 
Penthesilea gelezen in het kader van genderstudies en wordt geïnterpreteerd als 
een uitweg uit de traditionele oedipale man-vrouwverhoudingen.6 Hier wil ik 
een interpretatie voorleggen die geïnspireerd is door Pessers’ tekst Verdwaalde 
seksen uit 2003.7   
 
3. De Penthesilea als botsing tussen staatsorde en de familiale orde 
 
In dit essay beschrijft Pessers de neiging van de moderne mens alternatieve 
vormen van samenleven aan te willen gaan en die ook in het recht beschermd te 
willen zien. Deze alternatieve familiebanden dreigen een van de meest basale 
betekensystemen te eroderen, de symbolische orde van de familiale betrekking 
en het huwelijk. In het huwelijk verbinden man en vrouw zich aan elkaar en dat 
maakt het mogelijk dat kinderen worden ingebed in een familiale 
afstammingslijn. De sekseverschillen, die in eerste instantie man en vrouw tot 
vreemden voor elkaar maken, worden opgeheven in een symbolische orde 
waarbinnen beiden hun plaats hebben en waarbinnen tevens generatieverschillen 

                                                 
6  K. Pahl, Queer Law and Its Tragedy: Penthesilea, Paper presented at the annual 
meeting of the Law and Society Association, Berlin, Germany, 25 juli 2007. 
7  Pessers 2003, Verdwaalde seksen, aflevering 4.  
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hun betekenis krijgen.8 Man en vrouw worden ‘ouders’ en kinderen groeien op 
binnen de familie met als doel hun eigen plaats binnen de orde in te nemen en 
zelf ouder te worden.9 In de interpretatie van het gezin als eenheid worden 
elementaire verschillen niet ontkend, maar opgeheven. Zij blijven bestaan, maar 
transformeren van bron van conflict naar voorwaarden voor complementariteit. 
Vanuit het gezin ontstaan vervolgens overkoepelende symbolische ordes, omdat 
via huwelijken families aaneen worden gesmeed tot grotere verbanden en er 
ruimte komt voor de ontwikkeling van politiek, recht, economie en cultuur.  
  De Penthesilea kan gelezen worden als een gedachte-experiment waarin 
de botsing tussen twee onverenigbare symbolische ordes wordt uitgewerkt. De 
symbolische orde waarin Penthesilea is grootgebracht is niet die van de familie. 
De symbolische orde die heerst bij de Amazonen is een orde waarin de staat het 
primaat heeft. Ter bescherming van het karakter van de vrouwenstaat, worden 
mannen uitgesloten. Tegenover deze orde staat de familiale orde van Achilles, 
waarin man en vrouw samen zullen leven en uiteindelijk nageslacht zullen 
voortbrengen. Achilles begrijpt de orde van Penthesilea niet, maar is hevig 
verliefd op haar. Hij wil Penthesilea tot zijn koningin maken, haar op de troon 
zetten van zijn rijk, als een gelijke, in ieder geval zo gelijk als binnen zijn kaders 
mogelijk is. Achilles’ wens haar mee te voeren staat symbool voor zijn wens 
haar te huwen en hun strijd op te heffen. Penthesilea heeft Achilles ook lief, 
maar binnen de Amazoonse staatsorde is voor duurzame liefde geen plaats. Als 
men zelf gevangengenomen wordt, dient men te sterven. De overwonnen 
mannen mogen even worden bezeten, maar na de daad worden zij weggestuurd 
en de kinderen opgevoed door de moeder.10 De man dient slechts het 
instrumentele doel van de voortzetting van de staat.  
  De Duitse filosoof Hegel heeft de liefde gedefinieerd als het bij zichzelf 
blijven in anders-zijn, dat bij uitstek vinden Penthesilea en Achilles in elkaar. Zij 
herkennen in elkaar dezelfde krijgshaftigheid, onverschrokken hartstocht en 
voortreffelijkheid. Ze zijn echter ook fundamenteel verschillend van elkaar, 
gescheiden als zij zijn door het primordiale sekseverschil. Deze herkenning van 
zichzelf in de ander wordt ontkend in de Amazoonse staatsorde. Het verschil 
tussen de seksen wordt niet opgeheven, maar slechts genegeerd. De ander zal 
altijd ander moeten blijven zonder hoop op verzoening. De ander moet 
onderworpen worden en daarna vindt noodzakelijkerwijs een scheiding plaats. 

                                                 
8  Pessers lijkt deze term, die in dit stuk vaak terug zal komen, te gebruiken in een 
hegeliaanse betekenis. Bij Hegel heeft de term een dubbele betekenis, namelijk een einde 
maken aan strijd, maar ook op een hoger plan tillen en daarmee bewaren. Verschillen worden 
niet genegeerd, maar getransformeerd. Zij blijven een rol spelen, maar binnen een hogere orde 
dan voorheen. Die dubbele betekenis heeft de term ook in dit stuk.  
9  Pessers 2003, Verdwaalde seksen, p. 13. 
10  Wat er met het mannelijk nageslacht gebeurt, wordt in de tragedie niet duidelijk.  
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Penthesilea mag niet trouwen, als Achilles haar vraagt wat er na het rozenfeest 
gebeurt zwijgt zij en kan zij geen antwoord geven.  
  Pessers beklemtoont dat de symbolische ordes waarin wij leven boven-
individueel zijn. Ze vormen het denken van het individu, door het registers aan 
te reiken om situaties bespreekbaar te maken, bepaalde handelings-
mogelijkheden te geven en het individu in te voegen in de cultuur die van 
generatie op generatie is overgedragen. 
  De interpretatie van de Penthesilea als een conflict tussen twee 
symbolische ordes die ieder een andere manier van omgaan met verschil 
institutionaliseren, maakt de uiteindelijke gruwelijke ontknoping inzichtelijk. 
Het ontbreekt Penthesilea aan de mogelijkheid om op vreedzame wijze 
uitdrukking te geven aan de liefde, die in haar denkkader gekoppeld is met de 
negatie van de ander. In een wereld waarin de verschillen tussen de seksen en 
daarmee tussen zelf en ander onverzoenlijk tegenover elkaar komen te staan, kan 
de liefde niet anders dan tot vernietiging leiden. De geliefden kunnen elkaar 
slechts in de dood toebehoren aangezien elke andere uitkomst tot een scheiding 
moet leiden. Als Penthesilea de list van Achilles wel had doorzien en hem had 
overmeesterd, had zij na het rozenfeest afscheid moeten nemen. Die uitkomst 
zou voor Penthesilea evenmin genade hebben betekend, omdat zij ook dan haar 
geliefde zou moeten verliezen. Alleen in de strijd op leven en dood kan ze hem 
uiteindelijk als gelijke erkennen, omdat strijd de enige taal is die de symbolische 
orde van de Amazonen toestaat. In deze lezing leidt de beteugeling van de liefde 
door een onpersoonlijke staatsorde tot het geweld waarin de liefdesband 
letterlijk wordt verscheurd.  
  De staatswet van de Amazonen komt ons onredelijk en star voor; zo ook 
voor Achilles. Hij beklaagt zich bij Penthesilea over deze arbitraire wet 
waardoor hij uiteindelijk door zijn geliefde weggestuurd zal moeten worden.11 
Zijn list om zich te laten overmeesteren is ingegeven om te kunnen voldoen aan 
‘een gril’,12 zoals hij het gebod omschrijft dat stelt dat Amazonen alleen hen 
mogen liefhebben die zij in de slag hebben overwonnen.  
  Bij nadere inspectie blijkt de liefde van Achilles, hoe oprecht ook, 
gepaard te gaan met een vanzelfsprekende machtsuitoefening over zijn geliefde. 
Hij wordt verliefd op Penthesilea omdat zij in kracht, moed en bekwaamheid 
zijn evenknie is, maar hij behandelt haar niet als gelijke. Ten eerste bedriegt hij 
haar door voor te wenden dat hij de gevangene is en niet zij. Dit bedrog is een 
verachting van de wet van de Amazonen die voorschrijft liever te sterven dan 
gevangengenomen te worden, maar bovenal ontneemt hij Penthesilea de keuze 
om hem als geliefde af te wijzen. Zij kan niet meer aan de staatswet 
gehoorzamen die stelt dat zij alleen een gevangene mag beminnen. De keuze om 
                                                 
11  Penthesilea, 15e toneel, p. 72. 
12  Penthesilea, 21ste toneel, p. 91. 
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wel of niet tegen die wet te zondigen maakt Achilles voor haar door haar in de 
waan te laten. Vervolgens stelt hij wanneer het bedrog is uitgekomen dat hij haar 
zal meevoeren en koningin zal maken. Daarmee articuleert hij een voor hem 
vanzelfsprekend machtsverschil, híj maakt haar koningin. Nadat zij dit weigert 
en hij een nieuw tweegevecht voorstelt, redeneert Achilles als volgt: 
 

‘Ik wil haar maar een maand in dat wat zij begeert terwille zijn; Een maand of 
twee misschien meer niet […]. Vrij ben ik dan zoals ik uit haar eigen mond 
vernam, weer als het steppewild en volgt zij mijn […] Ik zou gezegend zijn als 
ik haar op mijn koningstroon kon zetten.’13  

 
Uit niets echter blijkt dat Penthesilea daar inderdaad toe bereid is. Ze zou 
daarvoor een wet moeten schenden die haar maakt tot wie zij is, een vrije 
Amazone, niet gedomineerd door een man. Zelfs als zij met een vreeswekkende 
stoet van honden, ruiters en olifanten aan de strijd verschijnt stelt hij dat de 
honden ‘waarschijnlijk uit je hand vreten’.14  
  Pessers benadrukt de inferieure positie die de vrouw in de symbolische 
orde van het gezin in de geschiedenis ten deel is gevallen. De ‘patria potestas’ 
stelt de man aan het hoofd. Met een beroep op de sociologische inzichten van 
Françoise Héritier, wijst zij erop dat de vrouw werd getypeerd als passief 
doorgeefluik voor de mannelijke vitaliteit.15 In de tragedie belichaamt Achilles 
de patria potestas die in de traditionele familiale orde gestalte heeft gekregen. 
Hoewel in alles zijn gelijke kan Achilles Penthesilea niet anders zien als passief 
en minder autonoom dan hij. Dat legitimeert zijn initiële bedrog en ook zijn list 
om zich gevangen te laten nemen. Háár wet is voor hém niet interessant en hij 
neemt hem niet serieus. De opheffing van de strijd die Achilles voor ogen heeft, 
kan daarom nooit een andere zijn dan een vorm van onderwerping. Vanuit deze 
analyse is het uiteindelijke geweld eveneens onontkoombaar. Door hem 
gevangen te nemen zou Penthesilea uiteindelijk zwichten voor zijn suprematie 
en voor zijn regie van de relatie. Dat druist eveneens in tegen het beginsel van 
vrijheid van dominantie wat de Amazone tot Amazone maakt. Achilles heeft het 
onmogelijk gemaakt dat zij van hem wint en haar in alle varianten zijn orde 
opgelegd. Er rest haar slechts één uitweg, zijn totale verwoesting die op geen 
enkele manier meer op te heffen valt.    
 
 
 
 

                                                 
13  Penthesilea, 21ste toneel, p. 92. 
14  Penthesilea, 21ste toneel, p. 95. 
15  Pessers 2003, Verdwaalde seksen, p. 27. 
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4. De spanning tussen persoonlijke en symbolische orde 
 
Het probleem van overheersing en onderwerping is bij Von Kleist niet 
oplosbaar. Geen van beiden kan zich aan de ander onderwerpen zonder zichzelf 
te verliezen. Is een intieme relatie mogelijk tussen mensen die de symbolische 
orde waarbinnen de ander zich beweegt niet kunnen erkennen, of is uiteindelijk 
altijd onderwerping van de één aan de ander vereist? In de Penthesilea komt die 
vraag op zeer dramatische wijze aan de orde, maar ik meen dat die in kwestie in 
elke relatie in meer of mindere mate speelt, zeker in de huidige pluriforme 
samenleving.  
  Waar in de verzuilde samenleving van voor de jaren ’60 de vraag 
pregnant was of een katholiek wel met een protestant kon trouwen, vertoont de 
huidige samenleving nog veel meer breuklijnen die wellicht dieper liggen dan 
die tussen een katholiek en een protestant uit dezelfde streek. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld als een Islamitische man zich verlooft met een protestants-
christelijke vrouw, of een Nederlandse student uit Assen in Amsterdam gaat 
samenwonen met een Ghanese? Recentelijk stond in Het Parool een reportage 
over liefdesparen waarbij de geliefden meer dan tien jaar scheelden en de vragen 
die dat opriep bij familie en kennissen van de partners.16 De globalisering en 
intrede van de sociale media hebben het mogelijk gemaakt dat mensen van 
allerlei klassen, gezindten en leeftijden relaties met elkaar aangaan.17 Zal binnen 
dergelijke relaties een vorm van gelijkwaardigheid kunnen ontstaan? Ook in een 
minder scherpe tegenstelling dan die tussen de symbolische orde van Achilles en 
Penthesilea zullen de verschillende verwachtingspatronen een rol gaan spelen. 
Zijn kinderen een vanzelfsprekend doel van de relatie en, zo ja, dienen zij dan 
binnen een bepaald waardepatroon te worden opgevoed? Hoe zit het met het 
huishoudelijk inkomen en met de vriendenkring van man en vrouw? Welke 
feestdagen vieren wij en met wie? De vraag is of het mogelijk is de relatie vorm 
te geven binnen een symbolische orde die altijd bepaalde verwachtingspatronen 
oplegt die voor één van de twee geliefden wellicht vanzelfsprekend zijn, maar 
voor de ander juist niet. Deze vraag is pregnant, want als één van de partijen zijn 
eigenheid op zal moeten geven, verliest hij juist datgene wat hem of haar voor 
zijn partner aantrekkelijk maakte, die gelijkheid, die eigen autonomie, de 
zelfherkenning in het andere.  
 

                                                 
16  Het Parool, 2 april 2017: ‘Deze mannen hebben een minstens tien jaar oudere 
vrouw’. 
17  Ik laat homoseksuele relaties hier expres buiten beschouwing, niet omdat ik deze 
relaties niet waard acht om in dit essay te betrekken, maar omdat Pessers daar al veel over 
heeft geschreven.  
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5. Het probleem van de dominantie van symbolische orde over de 
persoonlijke sfeer 
 
De geliefden zullen een band waarbij de eigenheid wordt miskend als 
onbevredigend ervaren. De enige mogelijkheid is het koesteren van een 
persoonlijke sfeer die zij als partners zélf vormgeven. Dat houdt desondanks wel 
de noodzaak in die eigen inrichting op de een of andere wijze te laten erkennen 
binnen de huidige bestaande symbolische orde. Daartoe moet deze herdefinieerd 
worden. Pessers is sceptisch over deze pogingen tot herdefiniëring. In haar essay 
bespreekt zij de gevaren van de ‘desymbolisering’ van de familiale orde. De 
verhoudingen worden eendimensionaal, de kinderwens lijkt niet meer te draaien 
om het uitdrukken en doorgeven van een liefdesband maar om bevrediging van 
het eigen genot. De zelfbeschikking van het individu is centraal komen te staan 
en de symbolisering van de liefde op een wijze die de eigen generatie overstijgt, 
lijkt aan belang in te boeten. Men zou zijn verantwoordelijkheid bij het krijgen 
van kinderen volgens haar niet moeten ontlopen en het niet zonder plek in een 
bestaand referentiekader op de wereld moeten willen zetten. Het kind heeft 
inbedding in een symbolische orde nodig en het referentiepunt biedt de 
biologische afstammingslijn, wier belang van oudsher wordt onderkend. Met 
dergelijke argumenten lijkt zij partij te trekken voor de sociale orde van 
Achilles. 
  Op het punt van verantwoordelijkheid voor het welbevinden van 
kinderen, ben ik het eens. Mijns inziens echter is het problematisch dat binnen 
de heersende familiale symbolische orde de relatie niet als eigenstandig uniek 
moment van liefde wordt beschouwd, maar ingepast wordt in een keten van 
samenhangende momenten die in het oneindige door wordt geacht te gaan. De 
liefde is een opmaat naar het huwelijk, wat op zich weer een voorspel is op het 
krijgen van kinderen, die na te zijn grootgebracht hun plaats in de familiale orde 
innemen door zelf een familie te stichten.18 Net als bij de verhouding tussen 
Penthesilea en Achilles wordt er van relaties verwacht dat zij een hoger doel 
dienen. Uit de relatie moeten kinderen voortkomen, hij moet bezegeld worden 
door een huwelijk, er moeten ringen worden gedragen en achternamen 
verwisseld. Op dit punt doet de spanning tussen de symbolische orde en de 
persoonlijke sfeer zicht voelen. Eén van de twee zal zich aan de gebruiken van 
de ander moeten onderwerpen. Is het echter juist niet eigen aan de ervaring van 

                                                 
18  Pessers beschrijft deze keten als volgt: ‘Dit genealogische systeem is een 
referentiesysteem dat het leven van het kind in een […] tijdsperspectief plaatst. Want te zijner 
tijd zal het kind zich moeten losmaken van zijn ouders teneinde zelf ouder te worden. Het 
kind is niet causa sui of autoreferentieel, maar zijn bestaan verwijst naar het leven van zijn 
voorouders, zijn ouders en naar zijn eigen plaats in de keten van generaties.’ Pessers 2003, 
Verdwaalde seksen, p. 18.  
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de verliefdheid dat hogere doelen op de achtergrond raken? Als Achilles door 
zijn maten aan het belang van de oorlog om Troje wordt herinnerd, antwoordt 
hij als volgt:   
 

‘Als de Trojaanse burcht verzinken zou, tot er een blauwig meer voor in de 
plaats zou komen, […] als aan het hof van Priamus een snoek regeerde en een 
otter of een bunzingpaar elkaar op het bed van Helena omhelsde: Het ging mij 
net zo weinig aan als nu.’19  

 
In de ervaring van liefde voor elkaar verliezen hogere doelen hun betekenis en 
treedt de geliefde daarvoor als doel op zich in de plaats. Binnen de symbolische 
orde daarentegen wordt de betekenis van de verliefdheid getransformeerd in een 
moment dat past in een historische keten van gebeurtenissen, van liefde naar 
voortplanting, gezin, dood en regeneratie in het nageslacht. Een dergelijk 
systeem is op vele manieren gunstig en nuttig. Kinderen worden ingepast in een 
vanzelfsprekende orde, een toekomstperspectief wenkt, de familiale orde kan 
gereguleerd worden en in rechte gelegitimeerd binnen het familie- en erfrecht. 
Wat wel verloren gaat is het eigene en unieke van de eigenstandige 
liefdesgeschiedenis. Deze wordt instrumenteel gemaakt aan een hoger doel. 
Binnen de Amazoonse orde is dat de staat, maar binnen de ons bekende 
familiale orde is dat het nageslacht.  
  De vraag is of er überhaupt een symbolische orde mogelijk is die plaats 
biedt aan de strikt persoonlijke verhouding tussen twee mensen. De symbolische 
orde van taal, zeden en familie maakt het mogelijk dat geliefden hun verhouding 
naar de buitenwereld legitimeren, maar hij legt ook impliciet of expliciet 
voorwaarden op aan die verhouding. In de Penthesilea is er voor de verhouding 
tussen Achilles en de Amazonekoningin geen plaats. Een symbolische orde 
waarin hun liefde kan blijven bestaan zoals die is, bestaat niet, want in zowel de 
symbolische orde van Penthesilea als die van Achilles is de liefde geen doel op 
zich, maar slechts een middel tot de voortplanting omwille van de staat, ofwel 
omwille van het geslacht. Dan rijst de vraag wiens doelstellingen moeten 
prevaleren en komt de ongelijkheid in het spel.  
  Mijns inziens is de symbolische druk die het beeld van het kerngezin 
oplevert de reden waarom de homo duplex een tragisch bestaan leidt. Hij wil iets 
strikt intiems en de eigenheid ervan behouden. Dat probeert hij samen met zijn 
geliefde in de persoonlijke sfeer. In de publieke sfeer wordt hij geacht die band 
toekomstbestendig te maken en te consolideren binnen een op nageslacht 
gerichte symbolische orde.20 Die symbolische orde zal echter ook de relatie 

                                                 
19  Penthesilea, 21ste toneel, p. 94. 
20  De trouwring valt mij in dit verband altijd op. De ring staat symbool voor de 
oneindige liefde, maar liefde is in feite altijd eindig, al is het maar vanwege de dood van één 
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tussen de geliefden in de persoonlijke sfeer veranderen. Conflicten rijzen over 
welke regels er gelden en mochten de bestaande kaders onbevredigend zijn dan 
doet de vraag zich voor hoe die veranderd kunnen worden. De symbolische orde 
vraagt van de geliefden het unieke moment van verliefdheid op te heffen en te 
plaatsen binnen een oneindige reeks. Die opheffing gaat gepaard met een 
transformatie van de relatie en daarmee met het verlies van zijn unieke eigen 
karakter. De relatie tussen de buitenwereld waarin de symbolische orde geldt en 
de binnenwereld van de liefdesrelatie waarin het intieme genot heerst, is 
antagonistisch.  
 
6. Conclusie 
 
Von Kleist laat het probleem zien van een symbolische orde die de uniciteit van 
de liefde transformeert en daarmee geweld aan doet. De geliefden zijn in alles 
gelijk aan elkaar, maar de symbolische orde dwingt hen tot ongelijkheid en 
daarmee tot strijd. In de symbolische staatsorde van de Amazonen wordt de man 
instrumenteel gemaakt aan het voortbestaan van de staat. Hij is er slechts om 
voor nageslacht te zorgen en moet dan verdwijnen. Binnen deze orde kan de 
liefde van Penthesilea en Achilles niet worden gelegitimeerd. Dat kan wel 
binnen de familiale orde van Achilles, maar die wordt gekenmerkt door de 
‘patria potestas’. Achilles bepaalt zelf de regels van het spel dat de geliefden 
spelen, maar omdat Penthesilea niet onder kan doen voor Achilles is de uitkomst 
van het spel desastreus.  
  Von Kleists tragedie was haar tijd vooruit. In de huidige pluriforme 
samenleving komen dergelijke botsingen tussen symbolische ordes regelmatig 
voor, zij het in minder dramatische vorm. Wanneer de verliefdheid voorbij is en 
de geliefden hun relatie op symbolische wijze gestalte willen geven, gaan 
conflicten spelen over wie uiteindelijk toegeeft. Mochten de geliefden proberen 
hun eigenheid te behouden, dan zullen zij een eigen vorm aan de relatie moeten 
geven, één die hen als koppel het beste past. Dit heeft een antagonistische 
verhouding met de buitenwereld tot gevolg want die eist van hen conformisme, 
een conformisme dat juist haaks staat op de liefde.  
  Elke generatie opnieuw ziet zich genoodzaakt de liefde zowel in te 
passen in de symbolische orde, als haar eigen karakter ertegen te verdedigen. De 
ontplooiing die de homo duplex nastreeft binnen de persoonlijke en publieke 
sfeer is een antagonistische. Wanneer hij zijn betrekking met de geliefde door de 
buitenwereld erkend wil krijgen, treedt antagonisme op tussen de geliefden, naar 
wiens model zal de verhouding worden gevormd? Met diezelfde buitenwereld 
staat hij eveneens in een antagonistische verhouding; hij wil dat zijn intieme 
                                                                                                                   
van beide partners. De oneindigheid wordt belichaamd in het nageslacht waarin de liefde 
voort zou moeten duren.    
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persoonlijke verhouding door de buitenwereld wordt geaccepteerd. Echter, de 
symbolische orde die heerst in de publieke sfeer overstijgt het persoonlijke en 
plaatst het binnen een traditioneel gegroeid patroon van relaties, ten behoeve van 
een doel dat algemeen en sociaal is en juist niet persoonlijk en intiem.   
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