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Inleiding
Op 29 september 1995 kwam het debuutalbum van de — toen nog onbekende — Duitse band 

Rammstein uit: Herzeleid. Op de voorkant van het album prijkten zes jonge, gespierde, witte 
mannen die onbeschaamd in de camera staarden. Middels harde muziek, agressieve teksten en 

letterlijk vurige liveshows ademde deze band mannelijkheid uit. En dat is in de loop der jaren niet 
veranderd. Wie Rammstein zegt, zegt hypermasculiniteit. Allereerst is er de muziek. De harde rock 

klinkt koud en machinaal en het ritme doet denken aan het marcheren van militairen. De teksten 
bevatten vaak gewelddadige thema’s, en veel teksten bevatten ook een fikse dosis seksuele 

agressie. In een nummer als Bück Dich bijvoorbeeld zingt Till dat het hem niets kan schelen hoe 
het gezicht van zijn minnares eruit ziet, zolang ze maar voor hem bukt. En dan is er nog de visuele 

kant van Rammstein. De aankleding van hun liveshows is inmiddels legendarisch. Het gebruik van 
vuur, de sadistische en agressieve performances die ze leveren, de aankleding die vooral bestaat 

uit heel veel staal: het zijn allemaal stereotype masculiene elementen. Beelden zijn van groot 
belang voor Rammstein. Wereldwijde bekendheid hebben, terwijl ze alleen in het Duits zingen, 

zorgt ervoor dat een groot deel van hun fans de teksten niet kunnen verstaan. Meer dan andere 
bands zijn ze dus afhankelijk van het gebruik van beeldmateriaal om hun boodschap over te 

brengen. En dat doen ze dan ook met passie. 
In dit onderzoek naar Rammstein zet ik daarom de beelden centraal, specifiek de videoclip 

Mein Teil. Mijn onderzoeksvraag is: op welke manier wordt mannelijkheid gerepresenteerd in de 
clip Mein Teil van Rammstein? Mein Teil gaat over Armin Meiwes, de man die in 2001 een 

advertentie op internet plaatste met de vraag of hij iemand mocht vermoorden en opeten. Bernd 
Jürgen Brandes reageerde hierop; hij wilde hier wel aan meedoen. Hij had echter één wens: 

voordat Armin hem zou vermoorden, moest hij eerst Bernds penis afsnijden om die vervolgens met 
zijn tweeën op te eten. Dat gebeurde, waarna Armin Bernd in zijn keel stak en in een bad liet 

doodbloeden. Armin werd uiteindelijk opgepakt nadat hij online over zijn daad opschepte (Adney, 
133). De zaak werd breed uitgemeten in de media en trok ook de aandacht van Rammstein, die 

besloten er een nummer over te schrijven. Er werd ook een videoclip voor gemaakt, waarin de zes 
leden van Rammstein elk een eigen, opzichzelfstaande performance leverden. Ik wil deze clip als 

onderwerp gebruiken omdat ik denk dat mannelijkheid als thema in deze videoclip erg duidelijk 
naar voren komt. 

Mannelijkheid is een centraal onderwerp binnen Rammstein. Dat werd al duidelijk bij de 
cover van hun eerste album Herzeleid waar het mannelijke lichaam letterlijk op de voorgrond staat. 

(Stereotype) mannelijkheid is doorgedrongen in elk aspect van hun kunst. Veel van hun videoclips 
hebben mannelijkheid als thema, maar in Mein Teil is dat thema nadrukkelijker aanwezig dan in 

vele andere videoclips. 
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Er wordt vandaag de dag veel onderzoek gedaan naar gender, maar van oudsher gaat dat 

vaak over vrouwen. Mannen werden meestal gezien als een soort van neutrale standaard. Cecilia 
Åsberg schrijft bijvoorbeeld in ‘Het lichaam als strijdtoneel’ dat de “witte mannelijkheid is de 

ongemarkeerde, maar verre van neutrale, categorie van het a priori vaststaande 
geplaatst” (Åsberg, 39). Mannelijkheid is volgens haar dus nog vaak ‘lichaamsloos’, eerder een 

maatstaf dan een op zichzelf staand onderzoeksobject. Dit wordt ook bevestigd door R.W. Connell, 
die mannelijkheid in haar boek Masculinities de “the unmarked term, the place of symbolic 

authority” noemt (Connell, 70). In andere woorden: mannelijkheid wordt gezien als neutraal, en 
belangrijker nog: natuurlijk. Waar de vrouw vaak als ‘de ander’ of ‘de tweede sekse’ wordt gezien, 

en erkend wordt dat vrouwelijkheid niet per se aangeboren is, maar juist wordt aangeleerd, wordt 
vaak nog gedacht dat mannelijkheid wel aangeboren is. Mannelijkheid is een vaststaande 

karaktertrek die je van nature kan bezitten (Connell, 45). Toch wordt er de laatste jaren ook steeds 
meer onderzoek gedaan naar mannelijkheid, en mannelijkheid wordt langzaamaan uit het gebied 

van het onbenoemde en neutrale gehaald. Zo zijn genderwetenschappers het er steeds meer over 
eens dat mannelijkheid niet alleen maar natuurlijk en aangeboren is, maar dat mannelijkheid 

ontstaat door relaties en interacties. Mannelijkheid is zodoende niet iets dat alleen maar ‘is’, maar 
dat we ook ‘doen’, schrijft Stephen M. Whitehead in The Masculinities Reader: “Since masculinity 

is something that one ‘does’ rather than something that one ‘has’, it would be appropriate to say 
that men ‘do’ masculinity in a variety of ways and in a variety of settings” (Whitehead 2001, 18). Op 

deze manier gezien, is mannelijkheid dan ook geen vaststaand iets, maar juist iets dat zich in een 
constante staat van verandering en ontwikkeling bevindt. Mannelijkheid is “always local and 

subject to change” (Brittan, 52). 
Een belangrijk begrip in de mannenstudies is hegemonische masculiniteit. Dit begrip gaat 

over de norm waar iedere man aan probeert te voldoen. Liedeke Plate noemt hegemonische 
mannelijkheid in ‘Mannelijkheid als strijdtoneel’ vooral “een symbool, een ideaal waarnaar wellicht 

wordt gestreefd, maar dat voor de meeste mannen niet haalbaar is” (Plate, 170). Het is hierbij 
belangrijk om te vermelden dat die standaard wit is. Witte mannelijkheid wordt als de norm gezien, 

en zwarte mannelijkheid is iets dat van die norm afwijkt (Connell, 80). Ook hegemonische 
mannelijkheid, waar ik verder over zal uitweiden in het tweede hoofdstuk, laat weer zien dat 

mannelijkheid dus niet per se is aangeboren, maar iets is dat mannen ‘doen’. Het feit dat dit ideaal 
voor het merendeel van de mannen niet haalbaar is, zorgt ervoor dat mannelijkheid ‘broos’ is 

(Plate, 171). Samenvattend is mannelijkheid dus geen neutraal, natuurlijk gebied. Ook 
mannelijkheid wordt gecreëerd en veranderd (Connell, 52). 

Het woord creëren is hier van groot belang. Creëren toont dat iets niet al ‘is’, van 
nature. Creëren betekent dat er een ontwerper is, een aanstichter die iets de wereld in brengt. In 

andere woorden: mannelijkheid is iets dat geperformed wordt. Dit is ook wat Judith Butler betoogt 
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in Gender Trouble. Zij beschrijft dat we gender ‘performen’. Door het uitvoeren van handelingen op 

een specifieke manier, geven we vorm aan onze gender: 
Acts, gestures, and desire produce the effect of an internal core or substance, but produce this on 

the surface of the body, through the play of signifying absences that suggest, but never reveal, the 

organizing principle of identity as a cause. Such acts, gestures, enactments, generally construed, 

are performative in the sense that the essence or identity that they otherwise purport to express are 

fabrications manufactured and sustained through corporeal signs and other discursive means (Butler 

1990, 136). 

Dit betekent dat onze handelingen niet van een natuurlijke, vaststaande inwendige identiteit 

komen, zoals vaak wordt gedacht; Butler draait het juist om. Door ons op een bepaalde manier te 
gedragen, laten we aan anderen zien wat onze identiteit is. Dit maakt dat gender performatief is, 

want een performance is altijd gekunsteld, en nooit een toevallige ontwikkeling. 

Dit performen van gender zie ik duidelijk terug bij Rammstein. Ik noemde Rammstein 
eerder al ‘hypermasculien’ en dat komt niet alleen omdat ze veel stereotype masculiene elementen 

in elk aspect van hun kunst gebruiken, maar vooral omdat ze die elementen zo uitvergroten. Bij 
liveshows heeft Rammstein tijdens het nummer Pussy een act waarbij zanger Till op een 

meterslang kanon zit in de vorm van een penis, waaruit schuim het publiek in spuit. De penis is 
groter dan Till zelf, en het levert een ontzettend karikaturaal beeld op. Op die manier maakt 

Rammstein mannelijkheid niet alleen overduidelijk zichtbaar, de band haalt mannelijkheid ook uit 
het gebied van het natuurlijke, en toont het performatieve karakter ervan aan. Dat doen ze vooral 

heel sterk op een beeldende manier. Om deze reden wil ik Butlers gender performativiteit dan ook 
als theorie gebruiken voor mijn onderzoek.

De methode die ik ga gebruiken om mijn onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal 
beeldanalyse zijn. Mein Teil laat niet één samenhangend verhaal zien, maar bestaat juist uit zes 

aparte stukken die ieder om één van de bandleden draaien. Om die reden zal ik bij deze 
beeldanalyse voornamelijk letten op de personages. In Mein Teil komen er meerdere thema’s aan 

bod, en deze thema’s zullen als leidraad voor mijn onderzoek gelden. Elk hoofdstuk zal gaan over 
één van deze thema’s, namelijk; lichamelijkheid, agressie en Frau Schneider. Binnen elk thema zal 

ik eerst beginnen met achtergrondinformatie om vervolgens op analyse over te gaan. 
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Thema 1: Lichamelijkheid
In dit hoofdstuk zet ik het mannelijke lichaam centraal. Lichamelijkheid is nadrukkelijk 

aanwezig in Mein Teil: de camera heeft uitvoerige aandacht voor het lichaam, en in sommige 
gevallen is het lichaam ook het enige wat er in een scène wordt getoond. Bij de performance van 

Oliver zijn er bijvoorbeeld geen attributen in de studio, maar enkel en alleen zijn lichaam. Dit 
lichaam wordt intens belicht, het staat letterlijk in de ‘spotlights’. In dit hoofdstuk richt ik me met 

name op Flake en Oliver, omdat bij hen het lichamelijke het sterkst wordt geaccentueerd. Ik zal 
eerst een algemene beschrijving geven van de rol van het (mannelijke) lichaam in de 

hedendaagse, westerse maatschappij. Vervolgens beschrijf ik de scènes van Flake en Oliver en 
daarna volgt een analyse hiervan. 

1.1 Het mannelijke lichaam
Het lichaam is niet alleen een biologisch object; ons lichaam is ook het medium waardoor 

wij de wereld waarnemen, ervaren en leren kennen. R.W. Connell verklaart in Masculinities dat 
“Bodily experience is often central in memories of our own lives, and thus in our understanding of 

who and what we are” (Connell, 53). Onze lichamen doen er dus toe, lichamelijkheid heeft een 
centrale rol in ons leven. We nemen niet alleen de wereld door onze lichamen weer, maar het 

werkt ook andersom: de wereld leert ons kennen via onze lichamen. Het lichaam is dus ook geen 
neutraal gebied, maar drager van betekenis. Door onze lichamen laten we zien wie we zijn. R. Gill 

beschrijft in ‘Body Projects and the Regulation of Normative Masculinity’ dat “high modernity has 
produced an unprecedented ‘individualization’ of the body, in which meanings are privatized and 

the body becomes a bearer of symbolic value” (Gill, 5). Het individualiseren is hier een belangrijke 
term, we eigenen ons het lichaam toe. Het lichaam is geen natuurlijk gegeven meer waar we 

weinig invloed op hebben, maar we kunnen onze lichamen sturen en vormen. “The body is not just 
a physical entity which we ‘possess’”, beargumenteert A. Giddens dan ook in Modernity and Self-

identity, “it is an action-system” (Giddens, 99). We werken actief aan ons lichaam, en dat wordt in 
de hedendaagse westerse maatschappij zelfs verwacht. Het lichaam moet blijk geven van een 

coherente identiteit. Dit beschrijft C. Shilling in The Body and Social Theory: “the typical experience 
of inhabiting such a body is not one of ‘a body-that-hangs-together, naturally, all by itself’, but is 

rather a sense that keeping the embodied self whole ‘must be achieved, both beneath the skin and 
beyond’” (Shilling, 7). Volgens Shilling kunnen we dus een coherente, belichaamde zelf verkrijgen 

door aan ons lichaam te werken. Belangrijk hierbij is dat dit geen project is dat ooit af raakt, het is 
een project dat zich constant in een staat van ontwikkeling bevindt. Shilling spreekt dan ook van 

‘body projects’ (Shilling, 6). 
Mannelijkheid wordt vaak verbonden aan lichamelijkheid. Enerzijds is er het stereotype dat 

mannelijkheid te maken heeft met de ratio en de geest, en vrouwelijkheid te maken heeft met het 
natuurlijke en lichamelijke. Anderzijds wordt beweerd dat “True masculinity is almost always 
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thought to proceed from men’s bodies — to be inherent in a male body or to express something 

about the male body” (Connell, 45). Dit heeft vooral te maken met stereotype masculiene waarden 
zoals kracht, die duidelijk te zien zijn in het lichaam. Mannelijkheid is dus iets dat getoond en 

bewezen wordt door het lichaam. M. Lefkowich beschrijft dit in ‘Male Body Practices: Pitches, 
Purchases, and Performativities’: “Idealized masculine bodies generally center on masculine ideals 

of stoicism, power, control, dominance, and sexual desirability into the physical and/or material 
traits of strength, function, size, and shape” (Lefkowich, 454). Het sterke, gespierde lichaam 

vertegenwoordigt dus waarden die we met mannelijkheid associëren, zoals kracht, macht en 
dominantie. Deze idealen zien we duidelijk terug in de hedendaagse westerse cultuur. Mannen in 

reclames, tijdschriften en films zijn vrijwel altijd gespierd. Belangrijk hierbij is dat het dus vooral één 
type lichaam is dat met mannelijkheid wordt geassocieerd: het witte, heteroseksuele, sportieve 

lichaam. Deze hegemoniale mannelijkheid is de norm, en mannen die zo’n lichaam niet bezitten 
worden gezien als minderwaardig. Het is niet moeilijk om in te zien dat dit problemen met zich 

meebrengt. Iemand die niet aan dit ideaalbeeld voldoet, wordt minder mannelijk of juist te 
mannelijk bevonden. Voor een deel kan een man hier zelf invloed op hebben, we kunnen een 

lichaam namelijk vormen en veranderen. Maar niet alles kan worden veranderd. R.W. Connell 
beschrijft de kwetsbare positie van mannelijkheid als volgt: “The constitution of masculinity through 

bodily performance means that gender is vulnerable when the performance cannot be sustained — 
for instance, as a result of physical disability” (Connell, 54). Wanneer een man bijvoorbeeld in een 

rolstoel terecht komt, kan dat ervoor zorgen dat hij zich aangetast voelt in zijn mannelijkheid. De 
sterke band tussen mannelijkheid en lichamelijkheid zorgt ervoor dat mannelijkheid een sterk 

performatief karakter kent. “Men’s bodies are often important material representations of their 
gendered expressions and performances” betoogt M. Lefkowich (Lefkowich, 456). Het lichaam is 

derhalve een belangrijk instrument waarmee mannen hun mannelijkheid kunnen tonen.

1.2 De performances van Oliver en Flake
In Mein Teil is het mannelijke lichaam op verschillende manieren, en in verschillende gedaanten, 
aanwezig. In deze videoclip heeft elk bandlid zijn eigen verhaallijn. Bij Oliver en Flake wordt 

lichamelijkheid naar mijn mening het sterkst benadrukt. Oliver komt voor het eerst in beeld vlak 
voor het begin van het eerste refrein. Hij is kaal, van top tot teen wit geschminkt, en draagt alleen 

een witte lendendoek. De eerste seconde dat hij in beeld komt, wordt hij van boven gefilmd. De 
camera toont een close-up van zijn gezicht en hij lacht. De seconden erna worden beelden van zijn 

hoofd afgewisseld met beelden van Till die in zijn gezicht geslagen wordt. De beelden, allemaal 
close-ups, volgen elkaar snel op. Er is een duidelijk gebrek aan overzicht. Wanneer het refrein 

start, zien we enkel nog Oliver. Nu wordt zijn hele lichaam in beeld gebracht. Oliver bevindt zich in 
een zwarte, volledig lege ruimte. We zien geen muren, alles om hem heen is zwart. Hij wordt fel 

belicht. Bij de start van het refrein laat hij zich op de grond vallen. Hij draait wild zijn lichaam op en 
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neer, zijn ogen en mond zijn wijd open gesperd. Soms probeert hij op te staan, en dan laat hij zich 

weer vallen. Zijn bewegingen zijn stijf. 
Flake bevindt zich in eenzelfde soort omgeving. Ook hier is de ruimte donker, het enige 

attribuut dat aanwezig is, is een ballet-bar. Ook de verlichting is hetzelfde als bij Oliver. Flake komt 
voor het eerst in beeld na het eerste refrein; in het tweede couplet ligt de focus voornamelijk op 

hem. Flake draagt enkel een balletmaillot en -schoenen. De camera toont eerst louter zijn hand. 
Die is in een vuist gebald, en zijn pink beweegt op en neer. Vervolgens brengt de camera 

langzaam het hele lichaam van Flake in beeld. We zien hem aan de bar, hij staat ongemakkelijk op 
zijn tenen. Dan toont de camera Frau Schneider, die op een stoel zit en toekijkt. Flake danst aan 

de bar, en de camera zoomt een aantal keren in op zijn voeten en handen. Wanneer de camera 
inzoomt op zijn gezicht, zien we dat Flake grijnst. In de opmars naar het tweede refrein worden zijn 

bewegingen sneller, en in een vlugge shot zien we hem met opgetrokken benen aan de bar 
springen. 

1.3 Analyse
Het eerste dat in het oog springt wanneer we naar Oliver en Flake kijken, is dat ze beiden niet 

voldoen aan het hedendaagse, westerse ideaal dat mannen gespierd moeten zijn. Oliver en Flake 
zijn allebei slank, en Flake is zelfs erg dun. M. Lefkowich beschrijft dat “the fit body is linked to 

notions of health and masculine ideals of control and/or self-discipline” (Lefkowich, 455). Dit zijn 
waarden waaraan Oliver en Flake dus niet volledig aan voldoen. Met name Flake voldoet niet aan 

het stereotype mannelijke ideaal: hij is mager, heeft een bril en vet, halflang haar. Hij draagt een 
maillot en doet aan ballet. Zijn bewegingen zijn houterig. Judith Butler omschrijft in Gender Trouble 

het begrip performativiteit. Met performativiteit laten we volgens haar via ons lichaam ons innerlijk 
zien. We ‘performen’ een vermeende innerlijke essentie, maar die essentie is wel gebonden aan 

bepaalde sociale en culturele normen: “the performance is effected with the strategic aim of 
maintaining gender within its binary frame” (Butler 1990, 140). De performance moet dus aan 

bepaalde eisen voldoen. Een mannelijk lichaam hoort derhalve mannelijkheid te performen. Dit 
doet Flake niet. Dit wordt versterkt door het feit dat hij bekeken wordt. Frau Schneider zit op een 

stoel en kijkt naar zijn performance. In haar essay ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’ 
beschrijft L. Mulvey dat het gangbaar is dat de man kijkt, en de vrouw bekeken wordt (Mulvey, 

837). Maar bij Flakes scène zijn de rollen omgedraaid. Hij wordt bekeken, niet alleen door Frau 
Schneider, maar ook door de kijker. Flake is dus in een dubbele vrouwelijk positie geplaatst: hij 

danst en wordt daarbij bekeken. Maar hij mist echter het sierlijke wat we met vrouwen associëren. 
Flake bevindt zich daardoor in een ongemakkelijke situatie: hij voldoet niet aan het mannelijke 

ideaal, maar hij past ook niet in de vrouwelijk positie waarin hij zich bevindt. 
Ook Oliver voldoet niet aan het stereotype mannelijke ideaal. Hij is niet zo mager als Flake, 

maar ook niet gespierd, en hij laat ook geen typische mannelijke waarden zien als kracht of 
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dominantie. Integendeel: in zijn performance is veel frustratie te zien. Oliver kruipt moeizaam over 

de grond, houdt zijn lichaam stijf en spert zijn ogen en mond wijd open. Zijn performance wordt 
tijdens het refrein getoond. Het refrein klinkt erg agressief en bevat maar één zin die steeds 

herhaald wordt: “Es ist mein Teil — nein” (Bihác). De woorden ‘mein Teil’ verwijzen hier naar de 
penis die Meiwes van zijn slachtoffer afhakte, en samen met zijn slachtoffer probeerde op te eten. 

R.W. Connell beschrijft in Masculinities dat “In the semiotic opposition of masculinity and femininity, 
masculinity is the unmarked term, the place of symbolic authority. The phallus is master-signifier, 

and femininity is symbolically defined by lack” (Connell, 70). Het gebrek dat vrouwelijkheid 
kenmerkt is hier belangrijk. Een man die wordt gecastreerd kan niet meer volledig man zijn omdat 

deze man nu zelf ook een gebrek heeft. De frustratie en woede die bij Oliver te zien is kan een 
verwijzing zijn naar de angst voor dit gebrek aan mannelijkheid. Het gebrek maakt hem immobiel 

en zorgt ervoor dat hij niet meer optimaal als man kan functioneren. Zijn performance toont de 
angst om niet mannelijk genoeg te zijn en de frustratie die ontstaat wanneer hij niet kan opleven 

naar het mannelijke ideaal. 
Zowel Flake als Oliver voldoen dus allebei niet aan de hegemonische masculiniteit. Zowel 

hun lichamen als hun performances vertonen veel gebreken ten opzichte van het mannelijke 
ideaal. Liedeke Plate beschreef al dat hegemonische masculiniteit een ‘ideaal’ is dat “voor de 

meeste mannen niet haalbaar is” (Plate, 170). Je zou kunnen stellen dat het dus niet zoveel 
uitmaakt als Flake en Oliver niet aan dat ideaal voldoen, het is immers voor de meerderheid van 

de mannen niet haalbaar. Maar hegemonische masculiniteit is zo belangrijk dat het kennelijk wél 
iets uitmaakt als het niet behaald wordt. Je hoort er niet echt bij als je er niet aan voldoet, je bent 

dan geen ‘echte man’. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot frustratie, wat duidelijk is in Olivers 
performance. Flakes toont voornamelijk de vervreemding die kan ontstaan bij het falen in het 

voldoen aan hegemonische masculiniteit. Doordat hij hierin faalt, raakt hij vervreemdt van zijn 
eigen masculiniteit. Maar de vrouwelijke positie waar hij zich in bevindt, past ook niet bij hem. Zijn 

performance laat dan ook de ongemakkelijke positie zien waarin hij zich bevindt. 
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Thema 2: agressie
Agressie is het thema van dit tweede hoofdstuk. Omtrent twee personages uit Mein Teil 

zien we agressie duidelijk terug: Till, die zich laat bevredigen door een engel en vervolgens de 
veren uit haar vleugels rukt en Richard, die een gevecht heeft met zijn spiegelbeeld. Agressie is 

een emotie die met name met mannelijkheid wordt geassocieerd (Barrett, 79). In dit hoofdstuk ga 
ik eerst dieper in op hegemonische mannelijkheid en de link tussen mannelijkheid en agressie; 

vervolgens zal ik de scènes met Till en Richard analyseren.

2.1 Hegemonische mannelijkheid
Hegemonische mannelijkheid is het ideaalbeeld van hoe de perfecte man zou moeten zijn. 

In relatie tot dit ideaalbeeld worden andere beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid 

gemarginaliseerd en ondergeschikt gemaakt (Barrett, 79). Om een ‘echte’ man te kunnen zijn, is 
alleen het hebben van mannelijke geslachtsdelen namelijk niet genoeg. Mannen moeten ook 

bepaalde karaktertrekken laten zien om als mannelijk te worden beschouwd. Michael Kaufman 
maakt in ‘The Construction of Masculinity and the Triad of Men’s Violence’ dan ook een 

onderscheid tussen ‘maleness’ en ‘masculinity’, waarbij maleness verwijst naar het biologische 
gegeven en masculinity verwijst naar de ideologie die achter het idee van mannelijkheid schuilt 

(Kaufman, 13). Welke karaktertrekken gezien worden als ideaalbeeld verschilt per tijdsperk en per 
cultuur. Frank J. Barrett beschrijft in ‘The Organizational Construction of Hegemonic Masculinity: 

The Case of the US Navy’ dat het mannelijke ideaalbeeld in de hedendaagse, westerse cultuur 
een man is die “independent, risk-taking, aggressive, heterosexual and rational” is (Barrett, 79). 

Chris Barker voegt daar in Cultural Studies nog “strength, power, stoicism, action, control, […] self-
sufficiency, male cameraderie/mateship and work” aan toe (Barker, 312). Hoewel hegemonische 

mannelijkheid dus veranderingen kan doormaken, is er één element dat ten alle tijden met 
mannelijkheid geassocieerd wordt: macht. 

Masculinity, from this point of view, is always local and subject to change. Obviously, 

some masculinities are long-lived, whilst others are as ephemeral as fads in pop 

music. However, what does not easily change is the justification and naturalization 

of male power; that is, what remains relatively constant in the masculine ideology, 

masculinism or hetero-sexualism. (Brittan, 52/53) 

Het is door deze nadruk op macht dat ook andere waarden, zoals kracht, actie en zelfstandigheid, 

belangrijk worden gevonden. Dit soort waarden zijn namelijk belangrijk bij het hebben en 
behouden van een machtspositie

Dit modelbeeld leidt tot veel moeilijkheden. Ten eerste ligt de lat veel te hoog. 
Hegemonische mannelijkheid is een ideaalbeeld dat maar weinig mannen kunnen bereiken (Plate, 

170). Om deze reden noemt Liedeke Plate mannelijkheid dan ook ‘broos’: er is constant gevaar dat 
de man het ideaal niet bereikt, en dat dus geen ‘echte’ man is (Plate, 171). Zoals aangetoond in 
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het vorige hoofdstuk kan dit veel frustraties en onzekerheden veroorzaken bij mannen die wel 

steeds streven naar dit ideaal, maar hier uiteindelijk niet in slagen. Daarnaast is het hedendaagse 
beeld dat ‘echte’ mannen altijd zelfstandig zijn en geen emoties mogen tonen ook erg 

problematisch. Dit leidt volgens Steve Biddulph in het boek Manhood tot een ‘act’: “Most men 
today don’t have a life. What they have instead is an act. When a man is deeply unhappy, 

desperately worried, or utterly lonely or confused, he will often pretend the opposite, and so no one 
will know” (Biddulph, loc. 93). Mannen die dus twijfels of depressieve gevoelens hebben, moeten 

deze gevoelens onderdrukken om aan het mannelijke ideaal te kunnen voldoen. In andere 
woorden: mannen moeten een masker opzetten en zichzelf anders voordoen dan dat ze zijn. 

Terrence Real wijdt over de gevolgen hiervan uit in zijn boek I Don’t Want to Talk About It: Men and 
Depression en merkt op dat deze houding verantwoordelijk is voor “several of the problems we 

think of as typically male: physical illness, alcohol and drug abuse, domestic violence, failures in 
intimacy, self-sabotage in careers” (Real, 22). Het onderdrukken van gevoelens zorgt ervoor dat 

mannen uiteindelijk “pressure cookers” worden, schrijft Michael Kaufman (Kaufman, 22). Mannen 
kroppen emoties en twijfels op, en daardoor wordt de spanning in hen steeds groter. Die spanning 

moet er uiteindelijk uit en dan is geweld vaak de oplossing: “How is it that we combat these 
doubts? One way is by violence” (Kaufman, 15). Geweld en agressie die voortkomen uit deze 

opgebouwde spanning zijn bij twee leden van Rammstein duidelijk te zien in Mein Teil: Till, de man 
die wordt bevredigd door de engel, en Richard, die zijn spiegelbeeld aanvalt. Ik zal eerst Tills 

scène beschrijven en analyseren, en vervolgens Richards scène. 

2.2 Till

(Afb. 1: still uit de videoclip. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=PBvwcH4XX6U)
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Tills scène begint aan het einde van het eerste couplet. We zien een close-up van zijn 

gezicht terwijl hij met zijn tanden veren uit de vleugels van de engel voor hem rukt. Tijdens het 
tweede couplet wordt hij volledig in beeld gebracht. Hij zit in een stoel in een lege, donkere studio, 

en voor hem zit een zwarte vrouw met engelenvleugels die hem bevredigt. Till hangt lui achterover 
en lijkt niet echt geïnteresseerd te zijn. In de volgende scène, tijdens de bridge, zien we hem op 

een uitgelaten manier de veren uit de vleugels van de vrouw rukken. Hij gooit de veren in het rond, 
stopt ze in zijn mond en spuugt ze weer uit. Hij bijt in de vleugels en ook in haar haren. In één, vlug 

moment lijkt hij haar even huilend vast te pakken. De scène eindigt wanneer de engel uitgeteld op 
de grond ligt, en Till haar bij een been vastpakt en haar achteloos het beeld uit sleept. 

Er is een discrepantie tussen tekst en beeld wanneer Till wordt bevredigt door de engel in 
het tweede couplet. Het beeld lijkt stereotype masculien te zijn: de vrouw zit naakt op haar knieën 

voor hem op de grond, terwijl hij gekleed in een stoel zit en boven haar uit toornt. Deze houding 
laat zien dat zij onderdanig is, en hij dominant. Het feit dat de vrouw zwart is versterkt dit gevoel; 

Till is een witte man die haar overheerst. In het heersende discours geldt wit nog altijd als de norm 
en wordt zwart gezien als de ‘ander’ (Connell, 80). Deze scène zou gezien kunnen worden als een 

viering van hegemonische mannelijke seksualiteit: hij wordt bevredigd en er wordt niet verwacht 
dat hij de gunst ook terug verleent. Hij is duidelijk de overwinnaar in deze scène. Maar de tekst in 

het tweede couplet is juist een viering van het verlies van mannelijkheid. “Brandes celebrated the 
destruction of his genitalia”, schrijft Karley K. Adney over het moment waarop Meiwes en Brandes 

gezamenlijk Brandes castreerden en zijn geslachtsdelen opaten (Adney, 133). Het is dit stukje van 
de gebeurtenis wat in het tweede couplet wordt bezongen: “Ist doch so gut gewürzt, und so schön 

flambiert, und so liebevoll auf Porzellan serviert” (Bihác). Het geslachtsdeel, dat zo ‘mooi 
geflambeerd is, en zo liefdevol op porselein wordt geserveerd’ klinkt als een delicatesse. Castratie 

— het verlies van mannelijkheid — wordt op deze manier bezongen als een begerenswaardig iets, 
terwijl het beeld juist een viering van hegemonische mannelijkheid lijkt te tonen. 

Ondanks de discrepantie tussen deze twee elementen, laten zowel de tekst als het beeld 
zien dat seksualiteit voor mannen vaak problematisch is. “Male sexuality is not simply a thing, 

good, bad, or otherwise. It is a terrain of tension, conflict and struggle” geeft Gad Horowitz aan in 
‘Male Sexuality: Toward A Theory of Liberation’ (Horowitz, 81). De spanning ontstaat deels doordat 

er ook op het gebied van seksualiteit een ideaal is waar mannen aan moeten voldoen. Steve 
Biddulph beschrijft dit ideaal als “simply being sex machines who wanted sex as much as possible, 

with as many partners as possible, and with as little involvement as possible” (Biddulph, loc. 643). 
Daarnaast is seksualiteit een gebied van intimiteit en vertrouwelijkheid (Biddulph, loc. 891). In het 

beleven van seksualiteit geef je jezelf bloot, toon je een intiem deel van jezelf. En dat vraagt om 
het loslaten van controle — en dus dominantie —; iets waar veel mannen problemen mee hebben. 

For many men it is the very spontaneity of intimacy — and trust — that is so threatening 

and precarious. It is the unscripted response, the unpredictable, uncontrollable situation, that 
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many men avoid. In seeking to control the uncertainty that might be generated by emotional 

intimacy, many men — unconsciously or otherwise — reach for conventional practices and 

behaviors of stereotypical masculinity

constateert Stephen M. Whitehead in Men and Masculinities (Whitehead 2002, 174) Mannen die in 

zo’n situatie toch de controle proberen terug te krijgen, kunnen dat doen via geweld: 
But in those who harbor great personal doubts or strongly negative self-images, or 

who cannot cope with a daily feeling of powerlessness, violence against women can 

become a means of trying to affirm their personal power in the language of our sex-

gender system. That these forms of violence only reconfirm the negative self-image 

and the feeling of powerlessness shows the fragility, artificiality, and precariousness 

of masculinity. (Kaufman, 17) 

 Het is deze intieme onkunde en frustratie die getoond wordt in Tills scène. Wanneer hij 
bevredigt wordt, hangt hij lui achterover in zijn stoel. Hij kijkt ongeïnteresseerd naar boven en lijkt 

verveeld te zijn. Echte intimiteit is er dus niet. Till laat hegemonische mannelijkheid zien, maar die 
is niet bevredigend. De frustratie hierover wordt niet veel later getoond, wanneer hij haar veren 

uitrukt, en in haar vleugels bijt. Dit geweld kan gezien worden als een reactie van Till op zijn eigen 
onkunde wat betreft intimiteit. Niet in staat om echte, persoonlijke intimiteit te tonen, botviert hij zijn 

frustraties op een zwakker iemand. En daardoor kan hij zijn eigen dominante status weer 
bevestigen. Paradoxaal genoeg laat dit geweld juist ook zien hoe fragiel en broos Tills 

mannelijkheid is: er is geweld nodig om zijn mannelijkheid te bevestigen, en zonder dat geweld 
weet hij zich geen houding te geven. De ene seconde dat — temidden van zijn geweld — de 

camera even toont dat hij de engel huilend vastpakt, is dan ook veelzeggend (zie afbeelding 1). 
Heel even toont hij zijn ware gezicht, zijn verdriet, eenzaamheid en twijfels. Hij houdt haar liefdevol 

vast, dit is werkelijk een intiem moment. Het is helaas van korte duur, het shot duurt maar twee 
seconden. In het volgende beeld benadert hij haar weer vol agressie. 

2.3 Richard
Ook Richards scène wordt getekend door geweld. Richard komt voor het eerst in beeld 

tijdens het eerste couplet. Hij loopt de donkere studio in en houdt zijn ogen op de grond gericht. 

Dan loopt hij naar zijn spiegelbeeld toe. Geïnteresseerd kijkt hij naar zichzelf. Hij legt zijn hand op 
de hand van zijn spiegelbeeld, en ruikt en likt aan zichzelf. Aan het einde van het tweede couplet 

neemt hij afstand van zijn spiegelbeeld. Terwijl hij zijn armen waarschuwend voor zijn lichaam 
houdt, loopt hij naar achteren. Dan neemt hij een aanloop en valt zichzelf aan. Hij en zijn 

spiegelbeeld raken in gevecht. De ene Richard tilt de andere op en gooit hem over zijn schouder. 
Ze geven beiden niet op en proberen de ander te overmeesteren. 

In The Making of Mein Teil geeft Richard aan dat zijn performance gaat over een gevecht 
met zijn alter ego (Bonnefoy). Het lijkt alsof hij zijn alter ego onder controle wil houden. Richard 

bestaat eigenlijk uit twee personen: de Richard waarvan hij vindt dat die aan de wereld getoond 
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mag worden, en de Richard die naar zijn mening verborgen moet blijven voor de wereld. Steve 

Biddulph beschreef in Manhood al dat de meeste mannen een ‘act’ hebben, een masker dat ze 
aan de wereld laten zien. Mannen performen dus maar wat ze echt voelen blijft vaak verborgen 

voor het publiek. Ook Richard heeft zo’n masker, en hij bespreekt dat in de documentaire Wenn 
die Seele Trauer trägt, een Duitse documentaire over depressie: “You certainly know that what you 

represent is an illusion, it’s not real, you always know that. You are no god, you are not so 
strong” (Theus). Voor het publiek speelde hij een man die alles onder controle heeft, een 

zelfverzekerde rockgod, maar eigenlijk heeft hij jarenlang geworsteld met depressies en 
drugsmisbruik. Hij vertelt over de drang die hij heeft om iets groots te bereiken en om erkenning te 

krijgen. Dit is één van de kenmerken van hegemonische mannelijkheid.
Hegemonische mannelijkheid vraagt dat mannen een prestatie neerzetten om daar lof mee 

te oogsten. Chris Barker beschrijft in Cultural Studies dat 
Men have been acculturated to seek esteem through public performance and the 

recognition of achievement. This can take many forms, from violence through sport to 

educational qualifications and occupational status. […] Performance orientation of this kind 

— from work to sexuality — is manifested in grandiosity, on the one hand, and deep feelings 

of inadequacy and depression, on the other. (Barker, 312) 

Richard beaamt dit openlijk in zijn interview: 
When I don’t write a song in a week, I feel depressed, I feel worthless. That is an extreme 

pressure that I have in me and when I don’t have the feeling I’m worth something, then I’m 

nothing […] Self doubts are always there. […] The moments of being happy, the moments of 

success, are very short and the self doubts are actually bigger than the moments of… 

happiness, of confirmation. (Theus)

Deze strijd tussen willen presteren en het gevoel niet genoeg te kunnen zijn is duidelijk te 
zien in Richards verhaallijn. Als hij zichzelf ontmoet tijdens het eerste couplet is het geen 

vriendelijke ontmoeting. Hij kijkt argwanend naar zichzelf, alsof hij zijn spiegelbeeld niet helemaal 
vertrouwt. Door de manier waarop hij naar zichzelf kijkt en aan zichzelf ruikt, wordt de indruk 

gewekt dat zijn eigen spiegelbeeld een vreemde voor hem is. Wanneer hij zichzelf later aanvalt, 
wordt het duidelijk dat hij zichzelf als een vijand ziet die onder controle gehouden moet worden. 

Schreeuwend pakt hij zijn spiegelbeeld vast en probeert hem op de grond te drukken, alsof hij zijn 
spiegelbeeld onder de duim wil houden. Richards relatie met zichzelf is niet liefdevol of vertrouwd, 

maar gestoeld op onzekerheid en wantrouwen. 

Zowel Tills als Richards performance laten het onderdrukken van emoties zien. Beide mannen 
streven naar hegemonische mannelijkheid, en bij beide mannen leidt dat frustratie. Till is niet in 

staat tot echte intimiteit, omdat dat vertrouwen en kwetsbaarheid vraagt, maar mannen mogen niet 
kwetsbaar zijn. De frustratie slaat bij hem om in geweld naar de vrouw toe, waardoor hij toch zijn 

mannelijkheid kan bewijzen. Richard onderdrukt emoties van twijfel en tekortkoming, en probeert 



�15
die emoties de baas te zijn door ze met geweld te onderdrukken. Geweld wordt door beide 

mannen gebruikt om een probleem op te lossen, en om hun eigen onzekerheden te verbloemen. 
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Thema 3: Frau Schneider
Het laatste hoofdstuk is geheel gewijd aan Frau Schneider. De drummer van de band, Christoph 

Schneider, verkleedt zich in Mein Teil als vrouw. Dat is niet zomaar een vrouw; hij kruipt in de huid 
van Waltraud Meiwes, de moeder van Armin Meiwes. In dit hoofdstuk zal ik me richten op deze 

vrouw en wil ik onderzoeken wat het betekent voor Christophs masculiniteit als hij de rol van 
moeder op zich probeert te nemen. Ik zal eerst dieper in gaan op het begrip performativiteit, om 

vervolgens Christophs personage te analyseren. 

3.1 Performativiteit
Het woord ‘performen’ wordt vaak geassocieerd met kunstenaars. Een acteur performt op 

het toneel, evenals de muzikant. Maar performen komt in het dagelijks leven ook voor. Bewust of 

onbewust performen we allemaal: we gedragen ons anders tijdens een vergadering dan tijdens 
een romantisch diner. Erving Goffman diept deze opvatting van performen uit in zijn boek The 

Presentation of Self in Everyday Life. Wanneer een persoon een ruimte inloopt, wil hij de anderen 
in die ruimte informatie geven over wat voor een persoon hij is. Dat kan bijvoorbeeld door middel 

van kleding, lichaamshouding, gebaren, of de manier van spreken. Erving Goffman definieert 
performativiteit dan ook als “all the activity of a given participant on a given occasion which serves 

to influence in any way any of the other participants” (Goffman, 8). Volgens deze definitie is dan 
eigenlijk alles een performance, want in vrijwel alle sociale situaties proberen we de ander wel op 

de één of andere manier te beïnvloeden. Wellicht treed je streng op om je kinderen stil te krijgen, 
terwijl je luttele uren later juist een openhartige houding aanneemt om je bezoek welkom te heten 

in je huis. Erving Goffman verwijst hierbij naar Robert Ezra Park, die in Race and Culture stelde 
dat 

It is probably no mere historical accident that the word person, in its first meaning, is a mask. 

It is rather a recognition of the fact that everyone is always and everywhere, more or less 

consciously, playing a role . . . It is in these roles that we know each other; it is in these roles 

that we know ourselves. (Park, 249) 

We hebben dus allemaal verschillende maskers in ons bezit, die we wisselen al naar gelang de 
sociale situatie waarin we ons bevinden. Dit betekent ook dat we ons gedrag nauwgezet in de 

gaten moeten houden. Proberen om een ideale performance neer te zetten, heeft tot gevolg dat 
we onze bewegingen, taalgebruik en reacties zorgvuldig moeten monitoren, en ongewenst gedrag 

achterwege moeten laten. “The expressive coherence that is required in performances points out a 
crucial discrepancy between our all-too-human selves and our socialized selves,” schrijft Goffman 

hierover (Goffman, 36). Goffman gaat er dus vanuit dat er een echte, ware, ik is, die los bestaat 
van alle maskers die hij met zich meedraagt. Het is dit punt waarop Judith Butler kritiek levert. 

In ‘Performative Acts and Gender Construction’, verwoordt Butler deze kritiek: 
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As opposed to a view such as Erving Goffman's which posits a self which assumes and 

exchanges various 'roles' within the complex social expectations of the 'game' of modern life, 

I am suggesting that this self is not only irretrievably 'outside,' constituted in social discourse, 

but that the ascription of interiority is itself a publicly regulated and sanctioned form of 

essence fabrication. (Butler 1988, 528) 

Waar Goffman dus gelooft dat de mens een authentieke zelf bezit, gelooft Butler dat die zelf juist 
gecreëerd wordt in sociaal discours. Juist door interactie met anderen kunnen we een identiteit 

vormen. Dit heeft ook invloed op haar opvattingen over gender. Gender is voor Butler niet een 
essentie die de mens al van nature heeft, ook gender wordt geconstrueerd in sociale situaties. En 

ook gender wordt dus geperformed; door onze performance laten we zien hoe mannelijk of 
vrouwelijk we zijn. Gender komt derhalve niet van binnen uit, maar wordt van buiten op het lichaam 

geschreven. Het is niet genoeg om één keer zo’n performance te leveren, gender is juist iets dat 
we keer op keer opnieuw moeten tonen en bewijzen. Gender in deze zin is ook niet iets dat we zelf 

naar hartenlust kunnen invullen, er zijn maar een paar beperkte opties: 
The act that one does, the act that one performs, is, in a sense, an act that has been going 

on before one arrived on the scene. Hence, gender is an act which has been rehearsed, 

much as a script survives the particular actors who make use of it, but which requires 

individual actors in order to be actualized and reproduced as reality once again. (Butler 

1988, 526)

Al deze mensen die het script netjes volgen construeren zo de werkelijkheid. Het is ook om deze 

reden dat het voor velen zo ongemakkelijk voelt als een individu besluit om dat script niet te 
volgen. Christophs performance in Mein Teil is daar een voorbeeld van. 

3.2 Christophs performance
De videoclip begint meteen met een shot van Frau Schneiders gezicht. Ze kijkt afkeurend 

naar beneden. Het volgende shot toont de benen van andere Rammsteinleden, ze lijken in een 
zwarte vloeistof te staan. Dan toont de camera weer Schneiders gezicht. Christoph blijft de camera 

ontwijken. Gedurende dit intro leest een stem op de achtergrond Meiwes’ advertentietekst voor die 
hij gebruikte om slachtoffers te vinden voor zijn kannibalistische fantasieën. Pas bij de afsluitende 

woorden van die tekst, “Der Metzgermeister”, kijkt Christoph recht de camera in (Bihác). De 
muziek slaat in en beelden van Paul die met wijd open gesperde ogen naar de hemel schreeuwt 

worden afgewisseld met beelden van Schneider die afkeurend naar het schouwspel kijkt. 
De volgende scène waarin Schneider te zien is, is in het tweede couplet tijdens de scène 

van Flake. Christoph zit op een stoel en kijkt naar het dansen van Flake. Op haar schoot ligt een 
doosje. Ze maakt het open en er lijken een soort bonbons in te zitten. Ze begint ervan te eten. 

Tijdens het tweede refrein wisselen twee soorten beelden van Frau Schneider elkaar af. 
Sommige shots tonen haar terwijl ze op een stoel zit en steeds meer bonbons in haar mond propt, 
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en andere shots tonen haar terwijl ze op haar rug op de grond ligt, en gepassioneerd over haar 

kruis wrijft. Uiteindelijk spuugt ze de bonbons uit; een zwarte vloeistof druipt uit haar mond. 
De laatste scène waarin Frau Schneider te zien is, is tijdens het laatste refrein. De leden 

van Rammstein kruipen aangelijnd een trap op vanuit een metrostation, en Frau Schneider is 
degene die de riemen vasthoudt. Met een minachtende blik kijkt ze rond, en ze leidt de overige 

Rammsteinleden de straat over, waarbij ze soms hard aan de riemen trekt en duidelijk laat merken 
dat zij de baas is. De mannen gedragen zich agressief naar elkaar toe, maar niet naar Frau 

Schneider. 

3.3 Waltraud Meiwes
In The Making of Mein Teil vertelt Rammsteins manager dat Frau Schneider is 

gemodelleerd naar Waltraud Meiwes, de moeder van Armin Meiwes (Bonnefoy). Waltraud was een 

dominante vrouw die elk aspect van haar zoons leven controleerde. Ze was meerdere keren 
getrouwd geweest, maar elke keer werd ze uiteindelijk verlaten. Als gevolg daarvan ontwikkelde ze 

een groot wantrouwen naar mannen toe. Zoon Armin was de laatste man in haar leven, en ze 
zorgde er met haar dominante gedrag voor dat hij wel bij haar zou blijven (Adney, 134). Zij 

bepaalde bijvoorbeeld met wie Armin bevriend mocht worden, en welke kleding hij droeg, zelfs 
toen hij al lang volwassen was. In Interview with a Cannibal: The Secret Life of the Monster of 

Rotenburg schrijft Günter Stampf dat “Waltraud Meiwes could not accept men as individuals with 
their own interests and needs, and tried to shape them according to her own views, infantilized 

them, directed them or — after she had been abandoned by them — tried to annihilate them 
socially” (Stampf, 8). Armin ontwikkelde dan ook een haat-liefdeverhouding met zijn moeder. Hij 

kon niet zonder haar leven, maar bekende ook dat hij vaak wenste dat ze dood zou gaan (Adney, 
134). Maar toen Waltraud uiteindelijk stierf, maakte dat Armins situatie er niet beter op — 

integendeel. Hij richtte thuis altaars op ten ere van haar, probeerde haar stemgebruik na te doen 
en begon zich in haar kleding te hullen: “Once, in fact, Meiwes answered the door wearing his 

mother’s clothes, makeup, and even a wig”, volgens Lois Jones in Cannibal: The True Story 
Behind the Maneater of Rotenburg (Jones, 28). Toen Armin uiteindelijk Bernd slachtte, gebruikte hij 

één van zijn moeders bedlakens als schort. Zo bleef zijn moeder aanwezig in zijn leven, zelfs na 
haar dood.

3.4 Analyse
In Christophs performance van Waltraud is er een correlatie te zien met wat Armin deed: 

ook hij kroop in de huid van de moeder. Christoph neemt het veroordelende en dominante karakter 
van Waltraud over. Dat is goed te zien wanneer de anderen performen, en hij er op een 

veroordelende manier naar kijkt. Tijdens de opnames zijn deze scènes echter apart opgenomen: 
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Flake danste alleen in de studio, en ook Christoph stond in zijn eentje voor de camera. Maar door 

de montage lijkt het alsof Flake danst terwijl Frau Schneider toekijkt. 
Ook het dominante van Waltraud wordt overduidelijk in de performance weergegeven. Dit 

is nog het beste te zien aan het eind van de clip, wanneer Frau Schneider de overige leden van 
Rammstein uitlaat aan een riem. Zij loopt en de rest kruipt. Zij leidt hen ook en bepaalt waar ze 

heen mogen gaan: de mannen worden letterlijk aan het lijntje gehouden. Het zorgende dat we van 
moeders gewend zijn komt hier ook naar voren; ze houdt de mannen bij het oversteken tegen 

wanneer er auto’s aankomen. Bij Frau Schneider is het zorgende doorgeslagen in een 
verstikkende houding, de mannen mogen nooit volwassen worden. Schneider infantiliseert de 

mannen: ze mogen niet als volwaardige partners naast haar staan maar moeten letterlijk 
kleingehouden worden. Wat opvalt in dit alles is de kille houding die ze aanneemt. Frau Schneider 

is geen warme moeder die net iets te zorgzaam is, maar ze is een boze en wantrouwende moeder. 
Maar deze performance laat niet alleen de moeder zien, hij laat ook Christoph zelf zien. In 

The Making of Mein Teil geeft Christoph aan dat “I was always torn between whether I should 
move like a woman or not, which often just comes out of you, or if I should be Schneider. It became 

a mixture of both. A small, internal struggle” (Bonnefoy). Christophs performance bevat dus ook 
delen van hemzelf. Christoph gaf in datzelfde interview aan dat zijn performance niet vanzelf ging. 

Doordat hij een andere gender vertegenwoordigde, moest hij weer over alles gaan nadenken: hoe 
loop je, hoe beweeg je, hoe eet je? (Bonnefoy). Dit geeft heel duidelijk het performatieve karakter 

van gender aan. Wanneer ze een vrouw hadden gevraagd om de rol van de moeder te spelen, 
waren er wellicht al wat meer dingen ‘als vanzelf’ gegaan. Een vrouw is gewend om vrouw te zijn, 

en veel dingen zullen voor haar dan als natuurlijk aanvoelen. Maar doordat Christoph de rol 
speelde, was er juist niets meer vanzelfsprekend, en wordt het performatieve karakter uitermate 

duidelijk. 
In Gender Trouble beschrijft Judith Butler dat “The figure of the interior soul understood as 

‘within’ the body is signified through its inscription on the body” (Butler 1990, 135). Gender wordt 
dus als het ware op het lichaam ‘geschreven’, en ook dit is in Schneiders performance duidelijk te 

zien. Christoph neemt een andere gender aan en dat wordt heel lichamelijk in beeld gebracht. In 
The Making of Mein Teil is te zien dat er een heel ritueel vooraf gaat aan zijn performance. Hij 

bekijkt de kleding die hij moet dragen, denkt goed na over de volgorde waarin hij de kleding moet 
aandoen, laat zich opmaken en bekijkt zichzelf kritisch in de spiegel, om vervolgens zelf de make-

up aan te passen. Als hij een tijd later in de studio rondloopt, merkt hij dat zijn manier van lopen en 
bewegen veranderd zijn, ze zijn vrouwelijker geworden. Christoph geeft zelf aan dat die 

vrouwelijke trekken niet helemaal onnatuurlijk aanvoelden: “As soon as you change in this 
direction, funnily enough, you also change your mannerisms and way of talking. It’s as if you 

discover a certain trait in yourself, which is definitely inherent, yes” (Bonnefoy). Het woord inherent 
is hier erg belangrijk. Christoph voelde dat de karakteristieken die hij voor zijn performance moest 
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tonen, al in hem zaten. Toch kwamen die eigenschappen niet zomaar naar boven, het ritueel van 

omkleden en grimeren (de handelingen van buitenaf) zorgden er mede voor dat hij deze andere 
kant van zichzelf ontdekte. Toch is ook deze vrouwelijke kant van hem inherent. Dit sluit aan met 

wat Judith Butler constateert met het begrip gender performativiteit: we maken in het dagelijkse 
leven keuzes in wat we wel of niet laten zien om zo onze gender te bevestigen. Butler gelooft dat 

“Gender reality is performative which means, quite simply, that it is real only to the extent that it is 
performed” (Butler 1988, 527). Wanneer Christoph zich in Mein Teil als vrouw laat zien, is hij 

volgens Butler ook echt vrouw. 
Mannelijkheid wordt op die manier dus een broos iets. Het kan heel snel in duigen vallen; 

door een andere performance te leveren (een vrouwelijke), boet je al in aan mannelijkheid. Het is 
dan ook veelzeggend dat Frau Schneider maar één keer de camera inkijkt, en dat is wanneer de 

woorden “Der Metzgermeister” — de meesterslager — worden uitgesproken. Meiwes castreerde 
Brandes, en haalde daarmee zijn mannelijkheid weg. Door net de camera in te kijken als die 

woorden worden uitgesproken, identificeert Frau Schneider zich hiermee: met castratie en het 
wegnemen van mannelijkheid. 
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Conclusie

In dit onderzoek naar Rammsteins Mein Teil stond het thema mannelijkheid centraal. 
Hoewel mannelijkheid werd van oudsher gezien als de neutrale standaard, wordt mannelijkheid 

steeds meer uit het neutrale gebied gehaald. Wetenschappers zijn het er steeds meer over eens 
dat mannelijkheid niet alleen maar natuurlijk en aangeboren is, maar wordt aangeleerd. Man ben je 

niet, man word je. Daarbij is het begrip hegemonische masculiniteit van groot belang. Dit is een 
ideaalbeeld waar mannen naar streven, maar wat de meerderheid uiteindelijk niet kan bereiken.

Mijn onderzoeksvraag was: “op welke manier wordt mannelijkheid gerepresenteerd in de 
clip Mein Teil van Rammstein?” Voor dit onderzoek maakte ik gebruik van Judith Butlers theorie 

van gender performativiteit, en gebruikte ik beeldanalyse als methode. Ik ben van mening dat 
Rammstein in Mein Teil de broosheid van mannelijkheid aantoont. Het nummer zelf gaat over de 

viering van het verlies van mannelijkheid. De castratie van Bernd staat centraal. De tekst spreekt 
over deze castratie alsof er een mooi stuk vlees wordt opgediend, dat alles in een romantische en 

liefhebbende sfeer. Het verlies van de penis staat gelijk aan het verlies van mannelijkheid (Connell, 
70).

De performances van de leden reflecteren op de druk die er op mannen ligt aan een 
bepaald ideaalbeeld te voldoen. Hegemonische mannelijkheid is voor velen een onhaalbaar 

ideaal, waar ieder bandlid op zijn eigen manier op reageert. Olivers performance laat de frustratie 
zien die ontstaat wanneer hij niet aan het fysieke ideaal voldoet. Zijn bewegingen zijn houterig, het 

is alsof hij verkrampt is door zijn gebrek aan mannelijkheid. Flakes lichaam voldoet ook niet aan 
het mannelijke ideaal en is in een vrouwelijke positie geplaatst. Toch past ook die positie niet goed 

bij hem, hij voelt zich duidelijk ongemakkelijk in zijn rol. Till toont frustratie rondom seksualiteit. Hij 
is niet in staat tot echte intimiteit, en dit resulteert in agressie naar de vrouw toe. Richard botviert 

die agressie op zichzelf. Door het proberen op te leven naar het mannelijke ideaal is hij in een 
strijd met zichzelf verwikkeld. Als laatste is er Christoph die in de rol van Frau Schneider laat zien 

dat een man wel degelijk een vrouwelijke performance kan leveren. Hier komt Butlers theorie van 
gender performativiteit heel sterk naar voren: gender wordt door handelingen van buitenaf op het 

lichaam geschreven. Door handelingen anders te verrichten, schrijft Christoph een andere gender 
op zijn lichaam. 

Concluderend kan worden gezegd dat al die performances samen laten zien dat 
mannelijkheid heel broos is. Doordat het ideaal zo hoog ligt, kunnen er al snel problemen ontstaan 

als mannen moeite doen maar dat ideaal toch niet halen. De frustratie en woede die daarbij 
ontstaat wordt in deze clip erg duidelijk gemaakt. Ook tonen hun performances dat mannelijkheid 

niet zo natuurlijk is als soms gedacht wordt. De mannen moeten flink veel moeite verrichten om 
aan de hegemonische mannelijkheid te voldoen. Als laatste is er niet veel nodig om mannelijkheid 
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te beschadigen: één verkeerde beweging, en de mannelijkheid wordt in twijfel getrokken. Dit is met 

name goed zichtbaar bij Flakes performance. 
Het gebruik van Butlers theorie van gender performativiteit heeft me erg goed geholpen bij 

dit onderzoek en ik denk dat deze theorie de juiste was om mijn onderzoeksvraag te kunnen 
beantwoorden. Door deze theorie werd ik echter wel gedwongen om vooral naar de personages 

zelf te kijken: naar hun bewegingen, handelingen, kostumering, emoties, … Een beperking van 
deze theorie is dus dat ik niet meer zozeer naar de andere aspecten van de videoclip kon kijken, 

zoals de mise-en-scène, het licht, of de manier van produceren. Dit zijn zaken die wel bij de 
methode van beeldanalyse horen, maar die ik door de theorie dus niet kon uitvoeren. De theorie 

beperkte dus enigszins de methode. Dat vind ik in dit onderzoek zelf niet zo erg, omdat het me 
hielp om mijn blik gefocust te houden op één aspect. Butlers theorie heeft ervoor gezorgd dat ik de 

masculiene performativiteit van Rammstein in Mein Teil aan kon tonen, en dat was ook het doel 
van mijn onderzoek. Wat minder goed geslaagd is, is dat ik graag een completer beeld had willen 

geven van gender performativiteit in andere clips van Rammstein. Naar mijn mening komt het 
performen van mannelijkheid in veel van hun videoclips voor, en laat het geheel van hun videoclips 

ook een divers beeld zien van mannelijkheid, maar dit onderzoek was te beperkt om me daar op te 
kunnen richten. Wellicht kan dit wel worden meegenomen in een volgend onderzoek. 
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