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Zou het niet mooi zijn als 
vrouwen een leidende 

rol spelen in de nieuwe 
seksuele revolutie? 

Schrijfster en columnist 
Sarah Meuleman vindt 

van wel. — tekst sarah meuleman
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del turned hoofdredacteur Anja Rubik presenteerde 
haar blad 25 over fashion én vrouwelijke sensualiteit. 
Vrouwvriendelijke pornofilms van jonge makers als 
Erika Lust vinden steeds makkelijker hun weg naar 
mainstreammedia en uitnodigingen voor erotische 
feestjes zijn niet langer voorbehouden aan de kinky in-
gestelden onder ons. Is er een tweede seksuele revolutie 
aangebroken? En zo ja, wat is er eigenlijk veranderd? 
 Met de seksuele revolutie van de jaren zeventig zijn 
wij, geëmancipeerde geluksvogels, seksueel bevrijd. 
Tegenwoordig vinden we alles prima: porno, biseksu-
ele uitstapjes, speeltjes, zweepjes, trio’s. Eindelijk kun-
nen we volop genieten van al het sensueels en erotisch 
dat de wereld ons te bieden heeft. Of toch niet? 

Victoriaanse verlangens
Vrouwen en seksualiteit, het is altijd een moeilijk ver-
haal geweest. In de middeleeuwse samenleving was de 
doorsnee man als de dood voor twee dingen: de dui-
vel en, jawel, de vrouw. De westerse geschiedenis is 
doordrenkt met angst voor vrouwelijke seksualiteit. In 
de Victoriaanse tijd werd vrouwelijke lust nog be-
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S
ex is back. Was het ooit weg? Natuur-
lijk niet, maar er broeit iets in de zwoele 
hoek. We zijn nog maar net bekomen van 
de Fifty Shades-craze of een leger nieuwe 
seksglossy’s duikt op in de schappen. ‘164 
pagina’s vol verrukking en plezier,’ belooft 
het Nederlandse Oh. ‘Verken het sensuele 
stadsleven,’ fluistert Extra Extra. Topmo-
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Langzaam 
maar zeker 

zijn we op 
een nieuwe 
preutsheid 

afgestevend. 
Als het 

succes van 
Fifty Shades 

of Grey íets 
bewijst, dan 

wel dat



schouwd als een gevaarlijke aandoening die zo snel mogelijk be-
handeld moest worden met draconische methodes: bloedzuigers 
en gifmengsels kwamen eraan te pas. Het hielp allemaal geen zier.
 Ook in de kunsten werd lange tijd streng afgerekend met 
vrouwelijke seksualiteit. Een wellustige negentiende-eeuwse hel-
din slaagde er zelden in de laatste bladzijden van een roman te 
overleven. De Bovary’s en Karenina’s van de literatuur moesten 
hun seksuele verlangens bekopen met moord, zelfmoord of de-
portatie naar Australië. Flaubert vergiftigde zijn Emma; Tolstoj 
gooide zijn arme Anna voor een tram. Het schijnt overigens dat 
beide schrijvers het vreselijk vonden om hun geliefde heldinnen 
op te offeren, maar niet konden ontsnappen aan de publieke druk 
ze te laten boeten voor hun promiscue verlangens. 
 In moderne films en tv-series komen promiscue vrouwen er 
overigens vaak net zo bekaaid vanaf. Hebben we niet allemaal 
gegruweld van Glenn Close als nymfomane Alexis in Fatal At-
traction? Alsof vrouwelijke verleiders net zo meedogenloos huis-
dieren smoren in een snelkookpan. En was sexy sliploze Sharon 
Stone geen toonbeeld van het kwade? Alsof biseksuele vrouwen 
latente mannenhaters zijn die het niet kunnen laten hun prooi na 
afloop met een ijspriem te bewerken. Om nog maar te zwijgen 
van de vele horrorfilms waarin doorgaans, spoiler alert, alleen het 
meest kuise meisje van de kliek de slachtpartijen overleeft. 
 Nee, dan die heerlijke Disney-snoepjes waarmee we allemaal 
zijn opgegroeid, waarin de vrouwelijke personages met de diepste 
decolletés het kwaadaardigst waren. Denk aan de wulpse inktvis 
Ursula in De kleine zeemeermin, of de roodgestifte Cruella De Vil 
in 101 Dalmatiërs (in de filmversie overigens vertolkt door Glenn 
Close, zou dat toeval zijn?)

Struikelen op het versierpad
Ja, ik voel me seksueel bevrijd. Seks is voor mij geen taboe. Ik kan 
vrijuit praten over sekscapades met vrienden en vriendinnen, elk 
seksspeeltje uitproberen en me laven aan de oeverloze poel van 
porno op internet. Seks is overal. Veertig manieren om dit weekend 
tot een orgasme te komen, schreeuwt een glossycover me toe in de 
supermarkt. Huur voor een avondje een mannelijke escort, sugge-
reert een Facebook-ad. En de advertentie in het bushokje belooft 
me een lekkere Griek bij het aardbeiendessert. 
  Toch schuilt er een addertje onder onze seksuele vrijheid. 
Een paradox die in de jaren tachtig al werd uitgevochten in de 
zogeheten Sex Wars, toen het feministische kamp diep verdeeld 
raakte door een controversieel onderwerp: porno. Het ene kamp 
vond dat porno de mannelijke blik en fantasie vertegenwoordig-
de, symbool stond voor vrouwelijke onderdrukking en zo snel 
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dan wel dat. In de turbulente jaren zeventig had het boek nau-
welijks ophef veroorzaakt naast spraakmakende pamfletten als 
Germaine Greers The Female Eunuch. De film met zijn honing-
keurige bedscènes had niet één opgetrokken wenkbrauw getrig-
gerd tussen publiektrekkers als Turks fruit en klassiekers als Deep 
Throat. Nu, veertig jaar later, zijn de media in rep en roer om een 
blinddoek en een zweepje. Is het dan allemaal voor niets geweest?
 Nee, want tussen het grote vulgair en het nieuwe preuts rij-
zen ineens tal van seksglossy’s en pornofilms, creatieve speeltjes 
en erotische feesten die één ding gemeen hebben: ze richten zich 
nadrukkelijk op vrouwen. Neem de feministische pornofilms, 
sorry: porna schijn je te moeten zeggen. Porna is door vrou-
welijke regisseurs gemaakt en beeldt fantasieën uit die vooral 
vrouwen moeten aanspreken. Porna bivakkeert in het midden 
van het Sex Wars-strijdperk: wel lust, maar vanuit een vrouwelijk 
perspectief. De vrouw als jager én als prooi. Kleine zeemeermin 
én wulpse octopus.
 
Zonder schaamte, graag
Tot mijn spijt moet ik bekennen dat ik na een flinke dosis porna 
nog niet zie waarin het zich nou wezenlijk onderscheidt van bij-
voorbeeld softporno. Het blijft toch een soort van porno-met-een-
strikje. Terwijl, daar ben ik van overtuigd, porno die vrouwen doet 
opvlammen iets anders is dan een softere variant van het beeld dat 
we al kennen. Hetzelfde geldt voor vrouwelijke seksglossy’s als 25 
en Oh: ze richten zich op sterke én sensuele vrouwen, maar zijn 
duidelijk zoekend naar een eigen kleur, een eigen stem. Een omke-
ring als gender-bending, vrouwen plaatsen in rollen die traditioneel 
door mannen worden vertolkt, is veel te makkelijk. We worden 
doodgegooid met beelden die appelleren aan mannelijke begeerte, 
wat vrouwen aanspreekt staat daar niet tegenover, het staat daar-
naast. Het mannelijke woordenboek over seksualiteit is alleen zo 

mogelijk moest worden uitgeroeid. Het andere kamp vond dat 
een standpunt tegen porno een standpunt tegen seksualiteit was 
en dat vrouwen zich juist het recht op evenveel seksueel genot 
moesten toe-eigenen. De strijd bleef onbeslecht.
 Dus sluimeren die Sex Wars dertig jaar later nog steeds. Ster-
ker nog: de Sex War woedt ongewild in elk van ons. Want die 
strijd, die paradox zit in ons lichaam vergrendeld. De maat-
schappij leert ons als meisje van jongs af aan om onze zelfwaarde 
op te hangen aan begeerlijkheid, maar spreekt schande als we 
vervolgens te openlijk begeerlijk zijn, laat staan te nadrukkelijk 
zélf begeren. En begeren doen we! Recente studies wijzen uit 
dat vrouwen veel vaker zin hebben in seks dan lange tijd is ver-
moed en dat die lust, in tegenstelling tot het culturele stigma, 
niet noodzakelijkerwijs gekoppeld is aan emotie. Ook vrouwen 
willen seks hebben, genieten, klaarkomen, en hebben daar niet 
altijd kaarsjes of een strijkkwartet bij nodig. Maar als vrouw chic 
zijn en tegelijkertijd openlijk en zonder schaamte voor je lusten 
en fantasieën uitkomen, is nog steeds lastig. Het sletstigma loert. 
Sexy is niet chic. Niet écht. 
 Toen ik onlangs op een feestje flirtend danste met een jongen 
die vervolgens een drankje voor me haalde, stapte een vreemde 
man op me af. ‘Jij bent raar,’ moest hij even kwijt. Ik keek hem 
verbaasd aan. ‘Jij komt hier zomaar binnen en zoekt de knapste 
kerel uit om te verleiden.’ ‘En wat doe jij?,’ vroeg ik hem. Hij 
lachte: ‘Ja, maar jij bent een vrouw.’ Ik wist niet wat ik moest  
zeggen. In zijn stem klonk zo veel weerzin en overtuiging. Mijn 
rokje voelde plots te kort, mijn hakken te hoog. Ik voelde me niet 
langer een dartele zeemeermin, maar een sletterige octopus met 
een veel te diep decolleté. Alsof ik iets deed wat wel kon, maar 
eigenlijk niet mocht.
 Schaamteloos jagen is nog steeds geen taakje voor m/v. Of 
je moet het prima vinden om gezien te worden als that kind of 
girl. Ik ontmoette een prachtman op de opening van een tentoon-
stelling. Een paar dagen later volgde een speels mailtje: ‘Goed 
je te leren kennen, zullen we eens een drankje doen?’ Ik genoot 
ervan, vond hem doortastend en voelde alle vrijheid om ja of nee 
te zeggen.
 Een tijd later stuurde ik zelf zo’n luchtig mailtje naar een jon-
gen: ‘Wat een verrassend leuke ontmoeting vorige week, zullen 
we eens wat drinken?’ Maar ik voelde me niet doortastend of 
speels. Nee, het voelde alsof ik mezelf met gespreide dijen naakt 
op zijn bed drapeerde, alsof ik mijn wanhopig zoekende ziel op 
een zilveren schoteltje aanbood en ik stiekem al drie kinderna-
men in mijn achterhoofd had zitten. Ik wilde een kop koffie, een 
glas wijn voor mijn part. Geen huwelijk! Geen baby’s! Dezelfde 
luchtigheid. Maar dezelfde wetten gelden niet. Het vrouwelijke 
jagerspad ligt nog steeds vol boobytraps – no pun intended. 

Porno-met-een-strikje 
Sinds de jaren tachtig is het in zekere zin met onze seksuele vrij-
heid alleen maar bergafwaarts gegaan. In onze beeldcultuur lijkt 
seks óf vulgair, óf preuts te moeten zijn. Op YouTube en sites als 
Pornhub zijn de meest ordinaire filmpjes dagelijkse kost; Face-
book en Twitter verbannen elke foto met een tepel. 
We zijn haast ongemerkt op een nieuwe publieke preutsheid af-
gestevend. Als het rumoer rond Fifty Shades of Grey iets bewijst, 

Als vrouw chic zijn 
en tegelijkertijd 
openlijk en zonder 
schaamte voor je 
lusten uitkomen, is 
nog steeds lastig. 
Het sletstigma loert

We worden 
doodgegooid met 

beelden die appelleren 
aan mannelijke 

begeerte, maar de taal 
van vrouwelijke lust 

kunnen we nog zo veel 
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vanzelfsprekend en dominant dat het lijkt alsof we de taal van 
vrouwelijke lust nog maar net beginnen te spreken. 
 Op zich een opwindende gedachte. We staan aan het begin 
van een culturele inhaalslag. Er wordt gesleuteld aan clichés, 
gezocht naar nieuwe vormen, naar een vrouwelijk seksueel dis-
cours. Noem het een tweede seksuele revolutie, why not? Want 
zeg nou zelf: willen we zo zachtjesaan niet genieten van die zuur-
verdiende seksuele vrijheid, zónder de sloerie-connotaties die de 
geschiedenis ons eeuwenlang heeft toebedeeld? Een revolutie 
met nieuwe rolmodellen: sensuele  vrouwen die intelligent zijn, 
succesvol, houden van hun lijf, van seks en zich erover durven uit 
te spreken. Liefst zonder vervolgens te worden herleid tot nymfo-
mane, fatal Alexis of Cruella. 
 Ik zie zijn lach nog voor me, van die man op de dansvloer: 
‘Ja, maar jij bent een vróuw.’ Ik had er toen geen woorden voor, 
maar nu ik er zo over nadenk, had ik mijn mooiste Kleine Zee-
meerminnenlach moeten opzetten en fluisteren: ‘Ja, én ik ben een 
vróuw.’ Ik jaag zonder schaamte en ik ben niet de enige. Let the 
games begin. And may the odds be ever in your favour! —
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Onder de noemer Some Like It Hot schrijft Sarah Meuleman vanaf half 
september elke twee weken een column over seks op vogue.nl


