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In de VS heb je Washington en Holly-
wood. Het is de grote tegenstelling als 

het om seks gaat – Washington staat met of  
zonder Bush voor puritanisme en Holly-
wood voor erotiek en seksuele uitdaging. 
Elke dichotomie heeft zo zijn problemen 
want Washington kent naast alle rege-
ringen die reactionair zijn op het gebied 
van seksualiteit ook een levendige homo-
wereld van al die gay guys die bij de over-
heid werken. En er is een onderwereld van 
hoererij. Het puritanisme van Washington 
is een uitdrukking van het Christelijke 
dogmatisme dat in de zogenaamde Bible 
Belt, het Midden-Westen, zozeer de toon 
zet dat het vooralsnog ondenkbaar is dat 
een president kan worden gekozen die 
niet-religieus is. Hollywood is niet ver van 
Orange County, symbool van conservatief 
republikanisme – denk aan de Californi-
sche gouverneurs Reagan en Schwarze-
negger. Deze plaatsen zijn respectievelijk 

voorsteden aan de noord- en zuidkant 
van Los Angeles. Hollywood is trouwens 
behalve het centrum van de film ook de 
hoofdstad van de porno-industrie. En ook 
al staat Hollywood voor erotiek, de stad 
blijft een onderdeel van de VS waar seks 
altijd moeilijk ligt. Heel lang kende de 
filmindustrie een code die zondig gedrag 
op het filmscherm verbood en het meeste 
seksuele gedrag gaat daarvoor door in 
de VS. Nu die code is afgeschaft bepaalt 
vooral de opinie van bioscoopbezoekers 
wat wel en niet kan. Een uiterst brave en 
saaie “homofilm” als Brokeback Mountain 
gold in 2005 nog als een moedige door-

braak voor Hollywood.
Over San Francisco heb ik eens 

een artikel geschreven nadat ik 
er een half jaar had doorgebracht 
om les te geven. Voordat ik erheen 
ging, dacht ik dat deze homo-
hoofstad van de VS en Amsterdam 
eenzelfde seksuele cultuur kenden 
en heel verschillend waren qua 
weertype. Toen ik terugging, had 
ik de omgekeerde mening: zelfde 
klimaat – vooral koud en vochtig 
– en een puriteinse sfeer in Cali-
fornië tegenover een vrijmoedige 
cultuur hier. Die seksuele braafheid 
zit niet alleen in de wetten van de 
VS, maar ook in de hoofden van de 
mensen. Zo had ik in San Francisco 
een zwarte student die een klacht 
indiende bij de College waar ik les 
gaf omdat ik teveel over seks sprak. 
Terwijl het mijn opdracht was daar 

les over te geven en hij daarop 
afkwam. Later logeerde diezelfde 
jongen bij me in Amsterdam en 
verdween hij een dag uit het zicht 
nadat hij een vriendje in de sauna 
had gevonden, opmerkelijk genoeg 
een jongen van de Nederlandse 
Bible Belt – uit Elburg. Hij had 
moeite om erover te praten, niet 
om het te doen. Waar kennen we 
dat meer van?

Dat puriteinse van de Ameri-
kanen heeft van de weeromstuit 
ook een positief effect. Sommigen 
worden er recalcitrant of opstandig 

van en organiseren zich in actie-
groepen of seksclubs. Zo is er in de 
VS een gevarieerde, krachtige en 
levendige homobeweging die gaat 
van republikeins tot tegencultureel. 
Die beweging heet soms queer 
(‘flikkers en potten’ in ‘t Neder-
lands maar dan als bijvoeglijk, niet 
als zelfstandig naamwoord; eerder 
een karaktertrek dan een identiteit) 
en soms LGBTQQI – lesbisch, gay, 
biseksueel, transgender inclusief 
transseksueel, queer, questioning 
en interseksueel. Transgender 
slaat op mensen die niet precies 
in het sociale man-vrouw-systeem 
passen, questioning op jongeren 
die nog niet weten wat ze zijn en 
interseksueel op personen die 
biologisch niet precies man of 
vrouw zijn, de hermafrodieten van 
weleer. De ouderwetse perversies 
zoals sadomasochsme, pedofilie of 
fetisjsime zijn niet meegenomen en 
ook niet de voorkeur voor publieke 
seks. Dat ligt allemaal te moeilijk 
in de VS. Want de hoofdmoot van 
de Amerikaanse homobeweging 
is tamelijk behoudend. Homo-
huwelijk en toegang tot het leger 
zijn haar belangrijkste actiepunten 
waar de “queers” juist faliekant 
tegen zijn omdat het zulke burger-
lijke en aangepaste doelen zijn. 
Het zijn wel deze thema’s die de 
verkiezingen domineren.

Niet alleen de homo’s maar 
ook de kinky mensen hebben 
een omvangrijke tegencultuur. 
Ik ontmoette eens een man die 
voorlichting over s/m gaf. Hij ging 
vrijwel wekelijks naar een andere 
stad voor een kinky of s/m infor-
matiemarkt waar vaak feesten aan 
zijn verbonden. Daar verkopen ze 
kunst, leren kleren, uniformen van 

soldaten, agenten, verpleegsters en 
dienstmeisjes, literatuur en vooral 
veel speeltjes van zwepen, boeien, 
kruisen en kooien tot elektrische 
apparatuur zoals stroomstokken. 
In Europa bestaat iets dergelijks 
nauwelijks, in de VS vormt het een 
levendige alternatieve cultuur die in 
San Francisco twee keer per jaar in 
juli en september aanleiding geeft 
tot omvangrijke straatfeesten. Toen 
ik daar woonde, had ik een huis-
genoot die voor een pornobedrijf 
Paradise Islands gespecialiseerde 
video’s maakte zoals over het tikjes 
geven op ballen.

Aan de ene kant bestaat er een 
wilde sekswereld waar vrouwen 
actief aan deelnemen, ook intellec-
tuele en feministische zoals Gayle 
Rubin en Pat Califia. Aan de andere 
kant hebben “radicale feministes” 
zoals Andrea Dworkin juist met 
succes strijd gevoerd tegen seksuele 
uitingen, vooral in de jaren tachtig 
onder president Reagan tegen 
pornografie en tegen sadomaso-
chisme. Onder hen was de slogan 
populair “Pornografie is de theorie, 
verkrachting de praktijk”. Volgens 
Dworkin, die rond 1970 in haar 
toenmalige woonstee Amsterdam 
de draai maakte van libertair naar 
reactionair, was de heterocoïtus 
de uitdrukking bij uitstek van de 
onderdrukking van vrouwen door 
mannen. Een nieuwe generatie 
feministes keert zich nu tegen de 
“pornoficatie” van de samenleving 
wat hier “overseksualisering” heet 
(zie de vorige SoMo). Ze zijn bang 
dat jongens hun seksuele praktijk 
laten bepalen door- en meisjes 
hun lichaam aanpassen aan dwin-
gende beelden van pornofilms. 
Het lijkt me dat ze die jongeren 

zwaar onderschatten en de invloed 
van zulke erotische beelden sterk 
overschatten zeker vergeleken met 
andere indrukken die de jeugd 
ondergaat. Vooralsnog zou ik me 
in de VS eerder zorgen maken over 
de onmatige invloed van religie die 
dogmatisch is dan van de seks die 
meer kansen op vrijheid en zelf-
ontplooiing biedt.

De VS zijn een vat vol tegen-
strijdigheden maar nog heel 
lang zal het de wereldleider van 
het puritanisme zijn. Daar zal 
een Clinton of een Obama geen 
verschil in maken want zij laten 
hun oren eerder naar God dan de 
Seks hangen. Toen man Clinton 
president was, begon zijn regering 

met de politiek van seksuele voorlichting 
die uitging van het principe van onthou-
ding tot het huwelijk, van “don’t tell, don’t 
ask” over homoseksualiteit in het leger (de 
homo’s mochten het niet zeggen en het 
leger mocht er niet naar vragen; sindsdien 
werden meer holebi’s ontslagen dan ooit 
tevoren) en werd de hoogste medische 
ambtenaar de laan uitgestuurd omdat ze 
had gesuggereerd dat masturbatie een 
preventiemogelijkheid voor AIDS was. 

De VS hebben twee gezichten en het 
puriteinse van Washington zal voor-
lopig de seksuele werkelijkheid bepalen. 
Sommige Nederlandse politici noemen 
het onze beste bondgenoot is; het blijft 
een slechte bedgenoot.

Gert Hekma
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Ook al staat Hollywood voor erotiek, de stad blijft een 
onderdeel van de VS waar seks altijd moeilijk ligt
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