Seksvoorschriften van extreemrechts:
niet met ‘slonzige Becky’s’ en niet met
jezelf
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Dries Van Langenhove en Thierry Baudet zijn beiden voorstander van onthouding van
masturbatie. FOTO: BLG
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“Masturberen maakt je lelijk.” “Voortplanting met mensen met een migratieachtergrond
is verboden.” “Heb geen seks met dikke vrouwen.” Het zijn enkele van de doctrines die
gedeeld worden op de internetfora van extreemrechtse organisaties. Dat legt
onderzoekster Katrien Jacobs bloot in haar boek Radicaal-rechtse seks. “Pas op: het zijn
niet alleen mannen die dat gedachtegoed prediken. Tradvrouwen zijn even extreem.”
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Tradvrouwen. Het is een van de vele nieuwe begrippen die het boek Radicaal-rechtse seks je
bijbrengt. En had u al gehoord van manosfeer, of van Becky’s en Stacy’s? Allemaal termen
die constant opduiken op internetfora waar nieuwrechts haar primitieve en reactionaire
ideeën over gender, seksualiteit, bevrediging en masturbatie verspreidt. Katrien Jacobs hing
twee jaar rond op die fora.
“De jonge generatie van nieuwrechts is heel hard bezig zichzelf een identiteit te geven. Ze
doen dat vooral op sociale media. Daar is het visuele ontzettend belangrijk. Zo komen ze uit
bij dat lichamelijke. Ze stellen hun eigen lichamelijkheid tegenover die van hun
tegenstanders, van links dus. Van zij die de vrije liefde introduceerden en toelatend zijn
tegenover andere seksuele geaardheden. Nieuwrechts zet zich helemaal aan de andere kant
van dat spectrum, in een manosfeer die elke vervrouwelijking fnuikt”, zegt Katrien Jacobs.
Onthouding maakt je mooier
In die manosfeer wordt masturbatie afgezworen, want onthouding zou het
testosterongehalte in de man verhogen en hem mooier maken. Denken ze. Katrien Jacobs
zegt dat dat masturbatieverbod komt overgewaaid van internetfora als 4chan/8chan waar
mannen anoniem chatten over allerhande onderwerpen en politiek. Maar ook over
vrouwen. Daar groeide plots het speelse idee voor een competitie om om ter langst niet te

masturberen – zij spreken van fappen, een verwijzing naar het geluid van een rukkende
hand. Maar plots namen nationalisten zoals de Zweedse Marcus Follin, alias de Golden One,
dat over op hun sociale media en werd NOFAP een thema voor nieuwrechts.
Ook bij ons pikte nieuwrechts het masturbatieverbod op. In een interview schaarde Schild
en Vrienden-kopstuk Dries Van Langenhove zich achter Nederlands politicus Thierry Baudet.
Die stelde dat een man zich beter onthoudt van masturbatie om zijn seksuele energie te
sparen voor zijn partner. De afkeer van porno speelt daar een sleutelrol in, aldus Van
Langenhove. “Ik ben geen preutse pilaarbijter”, klonk het in een kranteninterview, “maar
porno heeft een nefaste invloed. Je hoeft maar je laptop open te doen en je kunt een
dopaminerush krijgen. Dat is ongezond. Ik zou liever hebben dat jongeren hun gelukzalige
gevoel niet uit porno halen, maar uit productieve dingen, zoals zorg dragen voor je gezin en
de samenleving.”
(Lees verder onder de foto)

De Zweedse nationalist Marcus Follin
Mediaonderzoeker Gilbert Caluya kwam erachter dat nieuwrechts die niet-masturbatieregel deelt met moslimextremisten. Ook zij denken dat onthouding tot grootse daden leidt.
“Die revelatie is natuurlijk een beetje sneu voor nieuwrechts en toont ook wel dat er
flagrante tegenstellingen in hun theorieën zitten”, zegt Katrien Jacobs.
Wel met Stacy, niet met Becky
Nog zo’n contractie is de verheerlijking van Stacy’s. Dat zijn blondines die elk man die ze
willen, verleiden met hun aansluitende kledij over hun voluptueuze rondingen. Terwijl
andere nieuwrechtse mannen op internetfora dan weer pleiten om alleen maar seks te
hebben met slanke vrouwen, want hun slankheid getuigt van zorg voor hun lichaam. Dus
beter geen seks met dikke vrouwen, of ronde zwarte vrouwen, met wie de blanke man zich
niet mag vermengen. Al even verboden zijn de zogenaamde Becky’s. Dat zijn links
alternatieve vrouwen, die hun haar blauw verven en hun mannen willen domineren.

(Lees verder onder de foto)

De voluptueuze ‘Stacy’, die zich laat domineren, wordt verheerlijkt door rechts en afgezet
tegen de feministische Becky.
Klinkt allemaal heel vrouwonvriendelijk. Toch promoten ook vrouwen het nieuwrechtse
ideeëngoed. Dat zijn tradvrouwen (afkorting voor traditionele vrouwen). De Amerikaanse
mormoon Ayla Stewart is hun boegbeeld. Ze werd bekend onder de alias ‘Wife with a
Purpose’ nadat ze een ‘wittebabychallenge’ had aangekondigd op Youtube en vrouwen had
uitgedaagd om alleen witte baby’s te maken. Sommige tradvrouwen bepleiten het TIHprincipe. TIH staat voor Taken in Hand, of: de vrouw moet zich door de man laten leiden.
Ook bij ons
Taken in hand, Becky’s en Stacy’s, 8chan… het klinkt alsof heel die nieuwrechtse wind alleen
maar in het buitenland waait. Maar dat is niet waar. “Het zit ook al in Vlaanderen”, zegt
Katrien Jacobs. “Herinner je het historische antitransgenderbericht van de voormalige
Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken op Facebook. In augustus
2018 postte hij een lingeriebericht op Facebook tegen mannen die zich schminken, die hun
wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden.
Francken eindigde zijn bericht met: “Lang leve de man die al die ongein niet nodig heeft om
zich goed in zijn vel te voelen.”
Dat bericht is snel offline gehaald. Maar wordt de nieuwe seksuele ethiek ooit een politiek
strijdpunt? Katrien Jacobs twijfelt. “Momenteel is het dat nog niet. Toch niet bij ons.
Hongarije voert wel al een fors anti-homobeleid. Wij zijn geen eiland. Dus wat nog niet is,
kan misschien nog komen.”
‘Radicaal-rechtse seks’, Katrien Jacobs, uitgeverij EPO, 160 pagina’s.
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