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Radicaal-rechtse mannen die elkaar uitdagen om niet te masturberen
tot hun ballen ‘blauw’ zien? Welkom in de seks- en gendercultuur van
alt-right en hoe die opduikt in onze Lage Landen. Voor haar boek ‘Radicaalrechtse seks’ dompelde Kartrien Jacobs, vermomd als Vlaamsgezinde
vrouw, zich onder in deze manosfeer met zijn waanbeelden, zijn verbale
aanslagen op vrouwen en feministen, zijn walging voor seksuele
minderheden, en zijn propaganda tegen seksueel plezier in het algemeen
en ‘PMO’ – pornografie, masturbatie en orgasme – in het bijzonder.

Still uit ‘The Ghost of Sister Ping’
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‘Ik merkte dat de
digitale culturen
over seks en gender
in België en Nederland
sterk aan het polariseren
en verzuren waren.’

N

u je hier toch bent: het is een essay over de roman van
Thierry Baudet waarin het hoofdpersonage niet van de clitoris (te narcistisch, te feministisch, te links), maar wel van de
vagina (een getrouw orgaan) houdt, over Becky’s en Stacy’s, over een
nieuwe generatie xenofobische ‘tradvrouwen’, over Theo Francken
en Dries Van Langenhove die zich druk maken over lingerie en
make-up voor mannen. Maar ook over een auteur die tijdens het
graven in dit internationale netwerk van websites, blogs en sociale
media haar eigen seksualiteit herontdekt.
Ik zou zeggen dat heel je jeugd verdrongen was van seks...
‘Nee, hoor. Ik ben opgegroeid in een dorpje in de Noorderkempen en
alles verliep daar vredig, ook op seksueel vlak. Maar op een of ander
manier wilde ik toch heel graag weg en heb toen mijn koffers gepakt
en ben gaan reizen. Ik kreeg op mijn 22ste een beurs om in Ierland een
master te gaan studeren en ben vanaf toen van het ene oord naar het
andere getrokken. Ik deed een doctoraat in Washington DC, daarna
kreeg ik een baan in Perth, Australië en via Boston verhuisde ik in
2005 vervolgens naar Hong Kong, waar ik nog steeds werk aan de
Chinese Universiteit.’
Dat is allemaal nog heel ver weg van allerlei libertijnse
toestanden?
‘Klopt, maar sinds mijn eerste vertrek uit België was ik uiterst nieuwsgierig naar seksculturen, had vele losse relaties en liet me wat gaan.
Ik werd meer en meer queer en geraakte verslonden aan erotica. In
New York bijvoorbeeld was ik met mijn doctoraat bezig over nieuwe
kunstvormen uit de jaren 1960, toen ik in een archief letterlijk op
Maria Beatty botste, die toen al lesbische pornofilms maakte met
BDSM-thema’s. Ik werd bevriend met haar en werd vanaf toen meegesleurd in een wereld van dungeons, radicale seksperten, body
artists en seks-positieve filmmakers. Dat is de voedingsbodem voor
mijn verder leven en seks onderzoek.’
Waarom uitgerekend hoofddocent aan de Chinese universiteit
van Honkong?
‘In Hong Kong en China begon ik voorzichtig een boek over de
dubbelzinnige porno-culturen op het internet, want alle soorten
porno zijn in China aanwezig, maar ook wel onderdrukt. Hong Kong
was toen een vrij progressieve stadstaat binnen China. Inmiddels is
dat veranderd, maar ik word nog steeds door de universiteit aangemoedigd on hiermee bezig te zijn en om les te geven over seksualiteit en media. Ik geef cursussen over visuele cultuur en digital
media en heb daarover ook zelf een masterprogramma opgericht. Ik
kreeg in Hong Kong de bijnaam Dr. Porno en de aankondigingen van
mijn cursussen over pornografie zijn vorig jaar viraal gegaan.’
Hoe is het trouwens gesteld met de seksuele cultuur in China?
‘Ik maak af en toe zelf kunstwerken en video-installaties en laat me
steeds door mijn nabije omgeving prikkelen. China heeft ook al een
hele oude en uitgebreide erotica cultuur en ik vind dat best heel
boeiend. Mijn kunstwerk The Ghost of Sister Ping is gebaseerd op een
Chinese legende over vrouwen die willen sterven omdat ze niet genoeg liefde en seksuele bevrediging kunnen krijgen. Ik maakte een
reeks video’s over een ‘Sister Ping’ die stierf en ging ronddolen nadat
ze stapelverliefd was geweest. Ze werd een boze ‘hungry ghost’ en
ging ’s nachts dwalen en gluren naar de andere mensen in hun
slaapkamers. Ze ontdekte op die manier dat één van haar geliefden
een relatie was begonnen met een veel jongere man. In mijn
leven zijn seksonderzoek en de fantasieën, de realiteit en kunst vaak
verstrengeld en dat maakt mijn carrière best spannend.’

| 86

Hoelang duurde je onderzoek voor je boek?
‘In 2018 kwam ik voor een jaar terug naar België aan en ben toen
begonnen met het boekje ‘Radicaal-rechtse Seks’. Dus het heeft
ongeveer drie jaar geduurd en in die periode is de invloed van
extreem-rechts nog toegenomen. Ik kwam op dit idee, omdat ik
merkte dat de digitale culturen over seks en gender in België en
Nederland sterk aan het polariseren en verzuren waren. De invloed
van de bitsige meme-culturen en anti-feministische influencers was
heel duidelijk te merken. Ik was hiervan geschrokken en kon het
nauwelijks vatten dat bijvoorbeeld Dries Van Langenhove in talkshows mocht komen om zijn opinies over transgenderpersonen te
verkondigen. Want wat heeft die man eigenlijk met LHBTQ+ te
maken? Nog altijd ben ik als seksonderzoeker hierover van mijn
melk. Ik vond het zo triest dat de Belgische en Nederlandse jeugd
in dit soort sfeer hun seksuele verlangens en identiteiten moeten
ontdekken.’

‘Ik kreeg in Hong Kong de bijnaam
Dr. Porno en de aankondigingen
van mijn cursussen over pornografie zijn vorig jaar viraal gegaan.’
Wat zijn de verschillen tussen Nederland en België?
‘In België zegt men nog altijd dat de extreemrechts in Nederland
heftiger is, maar ik weet het niet. Thierry Baudet is wel een bijzonder iemand, een soort pionier of profeet van de seksuele contrarevolutie, die ook naakte selfies op social media durft zetten. Deze
gedurfde standpunten doen het heel goed, ook bij de Nederlandse
vrouwen. Ik denk dat de Nederlandse extreem-rechtsen aan het
‘vervrouwelijken’ en ‘verzweven’ zijn, zoals de documentaire
‘Samenzwevers’ van Sunny Bergman heeft aangetoond. In mijn
boek gaat het over de renaissance van de mannen en een
‘manosfeer’ – het vieren van mannelijke dominantie en gespierde
mannenlichamen. Maar nu gaat het eerder om de inzichten van
vrouwen uit wellnessculturen en hun losse yogalichamen, maar
ook zij gaan kiezen voor Baudet.’ ■
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