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Perspectief Hij kan intimiteit niet aan,

 dan is hij niet meer ‘in control’.
Michael Fassbender over zijn personage Brandon

Smash Cut
Sasha Grey is pornoactrice af en speelt in ‘gewone’ 

films, zoals Smash Cut, een Canadese lowbudget 
horrorfilm uit 2009, en Amerikaanse kwaliteitsfilms.

Amsterdammer
Regisseur Steve McQueen is van origine video-

kunstenaar en woont half in Amsterdam, omdat 
hij ooit verliefd werd op een Nederlandse vrouw.

Das Experiment
Philip Zimbardo maakte naam met het Stanford 

Prison Experiment, waarin studenten hun rol van 
bewakers en gevangenen erg serieus namen.

Marcel van Engelen

A llereerst een ontboeze-
ming. Toen bovengete-
kende op de lagere 
school zat, een jaar of 
dertig geleden, beleef-

de hij een middag die hij nooit zal 
vergeten. Hoe het zover kwam is ver-
loren gegaan in het moeras van mijn 
geheugen, maar op een middag stond 
ik samen met een vriendje op een 
schoolplein met een pornoboekje in 
mijn hand, dat weet ik nog wel, heel 
zeker zelfs. Even maar, want mijn 
vriendje griste het blaadje al weer uit 
mijn handen.

We stonden bij een zandbak en ik 
denk de overweldigende opwinding 
die door mijn lijf raasde nog te kun-
nen navoelen (waren het al hormo-
nen?). Ook meen ik me vrij precies 
een foto voor de geest te kunnen ha-
len (de meeste pagina’s waren toen 
trouwens gevuld met tekst, seksver-
halen). Boven het hoofd van een 
vrouw met een piemel in haar mond 
was een gedachtewolkje getekend, 
zoals in de Donald Duck. ‘Hmm, hij 
spuit’, vond ze. Eenmaal thuis was 
het onmogelijk de aanhoudende on-
rust voor mezelf te houden. Aan mijn 
moeder vertelde ik dat een man in de 
mond van een vrouw had geplast.

Het zou schijnheilig zijn om te be-
weren dat ik de rest van mijn tienerja-
ren geen porno meer heb gezien, 
maar veel was het niet. In de kranten-
kiosk en bij de benzinepomp heb ik 
staan gluren naar de boekjes op de 
bovenste plank. Als ik het had ge-
durfd, had ik ze zeker gekocht.

Mijn twee neefjes hebben nu on-
geveer dezelfde leeftijd als ik toen. 
Dat wil zeggen: de jongste is elf, de 
oudste zestien. Met journalistiek on-
derzoek als vrijbrief om het onder-
werp ter tafel te brengen, vroeg ik ze 
onlangs terloops naar hún ervaring 
met porno. Niet: kijk je er wel eens 
naar, want dan ligt het antwoord voor 
de hand. Wel: hoe oud was jij eigen-
lijk toen je voor het eerst keek?

Hun giechelige antwoorden laat ik 
graag in het midden. Zullen we het 

maar zo zeggen? Als ik nu puber was 
geweest, of veel eerder nog, als ik op 
een leeftijd zou zijn waarop je voor 
het eerst hoort van ‘neuken’, waarop 
het bestaan van een andere wereld 
begint door te dringen, heel bijzon-
der maar voor jou verzwegen, en ik 
had een laptop met wifi op mijn ka-
mer, nou ja, dan zou ik wel even gaan 
googelen. (Check ter illustratie neu-
ken.nl).

Pornotopia
Pornografie bestaat al heel lang. 
Net als promiscuïteit. Maar één ding 
heeft alles anders gemaakt: internet.

In 2000 nog maar schreef Joost 
Zwagerman een liefdevol essay over 
het genre, waarin hij de sfeer van een 
reguliere pornofilm schetste als een 
‘van vrede, verwantschap en onbe-
zorgdheid’. Gedurende elke seksscè-

ne zag Zwagerman ‘geen agressie, 
geen verraad, geen onbegrip en 
schuld, geen achterdocht en minach-
ting, geen weerzin en jaloezie’. Porno-
topia was namelijk ‘een plotloos uni-
versum, waar alle grimmige facetten 
van het bestaan volstrekt vanzelfspre-
kend lijken te zijn uitgebannen’.

Niet veel meer dan tien jaar gele-
den, maar het doet erg gedateerd aan, 
om niet te zeggen ontstellend naïef. 
Hij had het ook nog over films en vi-
deobanden.

Ter vergelijking de succesroman 
van deze tijd, Bonita Avenue, fictie 
weliswaar, maar toch. Een van de 
motto’s voorin het boek (‘Ik ben voor 
jullie wat een gladiator voor de Ro-
meinse burger was, weet je’) komt 
van pornoster Sasha Grey naar wie 
schrijver Peter Buwalda zijn roman-
personage Bobbi Red heeft gemodel-

leerd – internetporno speelt een sleu-
telrol in Bonita Avenue. 

Grey is – via websites uiteraard – 
bekend van gangbangs en scènes 
waarin ze haar gezicht laat volspuiten 
door vele mannen (excusez, maar 
veel mooier kunnen we het niet for-
muleren). Ze staat er weliswaar om 
bekend net dat stapje verder te gaan 
dan andere sterren, maar demon-
streert ook wat reguliere porno in-
middels is. Niet helemaal vrij van 
grimmigheid en minachting, ben je 
geneigd te zeggen. En tegelijk: sterk 
ingeburgerd. Sasha Grey is in de VS 
zo’n geaccepteerd fenomeen dat ze 
gevraagd wordt als fotomodel in re-
clamecampagnes, optreedt in video-
clips van Eminem en The Smashing 
Pumpkins en de laatste jaren een 
overstap heeft gemaakt naar ‘gewone’ 
films en tv-series.

Porno is veranderd. Internet heeft 
mogelijk gemaakt dat je er altijd, 
overal (mobiele telefoon) en vaak 
gratis naar kunt kijken – en het kunt 
verspreiden – en internet heeft het 
genre in verhoogd tempo doen ‘evo-
lueren’. Dat heeft al tot de nodige dis-
cussie geleid. ‘Pornoficatie van de 
samenleving’: als deze beelden de 
norm worden, zou dat ons gedrag wel 
eens kunnen beïnvloeden. Onze ver-

wachtingen, onze opvattingen over 
seks en liefde. Dat blijft een actuele 
discussie, maar we zijn alweer toe aan 
een volgende stap: verslaving. Porno- 
en seksverslaving. Niet helemaal het-
zelfde, maar ze liggen in elkaars ver-
lengde. 

Het lacherige dat de woorden aan-
kleefde, is er wel af. Het is een serieus 
probleem. Dat wil zeggen: het is een 
reëel probleem dat lijkt te groeien en 

7 x daags 
porno

#Verslaafd  Porno is 
niet meer wat het is 
geweest. Seksverslaving 
evenmin. Internet heeft 
alles anders gemaakt. 
Erger.

Hoofdpersoon Brandon worstelt in de film Shame met zijn seksverslaving.  
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Patrick Carnes Amerikaans onderzoeker

Er komt een tsunami
van seksverslaafden aan. 

Rijzende ster
McQueen gaf ook in zijn eerste film Hunger de 

hoofdrol aan Michael Fassbender, die een Duitse 
vader heeft en een rijzende ster is in Hollywood.

Schuldgevoel
Willem Jan Otten was een andere schrijver die 

schreef over pornografie. Hij deed het, anders dan 
Kousbroek, vol schaamte en schuldgevoel.

Troost van pornografie
De eerste schrijver in Nederland die ‘verant-

woord’ over harde porno schreef was Rudy Kous-
broek, die het had over ‘de troost der pornografie’.

door de verslavingszorg steeds serieu-
zer wordt genomen. Er zijn onrustba-
rende maar vrij onbetrouwbare cij-
fers. Er duiken nieuwe therapieën op, 
anonieme zelfhulpgroepen, testen 
op internet, boeken en documentai-
res. En nu is er ook nog een grote 
Brits-Amerikaanse speelfilm over: 
Shame.

Schuldig
Wanneer ben je verslaafd? Het des-
kundigenantwoord: als je jezelf of 
jouw omgeving schade berokkent, 
maar niet kunt stoppen met porno 
kijken of dwangmatige seks. Dat kan 
drie keer per dag zijn, dus erg tijdro-
vend, maar ook één keer per maand, 
als je je diep schuldig voelt. Op je 
werk naar porno kijken is een veeg 
teken.
Het zijn de extreme gevallen die de 

aandacht trekken, zoals de vrouw die 
niet kan stoppen iedere man in haar 
omgeving te verleiden, tot de arts van 
haar doodzieke vader aan toe. Ze gaat 
naar seksclubs, is voortdurend onli-
ne, masturbeert excessief, helpt haar 
huwelijk en carrière om zeep, en ten-
slotte bijna zichzelf – dat soort ge-
anonimiseerde verhalen kom je te-
gen in de media. Ze bestaan. Maar 
veelzeggender is het alledaagse.

Het hoofdpersonage in de film 
Shame, Brandon, zoekt ’s morgens in 
de metro oogcontact met een onbe-
kende vrouw, die hij even achtervolgt 
maar kwijtraakt. Als hij ’s middags de 
draaideur van zijn kantoor in Man-
hattan uitkomt, loert hij automatisch 
achterom naar het achterste van een 
vage collega. Hij heeft op het toilet 
dan al staan masturberen. ’s Avonds 
pikt hij vrij soepel een vrouw op in 

een bar. Hij laat escorts bij hem thuis 
komen, heeft webcamseks en kijkt 
voor het slapen gaan in bed nog even 
porno op zijn laptop.

Een van de aardige dingen van de 
film is dat Brandon geen meelijwek-
kende figuur is die moeite heeft om 
vrouwen zijn bed in te krijgen – toch 
het klassieke beeld van de pornover-
slaafde. Brandon (Michael Fassben-
der) is behalve aantrekkelijk ook erg 
charmant en behoorlijk succesvol. 
Seks en porno zijn voor hem hetzelf-
de, en hij is er behoorlijk aan verslin-
gerd.

De makers van de film hebben bij 
wijze van research veel gesprekken 
gevoerd met (ex-)seksverslaafden. In 
New York, want in Londen bleek nie-
mand bereid erover te praten. Ze ver-
telden de Britse regisseur Steve Mc-
Queen dat ze achteraf vaak van 

zichzelf walgden, overmand raakten 
door schaamte. ‘Dat woord (schaam-
te) kwam steeds maar op, again and 
again and again’, zei McQueen tegen 
New York Magazine. ‘Ik dacht, nou dat 
moet dan maar de titel worden.’ 

 
Leegte
In de landen waar Shame al in pre-
mière is gegaan – in Nederland ge-
beurt dat volgende week dinsdag op 
het Rotterdamse filmfestival – leidt 
de film tot de nodige discussie over 
porno- en seksverslaving. Maar goed-
beschouwd is seksverslaving in de 
film maar een bijzaak, of misschien 
moet je zeggen: een symptoom. Wat 
Shame zo indringend maakt, is niet 
de verslaving, want die is niet ex-
treem, het is de intense droefheid die 
McQueen weet over te brengen. De 
leegte en eenzaamheid waarmee 
Brandon worstelt.

Als Brandon een trio heeft, zie je 
geen genot, maar een gepijnigd ge-
zicht. Als hij gevoelens begint te ont-
wikkelen voor een vrouw krijgt hij 
haar – uiteraard – wel in bed, maar 
hem niet omhoog. Althans, hij weet 
zichzelf even helemaal geen raad 
meer, en dempt zijn verwarring snel 
met een prostituee.

‘Hij kan intimiteit niet aan, want 
dan is hij niet meer ‘in control’’, zegt 
Fassbender ergens op internet over 
zijn karakter. ‘Hij is er bang voor.’

Fassbender vergaarde met zijn ver-
tolking van Brandon niet alleen de 
beste acteur-prijs op het filmfestival 
van Venetië, hij zegt ook precies wat 
de seksuologen en therapeuten hier-
over zeggen. ‘Angst voor intimiteit’, 
de sleutelfrase. Afkomstig uit dis-
functionele en kille families, wordt er 
ook vaak bijgehaald. Een verleden 
van mishandeling, geestelijke ver-
waarlozing, op zijn minst weinig 
aandacht. Een groot verlangen om 
gewild te zijn, al is het maar voor 
even. Maar ook: internet.

De fameuze Amerikaanse psycho-
loog Philip Zimbardo hield er vorig 
jaar een TED-lezing over onder de ti-
tel The demise of guys, de ondergang 
van de jongens. Volgens Zimbardo 
leidt excessief internetgebruik in het 
algemeen, en gamen en porno in het 
bijzonder, bij veel jongens tot arousal 
addiction. Iemand die verslaafd is aan 
alcohol of drugs wil steeds meer, 
voegt hij toe, iemand die ‘opwin-
dingsverslaafd’ is, wil ook steeds wat 
anders. Of steeds een stapje verder.

De gemiddelde Amerikaanse jon-
gen spendeert in zijn jeugd duizen-
den uren aan gamen, tweederde van 
de tijd in zijn eentje. Zimbardo 
strooit vervolgens, zonder bronver-

melding, met een nauwelijks te gelo-
ven cijfer over de consumptie van 
pornoclips door diezelfde Ameri-
kaanse jongen (vijftig per week, ge-
middeld). Maar goed, het gaat om 
zijn punt. Zimbardo doet veel onder-
zoek naar verlegenheid, en die ziet hij 
bij Amerikaanse collegestudenten 
groeien. Vooral tijdens één-op-één-
situaties met vrouwen, die nogal eens 
tegenstrijdige en onduidelijke signa-
len afgeven, weten jongens zich geen 
raad. Hun hersenen zijn volgens 
Zimbardo digitally rewired. De jon-
gens zijn voortdurend op zoek naar 
verandering, nieuwigheid en prikke-
ling. Terwijl romantische relaties juist 
langzaam en subtiel tot stand ko-
men.

Volgens Patrick Carnes, een van de 
grondleggers van onderzoek naar 
seksverslaving, kijkt tweederde van 
de Amerikaanse middelbareschool-
jongens tijdens het huiswerk naar 
porno. Hij schreef in 1983 al een 
boek over seksverslaving. ‘Maar inter-
net heeft alles veranderd. Cybersex is 
de crack cocaïne van seksverslaving’, 
zegt hij in een interview op YouTube. 
Juist wanneer je op jonge leeftijd, tus-
sen 12 en 16, in aanraking komt met 
alcohol of drugs bestaat een reële 
kans op verslaving later in je leven. 
Voor porno geldt hetzelfde. Zijn con-
clusie: ‘Er komt een tsunami aan.’

Vorig jaar vulden 1.839 Ne-
derlanders anoniem en onli-
ne een vragenlijst in voor 
onderzoeksbureau IVO. Bij-
na één op de vijf mannen 
(18%) en één op de vijftig 
vrouwen (2%) gaf aan mini-
maal een à twee keer per 
week naar internetporno te 
kijken. Van de mannen van 
18 tot 54 jaar zonder vaste 
relatie was dat 40%. Het 
gaat vooral om gratis sites 
met videoclips en foto’s.

7% van alle mannen keek 
wekelijks minimaal 3 à 5 
keer naar internetporno. 
1% voelde zich behoorlijk en 
8% een beetje verslaafd.

Onderzoek
Een beetje 
verslaafd


