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Waarom nu eigenlijk al dat gedoe over porno? Waarom, zo vraagt
de filmoperator van Christine Ie Duc aan mij, winden jullie je
zo op over porno? Er moeten frustraties over seksualiteit achter zitten:
Welnu, de reden van die opwinding is denk ik het vermoeden dat
porno iets van doen heeft met de interpretatieschema's van
mannelijkheid en vrouwelijkheid in deze maatschappij, waarbij
mannelijkheid als dominantie en vrouwelijkheid als onderschikking gedefinieerd worden. Het vermoeden ook dat porno niet alleen resultaat is Van deze sekse-ideologieÃ«n maar ddar zelf aan
bijdraagt, en dit in sterke mate sinds zij van een verborgen
subkultuur een 'massa'kultuur is geworden:
In de stroom van pnblikaties over porno vanuit de vrouwenbeweging vinden we dit vermoeden op verschillende manieren uitgewerkt. Van een tweetal recente nederlandse uitgaven op dit gebied, 'Heksennacht: feministiese visies op pornografie' van
uitgeverij SARA, en de bundel 'Pornografie: bekijk 't maar'
onder redaktie van Karin Spaink, wil ik dit hier laten zien.
Daarnaast bespreek ik in het kort de bundel 'Vrouwen, pornografie en erotiek', van Marie-FranÃ§ais Hans en Gilles Lapouge,
een iets minder recente uitgave die merkwaardig genoeg (of
juist niet?) in de nederlandse diskussies tot nu toe geen rol
van betekenis heeft gespeeld.
Van de drie genoemde bundels is Heksennacht (een nederlandse
bewerking van hetamerikaanseTake back the night, onder redaktie van Laura Lederer) het duidelijkst in haar afwijzing van
porno. Het materiaal is geschreven voor en door vrouwen uit de
anti-pornobeweging en heeft tot doel, in de woorden van de nederlandse bewerksters, om vrouwen te steunen in haar strijd
tegen porno en om naar buiten toe meer bekendheid te geven aan
de feministiese standpunten.
Vat deze standpunten zijn wordt al snel duidelijk in het openingsartikel van Diana Russell - porno is een 'angstaanjagende
haatcampagne tegen vrouwen' (p. 17) - en blijft dat door het

hele boek heen: porno is 'propaganda voor masculinisme' (p.163),
volwassenen en kinderen 'een haatcampagne om alle vrouwen
te vernederen en te schofferen' (p.183)' 'het onverdunde extract van anti-vrouwen propaganda' (p.70).
op dezelfde pagina - pornografie een
Susan Brownmiller noemt
'uitvinding van mannen, bedoeld om vrouwen te ontmenselijken,
de vrouw te reduceren tot een objekt dat seksueel toegankelijk
is'. Het gaat de schrijfsters van Heksennacht om de produkten
van de porno-industrie in strikte zin: om de peepshows, de
pornobladen, de seksshops en de pornobioscopen. Door de bundel
heen loopt als een rode draad de opvatting dat er een verband
bestaat tussen porno en verkrachting en andere vormen van seksueel geweld tegen vrouwen (en kinderen). Zo stelt Diana Russell
op p. 19: 'Hoe kunnen we ooit een eind maken aan verkrachting
en vrouwenmisbandeling door groepen Vrouwen Tegen Verkrachting
en Blijf-van-m'n-li~f-huizen op te richten, als duizenden bioscopen, miljoenen tijdschriften en een miljardenbusiness'uitdragen dat geweld tegen en verkrachting van vrouwen seksueel
opwindend is voor mannen, en dat wij het ook nog een keer lekker vinden?'
In diverse artikelen in de bundel (b.v. op p. 71 en p. 128)
wordt gesproken van een in de praktijk gebleken kausaal verband tussen pornografies materiaal en seksuele gewe1dsmisdri;lven. Ook in het laatste deel waar een aantal onderzoeken naar
de effekten van porno besproken worden, vinden we dit uitgangspunt duidelijk terug. Voor de schrijfsters is het daarmee vanzelfsprekend dat porno zoal niet verboden dan toch 'de wereld
uit moet'!
In veel artikelen wordt dan ook fel uitgehaald tegen de liberale visie op porno. Hierin staat centraal dat seksualiteit in
porno seks van individuen is, dat porno een middel is tot
seksuele expressie en de seksuele bevrÃ-~dinten goede komt,
en tenslotte dat het ieder individu vrij staat om wel of niet
naar porno te kijken. Heksennacht stelt hiertegenover dat het
in porno niet gaat om seksualiteit maar om vrouwenhaat, dat
porno een onderdrukking inhoudt van werkelijke seksualiteit
(Gloria Steinem spreekt in dit verband van 'erotiek' (p. 96
e.v.)) en tenslotte dat de verspreiding van porno en het toenemende geweldskarakter ervan als reaktie van de maatschappij
op het feminisme moeten Worden beschouwd.
Achtergrond voor deze stellingname vormt de optiek dat er sprake is van een strukturele overheersing van vrouwen door mannen
in de geschiedenis, en van een stelselmatig seksueel geweld
tegen vrouwen. Porno kont in dit verband als een van de mechanismen hiervan naar voren.
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Na een behandeling van deze meer algemene (definitie) kwesties
en een overzicht van de feministiese akties tegen porno in
Amerika en in Nederland, wordt in het derde en vierde deel specifieker ingegaan op het gewelddadige en onderdrukkende karakter van de pornopraktijken. Aan de orde komen o.a. de positie
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van vrouwen in de pornoproduktie, de recente 'boom' in kinderporno (volgens een geciteerd amerikaans rapport waren er in
1978 naar schatting l , 2 miljoen kinderen onder de zestien
jaarlijk betrokken bij kommerciele prostitutie, pornografie
of beide, p. 134), racisme in porno, en de technieken van
Playboy om nieuwe 'trends' zoals incest en sadisme tegenover
kinderen op de pornomarkt te lanceren (o.a. door te beginnen
met kleine 'grapjes', tekeningen, enz.).
Het vijfde en belangrijkste deel tenslotte, behandelt een aantal Onderzoeken naar de effekten van porno op de samenleving.
In alle artikelen uit dit deel wordt gewezen op de merkwaardige diskrepantie tussen onderzoeksresultaten die inhouden dat
geweld in de media mensen kan aanzetten tot agressief gedrag
enerzijds, en de rapporten (van o.a. de Commission on Ohscenity and Pornography) die erop neerkomen dat pornografie geen
noemenswaardig anti-sociaal gedrag bevordert anderzijds. Bij
het eerstgenoemde onderzoek wordt ervan uitgegaan dat mensen
beÃ¯nvloe worden in hun gedrag door hun omgeving (het zgn.
imitatie-model), bij het tweede wordt dit uitgangspunt kennelijk niet gehanteerd. Pauline Bart en Margaret Jozsa laten
zien dat in veel onderzoek naar porno juist het tegenovergestelde model wordt toegepast, het zgn. katharsismodel. Dit
houdt in dat 'je minder zult doen naarmate je meer te zien
krijgt' (p. 212). Voor porno zou gelden dat het een uitlaatklep biedt voor de seksuele agressie van mannen, en dus ~ u i s t
een preventieve werking heeft ten aanzien van seksueel geweld
in de werkelijkheid.
Genoemde auteurs laten vervolgens zien dat veel onderzoeken
die de onschadelijkheid van porno aantoonden, verouderd zijn
(m.n. doordat ze nog niet te maken hadden met sadomasochisme,
incest en geweld in pornografie) en gekenmerkt door seksistiese vooroordelen (b.v. door verkrachting niet als seksdelikt
maar als 'mild seksdelikt' te skoren). in hetzelfde artikel,
maar vooral in bet artikel 'Pornografie en geweld: wat zeggen
de recente onderzoeken?', van Diana Russell, worden een aantal onderzoeken aangehaald die Juist de invloed van porno op
b.v.
het gedrag van mannen ten aanzien van vrouwen aantonen
door de mate van agressiviteit van mannen te vergelijken voor
en na het zien van een 'agressief-erotiese' film, jegens mannen en jegens vrouwen (de agressie wordt gemeten aan de hand
van het nivo van de door de proefpersoon toegediende elektrieSe schokken aan mannen en vrouwen).

-

In weerwil van de onrustbarende resultaten zou ik toch enkele
kritiese kanttekeningen willen maken bij dergelijk attitudeonderzoek,
Ten eerste kun je je afvragen of in een dergelijk stimulusresponsmodel niet alleen kortstondige effekten worden gemeten.
Het behaviouristies karakter van dit onderzoek maakt het wat
mij betreft niet overtuigend.
Ten tweede zou ik willen stellen dat de maatschappelijke in-
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vloed van porno niet zozeer gezocht moet worden op het nivo
van de seksuele praktijken, maar op het nivo van de sociale
betekenis-produktie ten aanzien van mannen en vrouwen: porno
levert een bijdrage aan de (re)produktie van man-vrouw-identiteiten, aan de (man-) vrouwbeelden in deze maatschappij, die
er grotendeels op neerkomen dat vrouwen graag door een man
overheerst willen worden. M.i. is de invloed van porno dus
veel verderstrekkend dan onderzoek naar seksuele attitudeverandering van individuele mannen kan laten zien.
Porno levert een globaal interpretatieschema van vrouwen (en
mannen) dat niet alleen op seksueel gebied, maar op allerlei
terreinen van het dagelijks leven haar sporen trekt (in zoverre alle handelen doortrokken is van betekenisgeving en
interpretatie!).
Zien we dus enerzijds in Heksennacht termen als propaganda,
kampagne - ja zelfs wordt over porno gesproken als een 'kulturele ideologie' - en het klaarblijkelijke besef dat porno
bepaalde voorstellingen en beelden van vrouwen verspreidt,
anderzijds vinden we dit in de onderwerpen en opzet van de
bundel nauwelijks terug: van bet nivo van de voorstellingen
wordt steeds een onmiddellijke overstap gemaakt naar dat van
de seksuele praktijken. Hiermee worden de beelden te letterlijk genomen en wordt juist te kort gedaan aan de ideologiese
werking van porno.
Uit de titel van de bundel 'Pornografie: bekijk 't maar' valt
al af te leiden dat we hier wÃ¨ aandacht voor de beelden en
voorstellingen van porno kunnen aantreffen - al wordt in de
eerste regels gesteld dat de titel vooral de woede van vrouwen over pornografie wil uitdrukken. Ook in deze bundel staat
voorop dat pornografie een uiting van vrouwenonderdrukking is
en 'gewoon op moet houden'. Er wordt echter aan toegevoegd
dat de wijze waarop porno vrouwen onderdrukt niet onmiddellijk
inzichtelijk is en er worden in de inleiding dan ook een aantal vragen voor onderzoek opgeworpen.
Ten eerste de vraag: wat is pornografie, wat is de betekenis
ervan? Ten tweede: hoe zien de beelden eruit? Hoe vindt de
ohjektivering van vrouwen precies plaats? Is dat eigen aan
pornografie? En tenslotte: wat is het aandeel van de kijker
zekf; hoe kleurt z i n blik de beelden?
Interessante vragen, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik van
de hier ombeen uitgekozen teksten in de bundel niet veel wijzer ben geworden. Vooral de laatste twee vraagkomplexen lijken
mij veel meer problemen op te werpen en ook meer stof tot konfrontatie te leveren dan de bundel suggereert. Ik denk b.v.
aan de diskussies, ingebracht door vrouwen vanuit SM, over de
vraag in hoeverre porno ook lustvol voor vrouwen is. Als het
de blik van de kijker is die de beelden betekenis geeft en als
Karin Spaink stelt: 'wat hij bekijkt, bezit ( . . . ) niet van
zichzelf een vaststaande betekenis, maar is betekenisdrager'

(p. 3 5 ) , hoe kun je dan nog vasthouden aan de stelling dat
pornografiese beelden altijd diskriminerend zijn voor vrouwen,
en porno als seksisties bestempelen? Is die betekenis van vrouwenonderdrukking zonder meer inherent aan de beelden? Daar
zijn we als kijksters toch zelf bij? We kunnen met andere woorden als kijksters toch een andere betekenis aan de beelden geven?
Het I n k t erop of de samenstelster van de bundel zich niet geheel bewust is van het feit dat met de blik van de kijkfstler
het Trojaanse paard is binnengehaald voor het uitgangspunt dat
pornobeelden
vrouwonderdrukkend zijn. Ik denk dat hier de
interessante vragen pas beginnen: -in hoeverre is de blik van
de kijk(st)er bepalend?; z i m bepaalde betekenissen in de
beelden zelf verankerd of zijn de beelden werkelijk polysemies (lett.: veel-betekenend) meerduidig? De in het eerste
deel van de bundel opgenomen artikelen geven ons geen uitsluitsel op dit punt en de auteurs blijven soms steken in een enerzijds, anderzijds of in regelrechte tegenspraak.
Zo niet Beverley Brown, die porno benadert als een specifiek
genre van voorstellingen (p. 40) en stelt dat dit genre zich
m.i.
kenmerkt door een objek-tivering van vrouwen. In een
verhaal zet ZIJ uiteen in hoeverre hier een
vrij krypties
bezwaar tegen porno mee wordt geformuleerd: niet dat vrouwen
in porno objekt van seksuele belangstelling zijn is voor
feministen punt van kritiek, maar de manier waarop, n.l. dat
vrouwen eroties worden voorgesteld op dezelfde manier als objekten: 'Het is alsof vrouwen objekten waren ( . . . ) en daarna
aan een proces van erotisering zijn onderworpen' (p. 45).
Deze formulering bevat enerzijds de kritiek dat vrouwen worden
gelijkgesteld met een ding, anderzijds dat vrouwen binnen zeer
bepaalde kodes van wat als eroties geldt worden geplaatst.
Porno heeft invloed op het alledaags seksisme voorzover zij
deze manier van kijken naar vrouwen uitdraagt, zo stelt zij.
Inzet van de feministiese anti-porno s t m d is dan ook de
vorm van seksualiteit en de manier van kijken daarnaar te veranderen. De herziening van het kijken heeft voor Beverley Brown
echter duidelijk te maken met een herziening van het zichtbare,
met het veranderen van de beelden zelf. Gerard van Oord legt
in zijn artikel 'de waarden van de pornografie' juist de nadruk op het feit dat betekenisgeving altijd tegen de achtergrond van een bepaalde ideologie plaatsvindt. Beelden worden
dus altijd yeTnterpreteerd op grond van een aangehangen waardenpatroon. Omdat noch voor- noch tegenstanders van porno in
hun ideologie uitgaan van het bestaan van seksisme in de maatschappij, kunnen zij ook het seksistiese karakter van porno
niet zien, zo stelt hij. Afgezien van de enigszins tautologies aandoende redenering, wekt het verbazing dat de auteur
hier geen vraagtekens zet bij zijn eigen waardenpatroon, maar
dit als objektief geldig naar voren brengt: porno is seksisties en objektiveert vrouwen (p. 72) en: 'de waarneming en
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beoordeling van porno als seksisties, berust voor een belangrijk deel op kennis (sic:) en Verwerping van die waarden in
onze kultuur die in essentie seksisties zijn' (p. 81). In
weerwil van de eigen stellingen worden dus ook hier de voorstellingen van porno als eenduidig opgevat. Andrea Dworkin
laat geen enkele twijfel bestaan: voor haar is het belangrijkste thema in porno de vernedering van vrouwen ten behoeve
van mannelijke macht, en zij toont dit aan middels een analyse
van fotoos en teksten. Voor alle genoemde auteurs geldt dus
dat zij de betekenis van pornobeelden op het nivo van de inhoud van de beelden zelf zoeken en bepalen. Dat de ideologie
- en daarmee 'de blik' - van de kijk(st)er een rol speelt bij
de betekeuisgeving van heelden wordt in de artikelen uiteindelijk niet verdiskonteerd.
Wat moeten we dan b.v. aan met het feit dat vrouwen vrouwobjektiverende beelden als lustvol kunnen zien zonder ze als
onderdrukkend te ervaren? Is hier sprake van een vals bewustzijn, een identifikatie met de agressor of iets dergelijks?
Alleen Rosalind Coward besteedt enige aandacht aan deze vraag
in baar artikel 'Seksueel geweld en seksualiteit'. Zij signaleert een tendens binnen het feminisme om agressieve mannelijke seksualiteit als het voornaamste politieke probleem te
beschouwen, en deze als bron van maatschappelijk seksisme te
zien. Daarmee wordt geÃ¯mpliceerd volgens Coward, dat mannelijke seksualiteit bijna per definitie gewelddadig is en 'dat
ieder vertoon en elke voorstelling van seksualiteit die mannen seksueel genot verschaft, eveneens problematies is. Daaruit volgt dan weer dat voorstellingen waaraan vrouwen seksueel
genot beleven, op dezelfde manier als mannen dat blijken te
doen, eigenlijk ook bestreden zouden moeten worden' (p. 58).
Coward tekent bezwaar aan tegen een dergelijke visie. Zij
vraagt zich af of pornografie per definitie draait om geweld
tegen vrouwen en wil specificeren wat het precies is in porno
waartegen de protesten zich richten. Ook zij behandelt pornografie als een stelsel van voorstellingen: taal en beelden.
Zij laat zien (o.a. aan de hand van een aantal in de bundel
opgenomen fotoos) hoe betekenissen ontstaan uit de wijze waarop verschillende elementen in de tekst/het beeld gegroepeerd
en gekombineerd zijn. In dit verband komt ook de potentiÃ«l
meerduidigheid van voorstellingen ter sprake: 'diverse elementen van een afbeelding kunnen dubbelzinnig zijn, en heel persoonlijke associaties oproepen' (p. 61).
Vervolgens wijst zij op het feit dat ook de kontekst en het
gebruik van de voorstelling nog een rol bi;] de betekenisgeving
spelen. Dit laatste trekt Coward helaas niet echt konsekwent
door naar porno. Weliswaar stelt zij:'Wanneer bet mogelijk zou
zijn deze beelden (voorstellingen van naakte vrouwen, van seks
- KV) los te zien van de tekst en van de massale, door mannen
gedomineerde vormen van konsuraptie, zou ik er geen enkel bezwaar tegen hebben' (p. 63). Maar enkele regels verder situ-

eert zij de seksistiese betekenis van porno toch in de beeldkodes zelf van porno, in plaats van in de kontekst en het gebruik ervan.
Rosalind Coward onderscheidt de volgende (gangbare) kodes in
pornografiese beelden van vrouwen: onderwerping, beschikbaarheid en fragmentering. Ten aanzien van de laatste stelt zij
dat niet bet feit dat op fetisjistiese wijze delen van een
vrouwenlichaam worden afgebeeld bezwaarlijk is, maar de wijze waarop dit gebeurt: 'er worden kodes gebruikt die de dood
oproepen, niet alleen door het fotografiese effekt, maar door
de speciale houding, de stijl, de schikking van het lichaam'.
Het zijn deze kodes die we moeten aanvallen in porno, en niet
porno op zich. Maar al deze seksistiese kodes doordringen ook
andere voorstellingspraktijken zoals film, fotografie, reklame, televisieprogramma's, etc. en ook hier moeten zij aangepakt worden. Coward ziet dan ook het meeste in een anti-seksisme wet, een standpunt dat bij Karin Spaink (p. 27) en in
het strategie gedeelte van de bundel (o.a. p. 195) terugkomt.
Mijn uitgebreide bespreking van het artikel van Rosalind Coward
vindt dan ooi: haar oorzaak in het feit dat dit artikel een sleutelrol speelt in (de opzet van) de bundel: ook deel twee, 'Proliferatie' gebeten, lijkt geÃ«n op de voorstellen van Coward.
Achtereenvolgens worden mode, de film,reklame, media (de bladen Cosmopolitan en de Boeketreeks) doorgelicht op seksistiese
(beeld) kodes.
Van de in dit deel opgenomen artikelen noem ik alleen 'Visueel
genot in de film' van Laura Mulvey (vanuit psycboanalytiese
achtergrond wordt de traditionele film als inherent voyeuristies aangemerkt en wordt gepleit voor andere filmkodes waarbij
de blik van het publiek weer een eigen kracht wordt gegeven)
en het echt spannende artikel 'Rode rozen met vÃ©Ã doornen'
van Karin Spaink over romantiek en geweld in de Boeketreeks.
Dit is een zeer populaire serie damesromans, waar een flinke
dosis seks aan te pas komt.
Expliciet seksueel geweld van mannen speelt in deze boeken een
belangrijke rol: de heldin wordt altijd overmeesterd door een
onverbiddellijke held ('zijn ogen stonden hard en zelfverzekerd. Hij was iets langer dan Ã©Ã meter tachtig, had brede
schouders en smalle heupen. Zijn houding was arrogant . . . '
(Boeketreeks nr. 31, p. 9)),die haar zal leren dat ze volgzaam moet zijn, en de 'goede afloop' laat zich dan ook raden.
Toch is de Boeketreeks volgens Karin Spaink niet pornografies
omdat seksueel geweld als uiting van liefde wordt voorgesteld
en zij uiteindelijk is gebaseerd op alle traditionele opvattingen over seks. Afgezien van de vraag of dit laatste ook
niet geldt voor de doorsnee-porno, laat de nadrukkelijke konklnsie van Spaink bij mij enige vragen open op grond van het
voorafgaande: wanneer niet porno op zichzelf het probleem
vormt maar de seksistiese kodes erin, wat doet het er dan nog
toe of de Boeketreeks wel of geen porno is? En: valt de Boe-

ketreeks,waarinde seksistiese kodes van mannelijke overheersing, onderworpenheid en beschikbaarheid van vrouwen overduidelijk aanwezig zijn, Ook onder een anti-seksisme wet? In de
artikelen uit het laatste (strategie-) gedeelte van het boek
waarin, zij het voorzichtig, gepleit wordt voor een dergelijke
wet, vinden we het antwoord op een dergelijke vraag niet terug.
Samenvattend kunnen we stellen dat in 'Pornografie: bekijk 't
maar' porno wordt behandeld als systeem van voorstellingen.
Het seksistiese karakter van porno wordt gezocht in een aantal
specifieke beeldkodes die zich hebben uitgezaaid ('proliferatie') op breder kultureel gebied en nu ook worden gehanteerd
in mode, film, fotografie etc. Niet de pornopraktijken, -apparaten en -rituelen die in Heksennacht zo centraal stonden zijn
hier langer het voornaamste doelwit, maar genoemde seksistiese
beeldkodes

.

Ook 'Vrouwen, pornografie & erotiek' van Marie-FranÃ§ois Hans
en Gilles Lapouge koncentreert zich volledig op voorstellingen
(beelden en teksten) en hanteert een brede porno-definitie.
In haar vraagstelling is het boek uniek ten opzichte van de
vorige twee: voorop staat de vraag naar de beleving van porno
door vrouwen. Een groot aantal vrouwen is gevraagd 'wat zij
van het pornografies spektakel in zich opnemen en verstaan,
wat hen kwetst of ontroert' (p. 15/16). Het boek bevat interviews met een dertigtal anonieme vrouwen, met een aantal 'deskundige' vrouwen (schrijfsters, uitgeefsters van erotiese boeken, psychoanalytika's - onder wie Luce Irigaray) en een aantal interpreterende dialogen van de samenstellers.
In de interviews lopen de thema's seksuele aktiviteit, seksuele fantasieÃ« en uitbeelding van seksualiteit vaak door elkaar
been. De door de samenstellers gehanteerde brede definitie van
porno: 'uitingen over seksualiteit en niet de seksualiteit
zelf - in feite de woorden, niet de dingen - ' (p. 2 6 ) bleek
in de praktijk niet houdbaar. Hoe nauwkeurig zij bun vragen
ook formuleerden, steeds kwamen seksualiteit en pornografie
in integraal verband ter sprake. Dit heeft voor de auteurs
alles te maken met de specifieke aard van de menselijke seksualiteit: 'die seksualiteit wordt niet beleefd zonder de uiting over die seksualiteit, kan niet worden losgedacht van de
voorstelling daarvan. Het spel van de lichamen is op het moment dat het zich voltrekt reeds een voorstelling van dat
spel' (p. 17). Ik vraag me echter wel af hoe ze dan Vervolgens kunnen konkluderen dat pornobeelden kleurloos zijn en de
geslachtsdaad zonder enig komentaar of moraal weergeven.
Porno zou 'een neutrale, blanko, onbewogen beschrijving' zijn
(p. 13). Ook Luce Irigaray zet haar vraagtekens bij deze opvatting. Zij ziet porno eerder als een 'religieuze kultus van
de Fallus' (p. 55), reden waarom vrouwen volgens haar bun eigen verlangen in porno niet kunnen herkennen, en over bet algemeen minder geÃ¯nteresseer zijn in porno. Daarnaast speelt

volgens haar ook een rol dat bij vrouwen het kijken een minder allesoverheersende plaats inneemt dan hij mannen. Het kijken heeft in onze kultuur voorrang gekregen boven andere manieren van ervaren. Bij vrouwen zou de gevoelsmatigheid op
deze andere gebieden echter bewaard zijn gebleven en het kijken een minder centrale plaats innemen. Een stelling die ook
aansluit bij de bevindingen van de auteurs. Marie-FranÃ§ais
Hans: 'Bij onze interviews gaf minstens Ã©Ã op de tien vrouwen toe dat ze met genoegen naar &Ã© of meer pornofilms heeft
gekeken, en een zeer groot aantal bekenden dat ze opgewonden
raakten hij het lezen van erotiese boeken' (p. 190).
Opgemerkt dient te worden dat de geÃ¯nterviewd vrouwen in dit
verband boeken noemen van klassieke schrijvers als Bataille,
RÃ©ag of de Sade, en niet doelen op de Seksboeken en -blaadjes uit de pornoshops. Aanleiding voor de auteurs om zich af
te vragen of sekssbops voor vrouwen hoogdrempeliger zijn dan
pornobioskopen, aanleiding voor mij om enige vraagtekens te
zetten bij de representativiteit van de door hen geÃ¯nterview
de vrouwen!
Ten aanzien van de films zegt het merendeel van de vrouwen alleen af en toe geboeid te raken door scenes en momenten in de
film. De meesten beschouwen de films op zichzelf als niet veel
zaaks en als te eenzijdig op mannen afgestemd. Slechts een
kleine groep vindt alle porno(fi1ms) heerlbk.
Marie-FranÃ§ais Hans en Gilles Lapouge hebben hiervoor geen
nadere verklaringen (zoals 'de blik van de kijkster' h.v.)
nodig. Zij blijven bij hun uitgangspunt dat porno in essentie
neutraal is, en dat vrouwen al naar gelang hun visuele instelling hier wel of niet van kunnen genieten. Alleen in haar konklusie komt Marie-FranÃ§ais Hans met een ander geluid: naar
aanleiding van de amerikaanse Snuff-films - waarin wordt gekomt zij
toond hoe vrouwen daadwerkelijk vermoord worden
met vraagtekens ten aanzien van het onschuldige karakter van
porno. 'Ik wijs daarom niet de pornografie af', zo stelt zij,
'maar zij roepen een angst in mij wakker die de vrouwen en de
meeste mannen ongetwijfeld met mij zullen delen' (p. 396).
Niet voor niets komt zij bier uiteindelijk terecht bij de seksporno in strikte zin, bij de produkten van de porno-business.
Wat zij beschrijft als de ijzeren logika van een 'behoefte om
alles te zeggen, alles t e l a t e n z i e n ' , lijkt mij eerder de
ijzeren logika van een porno-industrie!
Dit brengt mij op een meer algemene kritiek die ik heb ten
aanzien van 'Vrouwen, pornografie & erotiek' en ook ten aanzien van 'Pornografie: bekijk 't maar': dat vrouwen ook heerlijke dingen zien in porno, vanwege de eigen werking van de
'blik van de kijk(st)er'-of vanwege hun specifieke visuele
instelling of wat dan ook - ligt op het nivo van de individuele beleving van porno maar zegt nog niets over de maatschappelijke betekenis van porno: de maatschappelijke invloed en
betekenis van porno gaat niet op in de receptie van pornobeel-
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den door individuen.
Ik zou willen stellen dat voor een bepaling, van de politieke
en maatschappelijke betekenis van porno gekeken moet worden
naar de institutionele kanten van porno: de maatschappelijke
betekenis van de pornovoorstellingen (tekens) wordt m.i. uiteindelijk vastgelegd door hun sociale inbedding, doordat zij
ingeschreven zijn in de apparaten, praktijken en rituelen van
de pornopraktijken - een grotendeels door mannen gedomineerde
produktie en konsumptie. Hierdoor verliezen de beelden hun
polysemiese karakter. Zo bezien vormt de bestrijding van deze
pornopraktijken in institutionele zin zelfs een voorwaarde om
de beelden weer polysemies te krijgen!
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