
  Seks en zwangerschap zijn twee
verschillende dingen geworden. Je zou
daarom mogen verwachten dat seksuele
oriëntaties diffuser en diverser worden.

OPINIE  Malou van Hintum − 19/06/13, 09:31

© ANP. Toeschouwers wachten in een appartement langs de Prinsengracht op de start van de
botenparade van de Gay Pride.

COLUMN  Of iemand ho, he of bi is, is totaal oninteressant. Dat het er nog
wel toe doet, komt door angst en hyperseksualisering, stelt Malou van
Hintum.

Waarom is het fascinerend om te
weten of iemand op mannen,
vrouwen of allebei valt? Het
interesseert mij geen biet. Iemand
wordt voor mij niet anders als ik
hem/haar met een man of vrouw als
geliefde zie. Het enige voordeel van
uitgesproken homoseksuele
vrienden is dat je onbekommerd bij ze om de hals kunt hangen. 'Want er zit toch
niets achter.' Toen ik dat ooit vertelde aan een woest aantrekkelijke
homoseksuele collega, gaf hij een knipoog en hij zei dat hij zó rolvast nou ook
weer niet was.

Verontrustend
Het zou me niets verbazen als veel meer mensen minder 'rolvast' zijn dan de
scheiding in hetero's en homo's suggereert. Misschien vinden sommigen dat een
verontrustend idee, maar mij lijkt het eigenlijk best logisch. Dat veel relaties
heteroseksueel zijn, komt waarschijnlijk omdat op die manier millennialang de
voortplanting het beste geregeld kon worden. 

Die noodzaak is er nu niet meer. Seks en zwangerschap zijn twee verschillende
dingen geworden. Je zou daarom mogen verwachten dat seksuele oriëntaties
diffuser en diverser worden. Dat de meeste mensen hun leven lang hetero
blijven, is vermoedelijk een kwestie van tijd. Dat de meeste mensen tot nu toe
hetero zijn, is behalve een natuurlijke ook een culturele kwestie. 

Viezeriken
Onze maatschappij staat bol van de heteronormen. Hoewel we heel braaf
zeggen dat we niks tegen homo's hebben, is het nou ook weer niet zo dat we
hen net zo normaal vinden als hetero's. Want als dat wel zo was, waren ze op
radio, televisie en in de reclame wel zichtbaarder. 

Mensen die biseksueel zijn, kunnen al helemaal op weinig clementie rekenen:
dat zijn 'opportunisten die niet willen kiezen', 'bangeriken die niet voor hun
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lesbisch of homozijn durven uitkomen', en anders gewoon 'viezeriken' omdat
'ze het met iedereen doen'.

Seks
Opvallend aan zulke reacties zijn twee dingen. Een: angst. Niethetero's
morrelen alleen al doordat ze bestaan aan de vanzelfsprekendheid van het
heterozijn, en daarmee ook aan latente homo of biseksuele gevoelens. Wellicht
hebben meer mensen zulke gevoelens dan ze willen toegeven. 

Twee: de fixatie op seks. Alsof we niet het allergrootste deel van een etmaal
met andere dingen bezig zijn dan seks. Ik weet het, we leven in een
hypergeseksualiseerde maatschappij die suggereert dat alles om seks draait,
maar veel mensen zijn gewoon bezig met studeren, geld verdienen, de
vaatwasser inladen en boodschappen doen. 

Hokjes
Seks en seksuele oriëntatie zijn zo belangrijk niet. Ze worden belangrijk gemaakt
omdat we er kennelijk een groot deel van onze identiteit aan (willen?) ontlenen.
De seksuele bevrijding heeft helaas geen bevrijding van de seksualiteit
opgeleverd. 

Iedereen wordt onmiddellijk na zijn geboorte in een hokje gestopt
('tussenmensen' accepteren we niet) en krijgt vervolgens het maatschappelijk
heteroseksuele voorkeurstraject op alle mogelijke manieren door de strot
geduwd. Dat is jammer, heel jammer  vooral voor al die mensen die alleen maar
doodeenvoudig zichzelf willen kunnen zijn.

Malou van Hintum is politicoloog en columnist voor Volkskrant.nl.
Twitter @malouvh
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39 REACTIES

toupasse
Oud nieuws, mevrouw van Hintum. U probeert te scoren met een open deur. Wel
eens gehoord van 'noodhomosexualiteit', mevrouw van Hintum? In de
scheepvaart, in gevangenissen, in de RKkerk en kloosters, in het leger, bij
islamitische jongens, in de dierenwereld..... Zogauw de kansen op heteroactiviteit
er (weer) zijn, weg homosexualiteit. . . De grond: de mannelijke sexdrive is van
zo'n voor vrouwen doorgaans onbegrijpelijke kracht dat hij zich in vele
kansgevende situaties opdringt.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Frits Jansen
Altijd hetzelfde. Wanneer begrijpen columnisten nu eens dat ze wel recht hebben
op een eigen mening maar niet op "eigen feiten"? Dat seksuele oriëntatie wel
degelijk een onveranderlijk gegeven is ondervonden al die homo's die in de loop
der eeuwen werden vervolgd. . . Of bedoelt Van Hintum dat er tussenvormen zijn?
Sommige mensen schijnen niet 50+50 maar 100+100% op mannen én vrouwen te
vallen. Ik niet.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

westerveld
@Lecreusoi Humor. Met zulke argumentatie waren we nog een echte apensoort,
maar wel lekker veilig die basis theorie. Precies wat in deze column aangehaald
wordt. . Je hebt seks, voortplantingsseks, liefde seks , communicatie seks,
genegenheid seks en waarschijnlijk nog wel een paar meer en ook meerdere
lagen. Die ene seks die je misschien het beste kan omschrijven als soulmate seks,
is onze echte seksuele oriëntatie. De rest kan mee gespeeld worden. Dat doen
apen ook al.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Nellie
Seksualiteit en voortplanting staan helemaal niet los van elkaar. Ieder mens
ontstaat uit man en vrouw en heeft niet minder dan het recht op een band met
beide. Dat schokkend gebrek aan respect voor de behoefte van kinderen zal zeker
geen gemeengoed worden, sterker nog, het lijkt erop dat het huwelijk voor het
leven juist sterk aan herwaardering onderhevig is nu blijkt hoezeer kinderen
kunnen lijden onder een scheiding. De moraal was velen veel te los geworden,
dat verandert nu ten goede.
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Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Lecreusois
Ik vind het een typisch "zomer artikel". Er is nauwelijks nieuws, dus laten we maar
een "lulverhaal" ophangen. Ik weet niet of het de schrijfster bekend is, maar elke
soort is gericht op het voortbestaan van die soort. Daarvoor is toch heteroseksuele
seks benodigd. Statistisch gezien is heteroseksualiteit de norm en
homoseksualiteit de deviatie. D

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Janissaar
Is dit een vervolging op het "geemancipeerde" gedachtengoed van de hypocriete
vrouw met een ruggewervel uit noch Mars noch Venus? Het is voor mij
overduidelijk dat het schip naar het Oosten vaart, maar omdat je de mensen die op
het schip zitten naar het Zuiden ziet lopen ben je een beetje in de war. Volgens mij
ziet ze de uitdrukking "we zien wel waar het schip strand" niet echt zitten, nouja
ieder zijn eigen realiteit.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

strawdogs
"....bevrijding van de sexualiteit..." . . Nou, daar is wel wat meer voor nodig dan 10
jaartjes zwevende hippies. . De kerk heeft meer tijd gehad om ons te
conditioneren. 1700 jaar of zo?....

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

tallguy
In diverse wetenschappelijke studies is aangetoond dat vrouwen meer bi dan
hetero gericht zijn. Bovendien werd in die studies aangetoond dat te vondeling
gelegde kinderen vaak door lesbische vrouwen en homo mannenkoppels werden
opgevoed en grootgebracht, waardoor zij in bepaalde streken de menselijke soort
in stand hielden. Vervolgens is het vrij cru te lezen dat deze zelfde mensen
vanwege aannames, veronderstellingen en vooroordelen werden verjaagd,
waarbij religie vaak een rol speelde.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Emiellienne
"Het is bekend dat de meeste mensen biseksueel zijn"? Uw bron is mij niet
bekend..

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

denker1959
is hier wetenschappelijk bewijs voor?....of draagt mevrouw hier een ideologie uit?

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Dorian Gray
Erg interessant artikel. Ik worstel hier al tijden mee en ik blij dat er dus meer
mensen zijn die vragen stellen bij constante drang naar definiëring binnen
seksualiteit. Ik heb in mijn korte levensloop tot nu toch alleen nog maar
romantische relaties gehad met vrouwen maar ik heb mijzelf nooit gezien als
'hetero' omdat ik dit persoonlijk te zwartwit vind en mannen ook aantrekkelijk kan
vinden. Uiteindelijk heb ik gekozen om het gewoonweg niet te definiëren. Wel zo
makkelijk.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Aleksander
@ Fris4ever . Hoezo is "bekend" dat "de meeste mensen" bi zijn?

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Kritisch lezer
"Leuk", dat proselytisme. Je bent nu kennelijk al volslagen van de pot gerukt als je
je hele leven hetero bent. Zal ik het dan even nog erger maken? Ik ben al jaren
trouw aan mijn echtgenote, zelfs al voordat we getrouwd zijn. Jazeker, dat soort
fossiele overblijfsels uit de vorige eeuw (of eerder) bestaat nog steeds...

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Papa Yabo
Op schepen en in gevangenissen en op andere plekken waar groepen mensen
van hetzelfde geslacht gedwongen zijn om lange periodes met elkaar samen te
leven, komt homoseksualiteit meer voor dan in de samenleving in doorsnee. Maar
hoe komt dat? Honger maakt de rauwste bonen zoet, placht mijn moeder te
zeggen. Anderzijds waren homo en pedoseksualiteit in het Oude Griekenland ook
gemeengoed. De culturele component weegt dus blijkbaar zwaarder dan onze
eigen cultuur ons wil doen geloven...

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Baffo
In de jaren 1990 was ik een 'trouw" banenbezoeker van de ontmoetingsplaatsen.
Als vrouwtjelief toch eens wist wat het heteromannetje deed.. Duidelijkste
argument dat ik toen van iemand hoorde: "Ik heb de keuze tussen een duur
betaalde hoer of gewoon een vriendendienst. Die keuze is gauw gemaakt."
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Schone schijn en publiekelijk geheim.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Fris4ever
Het is bekend dat de meeste mensen biseksueel zijn maar zich aan de
maatschappelijke conventies conformeren en een keuze maken voor een
seksuele voorkeur die overeenkomt met hun uiterlijke kenmerken. Daarvoor moet
de andere kant enigzins verdrongen worden want elk mens m/v heeft een
mannelijke en een vrouwelijke kant en dat is voor het wederzijdse begrip maar
goed ook. Vandaar dat voor de meeste mensen de seksuele voorkeur een keuze
is die anders kan uitpakken onder ander omstandigheden.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

mango465
Nou dat is het laatste wat me in een mens interesseert of die he ha ho is....ik vind
dat je mensen niet naar zijn seksuele geaardheid moet kijken of vragen.Wat gaat
een ander dat aan,mensen moeten gelijk maar vertellen dat ze homo of lesbienne
of bi zijn,nee dat is duidelijk een discriminatie van de bovensteeplank!

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

karwei2012
Zwartwit rationaliteit: daar moet alles op draaien als ik dit artikel zo lees.Maar de
mensen zijn geen saaie, rationele machines en als zijn het zijn dan is er iets
mis.Geaardheid is misschien wel onbelangrijk,maar niet oninteressant.Seks en
zwangerschap kunnen niet zo verwend zijn zoals er gesteld wordt: ze zijn zeker
anders dan een uurtje fitnesscentrum of de vaatwasser.Menselijke gevoelens,
attractie, passie maar bovendien liefde: dat is wat echt telt en waar men rekening
mee moet houden.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

ontdekker1936
Seksualiteit is Lichaamstaal. . Is essentieel bepaald tijdens het Verblijf in de
Baarmoeder van de Vrouw. . Vrouwen worden zelfs verdacht zelf te bepalen of het
lichaam van de nieuwe mens dat zij zal baren dat van een jongen of dat van een
meisje zal worden. . In ieder geval selecteert zij in haar lichaam het ingespoten
sperma van de man. . In NL is lichaam en Naakt en Seksualiteit en Geboorte en
het Kind en de Vrouw en de Man en de Mens: Zij zijn Allen nog steeds Taboe.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Emiellienne
Voor zover ik me kan herinneren heeft het met X en Y chromosoomverdubbeling
te maken. Dat wat bepaalt of je man of vrouw bent, dus. Ik heb nog niet gehoord of
de wetenschap middels genonderzoek hier een antwoord op heeft weten te
vinden...

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
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'Dat mensen hun leven lang hetero blijven,
gaat veranderen'

COLUMN  Of iemand ho, he of bi is, is totaal
oninteressant. Dat het er nog wel toe doet, komt door
angst en hyperseksualisering, stelt Malou van Hintum.
...

12/06/13 13:50

'Eerst je driemaal in de rondte werken en
dan een zijspoor, is dat nou slim?'

COLUMN  Als we langer doorwerken maar in totaal
niet meer uren maken, wordt ons leven een stuk
evenwichtiger, zegt Malou van Hintum. Ik stond
gisteren in ...

05/06/13 12:11

'We zien verliezers als verwende
mislukkelingen die niet hun best doen'

COLUMN  Dat we allemaal concurrenten zijn van
elkaar, leidt tot een afvalrace met veel verliezers, zegt
Malou van Hintum. Er zijn ongeveer 760.000 ...

29/05/13 13:46

'De bejaarde is uitgestorven, maar het
scheldwoord blijft overeind'

COLUMN  Bejaarden bestaan niet meer, zegt Malou
van Hintum. Je kunt er alleen nog voor uitgescholden
worden. Gisteren ging het op Twitter over bejaarden. ...

22/05/13 11:18

'We horen nooit hoeveel drama's Jeugdzorg
heeft voorkomen'

COLUMN  Wijs niet meteen de schuldigen aan bij het
drama dat plaatsvond in Cothen. Daarvoor weten we
er nu nog veel te weinig van, schrijft Malou van ...

15/05/13 15:00

'Dat emanciperen ook leuk is, wordt vaak
vergeten'

COLUMN  Dat emancipatie leuk is, wordt vaak niet
verteld in discussies over de economische
zelfstandigheid van vrouwen, zegt Malou van Hintum.
Meestal ...

08/05/13 10:00

'Alsof er vroeger geen mannelijke 'watjes' en
vrouwelijke 'haaibaaien' waren'

COLUMN  Koester de mannelijke 'watjes' en
vrouwelijke 'haaibaaien'. Ze laten zien dat we op de
eerste plaats mensen zijn, zegt Malou van Hintum. Het
zal ...

01/05/13 10:59

'Koning Willem-Alexander is goed nieuws'
COLUMN  De kersverse koning heeft zich duidelijk
uitgesproken voor een eigen rol en tegen een wijzij
cultuur. Dat is winst, vindt Malou van Hintum. ...
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'Nu duizenden kinderen met psychische
problemen de dupe worden, is het stil'

COLUMN  Waar blijft de maatschappelijke
verontwaardiging nu duizenden kinderen met
psychische aandoeningen binnenkort geen recht meer
hebben op adequate ...

17/04/13 12:35

'Het is ook weer niet zo dat kinderen worden
vergiftigd met Ritalin'

COLUMN  Kritisch zijn op de diagnose ADHD is goed.
Maar laat kinderen met ADHD niet het slachtoffer
worden van eenzijdige en alarmistische berichtgeving,
...
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