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Ten 
geleide Inhoud
Lieve lezers,

Taboe, als je het opzoekt in het 
woordenboek staat er “Iets wat niet 
gedaan of gezegd mag worden”. 
Bestaat dat nog? In een tijd waarin 
jongens bij K3 mogen en demissi-
onaire premiers gewoon nog een 
kans krijgen, zou je denken dat 
alles kan en mag. Niets is minder 
waar. In alle hoeken en gaten 
zitten toch nog taboes verstopt. 
Dingen waar we het liever niet 
over hebben. Waarom niet? Net 
als in het sprookje met de kleren 
van de keizer moet gewoon eens 
iemand het lef hebben zijn mond 
open te trekken. Ik presenteer: de 
Redactiecommissie. Onbeschaamd 
vroegen wij de mensen wat zij 
taboe vinden. Vervolgens deden 
we precies wat niet mag: het 
hebben over dit taboe. Dit leverde 
interessante situaties en ideeën 
op, blader daarvoor vooral lekker 
door. Dit jubileumnummer is 
voor ons als commissie het laatste 
nummer wat we maken; hierna 
geven wij het stokje door aan een 
volgende lichting. Afscheid nemen 
is voor ons natuurlijk geen taboe. 
Namens ons allemaal bedankt 
voor het trouwe lezen en enthousi-
aste meewerken aan de pamfletten!

Liefs, Paulien
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Hai lieve Usocianen, 

Zelf ben ik dol op taboes! En dan niet op 
de taboes zelf maar het concept van een 
taboe. Iedereen kent andere taboes en 
denkt er anders over na. Ze verschillen per 
cultuur maar ook per leeftijd. Daarnaast 
is het interessant (én sociologisch!) om te 
bedenken waarom er taboes zijn. Toen het 
onderwerp van dit Pamflet bekend was bij 
ons, gingen we gelijk bedenken welke taboes 
we kennen, met welke we het eens zijn en 
van welke we juist last hebben. We kwamen 
op onderwerpen als alcoholgebruik, 
ondergoed, stemgedrag en duurzaamheids-
gedrag. Hoe langer we er over nadachten, hoe 
meer we er konden bedenken. In dit Pamflet 
zullen er een hoop taboes voorbij komen die 
we allemaal in ons dagelijks studentenleven 
tegenkomen en die vaak worden bediscus-
sieerd op de ledenborrels en in de kamer. 

Wie weet brengt dit Pamflet weer een nieuw 
inzicht of een nieuwe discussie. Duik in de 
taboe-wereld van Usocianen en lees voor de 
laatste keer de straatvragen in het Pamflet. 

Veel leesplezier! 
Liefs, namens het 26ste Bestuur, Lotte 
Kurvers

ps: de eerstvolgende keer dat jullie van de 
Redactie gaan horen, zal niet via een Pamflet 
zijn… Houd de socials in de gaten!
  

Vanuit het Bestuur
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Bijbaan gezocht!

OnlyFans werd in 2016 opgericht door 
CEO Tim Stokely. Hij zag hoeveel bedrijven 
verdienden door influencers in te zetten 
en wilde een platform oprichten waar 
mensen zelf geld zouden verdienen met hun 
content. Al snel werd dit ook seksueel getint. 
OnlyFans geeft creators autonomie over hun 
lichaam, content en prijzen, waarmee ze een 
van de weinige platformen zijn die dat biedt 
aan sekswerkers. Ook werkt de site hard 
aan het verwijderen van gelekte content 
naar bijvoorbeeld Pornhub. Hierdoor is het 
een populair platform voor sekswerkers 
geworden.

“Ook werkt de site hard aan 
het verwijderen van gelekte 
content naar bijvoorbeeld 
Pornhub”
Tot nu toe dus rozengeur en maneschijn. 
En dit blijft zo, als je de talloze filmpjes op 

TikTok, Instagram en andere platformen 
mag geloven. Daar pronken mensen met de 
auto’s, vakanties of zelfs studies die zij hebben 
kunnen betalen met hun OnlyFans account. 
Wat zij hiervoor hebben moeten doen of 
laten zien, blijft vaak in het midden. Sterker 
nog, in veel video’s wordt juist aangeprezen 
hoe makkelijk het verdienen van geld met 
de site zou zijn. Er zouden alleen maar foto’s 
met inkijk zijn geplaatst of alleen van voeten 
en benen. Of dit waar is of niet, is eigenlijk 
niet het punt. Blijkbaar vinden mensen 
het wel done om een OnlyFans account te 
hebben en te laten zien hoe sexy en rijk ze 
zijn, maar willen ze niet overkomen als echte 
sekswerker. Hier lijkt een taboe omheen te 
hangen.

“...te laten zien hoe sexy en 
rijk ze zijn, maar willen 
ze niet overkomen als echte 
sekswerker”

DOOR PAULIEN WESSELINK

OP 19 AUgUStUS 2021 LIEt ONLyFANS WEtEN DAt zE vANAF OKtObER SEKSUELE 
cONtENt zOUDEN gAAN bANNEN vAN hUN WEbSItE. DIt tERWIjL DE SItE jUISt vOORAL 
DOOR SEKSWERKERS WERD gEbRUIKt Om hUN cONtENt tEgEN bEtALINg AAN KLANtEN 
tE vERKOPEN. tIjDENS DE PANDEmIE gROEIDE hEt PLAtFORm ENORm, EN NU hEEFt 
hEt zO’N 130 mILjOEN gEbRUIKERS. EEN gOED LOPENDE zAAK DUS. WAAROm DAN 
DE SEKSWERKERS vAN DE SItE bANNEN? ONLyFANS gAF AAN DAt ER DRUK WAS vANUIt 
bANKIERS EN bEtALINgSPROvIDERS Om DE RIchtLIjNEN AAN tE SchERPEN. Om NIEUWE 
INvEStEERDERS AAN tE tREKKEN, mOESt DE SItE EEN ANDER ImAgO KRIjgEN. AAN 
SEKSWERK zIt DUS bLIjKbAAR NOg EEN gROOt tAbOE. tIjD Om DAAR EENS bEtER NAAR 
tE KIjKEN.
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Voor iedereen die nu enthousiast Ome 
Duo in de ban wil doen en zijn of haar 
studentenkamer wil omtoveren tot 
pornoparadijs, is het goed om ook naar 
de keerzijde van de medaille te kijken. 
Ex-contentmakers laten weten gestalkt 
en/of bedreigd te zijn door mensen 
die hun OnlyFans bezochten tot op 
het punt waarop verhuizen de enige 
optie leek. Daarnaast is het lastig een 
“fanbase” op te bouwen als je die niet 
al via een ander platform hebt en doen 
veel contentmakers er maanden over 
om een fatsoenlijke inkomstenbron 
op te bouwen vanuit OnlyFans. En je 
voelde hem al aankomen; er hangen 
ontzettend veel taboes aan sekswerk. 
Je huidige werk zal je misschien anders 
aankijken als ze erachter komen dat je 
betaald uit de kleren gaat. Ook je date 
zou kunnen slikken als diegene ziet 
dat ze niet de enigen zijn die jou wel 
zien zitten. “Hoer” blijft  nou eenmaal 
eerder een scheldwoord dan een sterke 
aanvulling op je cv.

“Ex-con t en tmak ers 
laten weten gestalkt 
en/of  bedreigd te zijn 
door mensen die hun 
OnlyFans bezochten”
De les die we hieruit kunnen leren? 
Zelfs de meevst professionele platfor-
men voor sekswerk op afstand en hun 
werknemers ontkomen niet aan de 
taboes die in de maatschappij rondgaan. 

Sekswerk is anno 2021 blijkbaar nog 
niet gewoon genoeg om volwaardig 
mee te doen als baan. Als het nou gaat 
om het kijken of maken van content of 
alleen al investeren in een bedrijf dat 
er mee te maken heeft , niemand wil 
zijn naam eraan verbinden. We willen 
dolgraag rijk zijn, of sexy, het liefst 
allebei. Maar voor sekswerk uitkomen? 
Dat lijkt nog een brug te ver. Mocht je 
je studieboeken toch willen fi nancieren 
met je summerbody, wees dan bij deze 
gewaarschuwd. Je zou je tijd vooruit 
kunnen zijn.
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Wist je dat?!
…het woord haar oorsprong vindt in de Polynesische 
cultuur?
 
Het woord vond eerst haar weg naar het Engels via Captain James Cook, maar is hedendaags 
een begrip in vrijwel elke taal.
 

…in sommige landen niet met de voeten gewezen mag 
worden? 

De voeten worden in bepaalde culturen namelijk gezien als het meest vieze onderdeel van het 
menselijk lichaam. Op OnlyFans denkt men daar wel eens anders over. 

… je in een aantal landen niet je neus moet snuiten in het 
openbaar?

...er veel landen zijn waar je geen openlijke affectie mag 
tonen?
Voornamelijk in landen waar op vroege leeftijd wordt gehuwd en waar openbare affectie als 
onfatsoenlijk wordt gezien.

... men in Rusland tot voor kort bier nog zag als 
frisdrank?

Niet helemaal een taboe, maar eerder andersom. Tegenwoordig mogen minderjarigen echter 
ook geen bier meer drinken. 
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vrouw, 22
Oef, lastig.. Ik denk wel dat kledingvoor-
schriften op de werkvloer soms nog taboes 
zijn. Vrouwen mogen dan weer wel in een 
rok naar werk komen bij hoge temperatu-
ren, maar korte broeken bij mannen zijn dan 
weer niet toegestaan. 

man, 76
Door de jaren heen merk ik dat het taboe 
betreft seks al heel erg is afgenomen. Ik 
ervaar dat nu niet  meer als een taboe, 
maar bijvoorbeeld je inkomen is nog niet 
iets wat je op tafel gooit. Daarnaast is het 
wel of niet hebben van een kinderwens, en 
de reden waarom je (nog) geen kinderen 
hebt, nog niet altijd een onderwerp waar 
veel over gepraat wordt. Ook denk ik dat 
racisme en discriminatie taboes zijn. Vraag 
je bijvoorbeeld wel is aan je vriend met een 
niet-westerse migratieachtergrond; voel jij je 
gediscrimineerd? Naar mijn idee gebeurt dit 
nog te weinig. Ook adoptie kan een gevoelig 
punt zijn. Hoe vaak wordt er gevraagd aan 
geadopteerden hoe zij adoptie hebben 
ervaren? Hoe was je acclimatisatie? Waar 
kom je vandaan? 

niet van belang, 57
Als je op dit moment tegen het beleid van 
de overheid bent betreft corona, dan wordt 
je vaak de mond gesnoerd. Ik merk dit in 

vriendengroepen en bij familie. Er staat 
een olifant in de kamer en er wordt niet 
over gepraat. Dit is wat ik zelf ervaar op een 
heleboel vlakken.

vrouw, 49
Uh, jemig, ik denk dat dit vooral ligt bij de 
manier van contact hebben, en ik denk dat 
dit zich op verschillende manieren uit. Ten 
eerste, het maar niet zeggen wat je ergens 
werkelijk van vindt, omdat je bang bent voor 
andermans mening. Geef met woorden aan 
wat je belangrijk vindt, niet respectloos, niet 
per se assertief, maar wees gewoon eerlijk. 
Open proberen te zijn en je tegelijkertijd ook 
kwetsbaar op durven stellen. Daarnaast denk 
ik dat we nog niet echt goed luisteren naar 
elkaar. Naar mijn idee wordt tegenwoordig 
meer geluisterd om te antwoorden, dan om 
werkelijk te luisteren. Maar de examenfeest  

vOOR DEzE EDItIE gINgEN FLEUR & mIqUEL DE StRAAt OP. DE UIthOF DE UItgEKOzEN 
LOcAtIE, “ERvAAR jIj tAbOES?” EN “WAt vIND jIj vAN tAbOES IN NEDERLAND?” DE vRAgEN 
WAARmEE zIj zIchzELF bEWAPEND hADDEN. 

De Straatvraag
DOOR FLEUR PRAAS EN mIqUEL cLAASE
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Maar de examenfeestjes als middelbare 
scholier werden ingeruild  voor tentamen-
feestjes als student. Brak aan de ontbijtta-
fel met je huisgenoten, proberen de nacht 
door te nemen, ook al weet je slechts nog 
maar een paar dingen van de gehele avond. 
Dit is zo’n gewoonte geworden voor veel 
studenten dat daar vaak niet meer over na 
wordt gedacht. Naarmate mijn studieleven 
vorderde, merkte ik dat daar verandering 
in kwam. Door heftige gebeurtenissen van 
medestudenten, nieuwsberichten, verhalen 
over verslaving, maar ook door programma’s 
zoals Spuiten en Slikken, kreeg die glans van 
alcohol drinken opeens een mat tintje. Ik 
merkte dat ook in mijn omgeving mensen 
ervoor kozen om niet te drinken, maar dit 
ging soms met meer weerstand dan gedacht. 
Er is namelijk vrijwel altijd een reden te 
bedenken voor het drinken van alcohol. 
Dan is er een verjaardag, een tentamen dat 
behaald is, een huisavond, een date, een 
gebroken hart, de zon schijnt of het onweert. 
En zodra je er dan niet ‘nog eentje neemt’, kan 
je als ongezellig worden bestempeld, want: 
je doet niet mee. Als er iemand niet wilde 

drinken, moest er altijd een rechtvaardi-
ging tegenover staan. Ben je met de auto? 
Heb je iets? Moet je vroeg op? Voel je je 
niet lekker?

“Er is namelijk vrijwel 
altijd een reden te 
bedenken voor het drinken 
van alcohol”

Het durven opkomen voor jezelf en die 
vragen te moeten beantwoorden kan een 
opgave zijn. Vooral wanneer je vrijwil-
lig ervoor kiest om niet te drinken en 
niet zo’n sterke ruggengraat hebt. Bij 
medicijngebruik of bij vrienden die met 
de auto waren, werd er daarentegen weer 
nooit twee keer gevraagd waarom ze niet 
drinken, maar dit zou niet de enige reden 
moeten zijn.

Alcohol is geen taboe, maar 
0.0% wel
tOEN DE ALcOhOLLEEFtIjDSgRENS vERhOOgD WERD IN 2014, StOND IK ER NOg tOtAAL 
NIEt bIj StIL. IK WAS tOEN NOg gEEN 14 jAAR OUD, DUS FEEStjES bEStONDEN vOORAL 
UIt cOLA mENgEN mEt FANtA Om vERvOLgENS OP DE DIScO bOWLINgbAAN WAt SPARES 
PRObEREN tE gOOIEN. mAAR zOALS jE vOELt AANKOmEN, WERD ALcOhOL NAARmAtE DE 
jAREN vORDERDEN EEN StEEDS gROtERE FActOR IN mIjN OmgEvINg. mIjN vRIENDEN 
WAREN WAt OUDER DAN IK, DUS WERD hEt gANgbAARDER vOOR mIj Om OOK bIER OF 
WIjN tE gAAN DRINKEN. hEt hAD IEtS cOOLS ALS jE mEt EEN bIERtjE EN EEN NEPPE 
Ov-KAARt bINNEN KON KOmEN IN EEN KROEg. AL hELEmAAL ALS jE EIgENLIjK WAt 
jONgER WAS. tOEN IK EENmAAL DE WEttELIjKE LEEFtIjD hAD bEREIKt Om LEgAAL tE 
mOgEN DRINKEN, vERLOOR IK DIE SPANNINg DIE IK DE jAREN DAARvOOR NOg WEL hAD.

DOOR INEz vAN DER hEIjDEN
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“Vooral wanneer je 
vrijwillig ervoor kiest 
om niet te drinken en niet 
zo’n sterke ruggengraat 
hebt”
Wat wel een stap in de goede richting 
is, zijn de alcoholvrije (speciaal)bieren 
die ondertussen een schappelijk deel 
in de supermarkt hebben bemachtigd. 
Door te laten zien dat alternatieven van 
alcohol helemaal niet saai hoeven te zijn, 
is de overstap om af en toe eens 0.0% te 
gaan misschien makkelijker. Daarnaast is 
de opkomst van dry january een goede 
uitdaging, zeker voor studenten. Zo 
wrikt het stigma van niet drinken zich 
langzaam los en hopelijk zijn er dan in 
de toekomst veel meer studenten die 
wat bewuster omgaan met alcohol. Het 
verschilt per gezelschap of alcohol de 
norm is, maar gelukkig zijn er ondertus-
sen veel meer mensen die alcohol drinken 
gewoon als bijzaak zien en prima kunnen 
proosten met een heerlijke 0.0 Radler in 
het zonnetje.
 

“Door te laten zien dat 
alternatieven van alcohol 
helemaal niet saai hoeven 
te zijn, is de overstap om 
af  en toe eens 0.0% te 
gaan misschien makkelij-
ker”
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Vooral vrouwen die geen kinderen willen, 
worden gezien als koud, egoïstisch of wreed. 
Bij mannen valt het vaker beter te begrijpen: 
zij zijn de harde fulltime werkers die carrière 
voor moeten laten gaan. Deze onderliggen-
de normen en waarden kan je ook vinden 
in een fun fact van Japan: daar heet een 
kinderloze vrouw ook wel ‘vrouw van steen’; 
een ‘umazume’.  

Volgens het CBS nemen mensen vaak geen 
kinderen door vrijheidsoverwegingen. En 
wat dan van de mensen die geen kinderen 
kunnen krijgen? Vruchtbaarheidsproblemen 
komen steeds vaker voor en een adoptiepro-
ces duurt enorm lang, waardoor het plannen 
vergt. Erg romantisch klinkt het krijgen 
van kinderen dan ook weer niet. Mensen 
die uiteindelijk besluiten geen kinderen te 
´nemen´, worden dan ook in het algemeen 
liever kindervrij genoemd dan kinderloos.  

“Mensen die uiteindelijk 
besluiten geen kinderen 
te ´nemen´, worden dan 
ook in het algemeen liever 
kindervrij genoemd dan 
kinderloos”

Redenen om liever geen kinderen te willen; 

- er niks mee hebben. Mensen en denkpatro-
nen variëren nou eenmaal. Niet warm 
worden van een typisch gezinsleven en de 
jongste naar hockey brengen, terwijl de 
oudste naar de voetbal moet. 

- risico-avers zijn en het niet de nadelen 
willen hebben van kinderen krijgen: geld 
intensief, vrijheid, maar ook moeilijke 
zwangerschappen, ziektes of moeilijke 
kinderen (denk aan sociaal-geestelijke 
stoornissen, agressiviteit). Hier komt vaak 
onzekerheid over eigen opvoeding-skills bij 
kijken wat betreft het kunnen overtreffen 
van deze uitdagingen of nadelen. 

- zelf geen leuke jeugd gehad hebben en 
dit niet weerspiegeld willen zien in een 
toekomstig kind.

- maatschappelijke redenen: kind op de 
wereld zetten in een reeds overbevolk-
te wereld en die in deze wereld op laten 
groeien. Ook klimaatoverwegingen worden 
meegenomen. Men zou het kind de hele 
wereld gunnen, alleen niet op de manier 
zoals deze nu is. 

- een wat meer zeldzame mening betreft de 
zwangerschapsattitude in de westerse wereld. 
Dit varieert van vrouwen die carrière willen 

DOOR ANOUK hUySINg

Ik wíl er geen kind aan
gEEN KINDEREN WILLEN, bESt mODERN tOch? OP hEt mOmENt DAt jE DIt bLOEDEER-
LIjK zOU bEKENNEN tIjDENS EEN KRINgvERjAARDAg, tERWIjL jE EEN bLOKjE KAAS NAAR 
bINNEN WERKt, KRIjg jE tOch WEL vREEmDE gEzIchtEN. AAD EN PAtRIcIA DIE zO 
hARD hEbbEN gEzWOEgD OP DAt KIND KUNNEN DAt OOK NIEt bEgRIjPEN. 
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maken (die het gevoel hebben dat men hen 
minder serieus neemt in de zakenwereld 
wanneer zij aan een kind beginnen) tot 
vrouwen die de westerse bevallingsmetho-
den wreed vinden; deze methoden zouden 
té pijnlijk en risicovoller zijn dan nodig; zo 
zou het liggen tijdens een bevalling hier een 
goed voorbeeld van zijn; in andere culturen 
wordt deze methode niet gehandhaafd, maar 
volgens deze mening wordt er in Nederland 
ook niet open gestaan voor andere methoden 
wanneer je in het ziekenhuis bevalt. Dit zorgt 
voor een averse houding richting zwanger 
worden (dus niet per se tegen het krijgen 
van kinderen an sich). 

“Men zou het kind de hele 
wereld gunnen, alleen niet 
op de manier zoals deze nu 
is”
Ook wordt de zogenaamde biologische klok 
meer als maatschappelijke druk ervaren. Zou 
het de moedergevoelens of kinderlust aan 
moeten wakkeren? Tijdens die ongegeneer-
de vragen van Aad en Patricia gaat je lichaam 
niet opeens verlangen naar het krijgen van 
kinderen. 

Gelukkig vinden er ook veranderingen 
plaats. Zo traditioneel als vijftig jaar geleden 
zijn we niet meer, maar toch zit er diep in 
de samenleving nog wel een verwachtings-
patroon verweven. Jammer dat die nou net 
met kringverjaardagen naar boven moeten 
komen. Volgens het CBS neemt het taboe 
dat mensen ervaren op het niet willen van 
kinderen wel af, wat eigenlijk het einde van 
dit artikel zou betekenen. 

Totdat ik een groter taboe ontdekte; als 
er anonieme enquêtes worden gehouden, 
duiken er ineens ook mensen op die 
kinderen hebben gekregen en hier spijt van 
hebben. Zij zouden toegeven dat ze geen 
kinderen zouden nemen als ze alles nog eens 
over mochten doen. Tijdens die kringver-
jaardag hoor je dit nou nooit voorbij komen. 
Deze mensen staan los van de mensen die 
spijt hebben van de timing van het hebben 
van kinderen, zoals tienerouders of financi-
eel instabiele ouders. Dit percentage wordt 
alleen nog maar groter wanneer de kinderen 
speciale behoeften hadden, omdat ze een 
zware vorm van een persoonlijkheidsstoor-
nis hadden. Een vrouw die veel tijd spendeert 
op school voor voortgangsgesprekken en 
gedragsincidenten in de klas, en dit afwisselt 
in de apotheek voor de benodigde medicij-
nen, schaamt zich slechts voor het toegeven 
dat ze is verdronken in het moeder zijn. Voor 
dit artikel noem ik uit privacy-overwegin-
gen even geen boeken, artikelen of namen. 
Haar is nooit verteld dat je spijt kunt krijgen 
als je kinderen krijgt, alleen dat je juist spijt 
zou krijgen als je ze niet hebt. Ze maakt wel 
duidelijk dat dit niet betekent dat ze niet van 
haar kinderen houdt. Ze houdt enorm veel 
van haar kinderen, maar als ze terug zou 
gaan in de tijd, zou ze haar kinderen liever 
niet hebben. In The Guardian verscheen ook 
dat mensen liever niet horen dat moeders 
liever geen moeders willen zijn. Jammer 
genoeg heb ik niet zoveel kunnen vinden 
over vaders. Dit kan komen, omdat de 
meeste onderzoeken online hebben plaatsge-
vonden, via forums en online-enquêtes. Ook 
wordt in meerdere scholars genoemd dat 
mannen cultureel en legaal gezien makkelij-
ker weg kunnen duiken van ouderschap 
dan moeders. Dit zou de validiteit kunnen 
benadelen van eventuele conclusies. 
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Uit sociologisch perspectief wordt het 
voornamelijk interessant, wanneer 
verschillende onderzoeken vermelden dat 
contextuele patronen een invloed hebben. 
Veel onderzoeken zijn het namelijk eens 
dat de neoliberale samenlevingen op dit 
moment een cocktail zijn van buitenspo-
rige maatschappelijke druk, concurreren-
de eisen van familie en betaald werk. Deze 
cocktail geeft niet alleen een enorme kater, 
maar het maakt het ook onvermijdelijk dat 
dit soort spijtbetuigingen voorkomen bij 
vrouwen. De economische rol van vrouwen 
is de afgelopen decennia veranderd, maar de 
genderwaarden hangen immers nog in de 
lucht. Om je een beeld te geven: in Duitsland 
ligt het percentage voor vrouwen die spijt 
hebben van het krijgen van kinderen op 19% 
en voor mannen is dit 20%. In Nederland 
zijn er (nog) geen betrouwbare cijfers, maar 
Noordwestelijke Europese landen lijken naar 
verwachting gewaagd aan elkaar te zijn. 

“Ze houdt enorm veel van 
haar kinderen, maar als ze 
terug zou gaan in de tijd, 
zou ze haar kinderen liever 
niet hebben”
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Open relaties

We willen je graag vragen of je even 
iets over jezelf kunt vertellen.

Ik ben Anne, 24 jaar, afgestudeerd van de 
studie genderstudies. Ik rugby, en ik doe nu 
een bestuursjaar bij de sportvereniging.

Zou je wat willen vertellen over jouw 
ervaringen met open relaties en of je 
die hebt?

Ja, ik heb nooit een relatie gehad die 
helemaal open is, waarin je ook seks met 
andere mensen mag hebben. Uh, maar met 
mijn vorige partner, met mijn ex, deels een 
open relatie gehad, in dat zoenen met andere 
mensen wel prima was. En dat kwam volgens 
mij een beetje omdat ik in het begin zei: “Ik 
wil geen relatie, ik kom net uit een andere 
relatie en ik wil gewoon vrij zijn.” En hij zo: 
“Ja oké, dat is goed dan.” Toen vonden we 
elkaar toch wel heel leuk en toen wilde we 
toch wel een relatie. Maar, ik dacht, voor mij 
betekent zoenen met iemand anders tijdens 
uitgaan, ofzo, betekent zo weinig. Je gaat uit, 
je bent dronken, je hebt zin om met iemand 
te zoenen en dan wil je dat gewoon kunnen 
doen. En hij zei: “Ja oké, prima, voor mij 
betekent het ook niet per se altijd wat”. Dus 
toen hadden we besloten dat dat gewoon 
oké was. We hadden wel afgesproken dat 
we het tegen elkaar zouden zeggen. En in 
het begin hadden we nog wel meer regels: 
niet vaker met dezelfde persoon, niet als er 

gevoelens bij komen kijken. Nou, toen heb 
ik toch vaker met dezelfde vrienden van me 
gezoend, haha , en toen was ik zo van: “Uh, 
ik moet je iets vertellen, ik heb weer met 
haar gezoend”. En toen was hij zo van: “Uh, 
ja maakt niet uit”. Weet je wel, dus dat was 
heel prima. 

Hoe lang zijn jullie samen geweest?

We hebben twee jaar een relatie gehad.

En ook twee jaar op die manier?

Ja.

Nou, dan zou ik toch zeggen dat je een 
open relatie hebt gehad.

Ja, een open relatie is natuurlijk moeilijk te 
definiëren. Ik weet niet of daar per se seks 
bij hoort.

Dat is ook iets wat we jou willen 
vragen. Hoe zou jij een open relatie 
definiëren?	

Ja... ik weet het niet echt. Je hebt natuurlijk 
meerdere vormen van non-monogame 
relaties, zeg maar. Je hebt ook polyamorie, 
wat dan weer wat anders is dan een open 
relatie. Wat mij ook interessant lijkt, maar 
moeilijker.

hOUDEN vAN EEN PERSOON IS EEN vAN DE mOOIStE DINgEN DIE EEN mENS KAN DOEN, 
mAAR WAt ALS jE vAN mEERDERE mENSEN hOUDt? WAt ALS jE vAN ééN PERSOON hOUDt, 
mAAR jE jE NIEt FySIEK WILt bEPERKEN tOt ENKEL DIEgENE? WIj hEbbEN EEN INtERvIEW 
gEhOUDEN mEt EEN vROUW DIE EEN (DEELS) OPEN RELAtIE hEEFt gEhAD, EN vROEgEN 
hAAR NAAR ALLE INS EN OUtS.

DOOR EmmA mANSvELt EN mEREL vAN DER WAAL
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Want, wat is precies het verschil?

Polyamorie is eigenlijk dat je meerdere 
relaties naast elkaar hebt. Dus bij een open 
relatie heb je meestal, in mijn visie dan, een 
vaste partner en heb je daarnaast, bijvoor-
beeld, seks met iemand anders. Maar daar 
heb je verder geen relatie mee met die 
persoon. En bij polyamorie kan je meerdere 
relaties tegelijkertijd hebben. Wat mij heel 
moeilijk lijkt, met time-management, ga 
je dan kerst bij de ene partner vieren, of 
bij de andere, of de ene dag… Want daar 
heb ik ook over nagedacht. Want ik was 
een keer met een meisje praten, ik had met 
haar gezoend en ze deed de hele tijd een 
beetje vaag op Whatsapp. “Ja, ik moet je 
wat vertellen. Ik heb een vriendin, maar we 
hebben een polyamoreuze relatie.” Oké, zeg 
dat dan gewoon, prima, ik wil nog steeds 
wel met je op een date. Maar uiteindelijk 
liep dat nergens op uit.

Maar het was dus niet dat, toen zij dat 
stuurde, dat jou afschrok?

Nee, ik dacht, ik vind jou gewoon een leuk 
persoon. Ik wil jou beter leren kennen. En 
als jouw partner dat prima vindt, maakt 
het mij niet uit. Ik ben ook niet zo jaloers 
aangelegd, denk ik.

Ben jij al van jongs af aan bekend met 
open relaties, is dat iets normaals voor 
jou, heb je voorbeelden gehad daarin? 
Of is dat iets dat je voelt dat geen 
probleem is?

Nee, ik heb daar geen voorbeelden van 
gehad van jongs af aan, denk ik. Het was 
wel dat ik in mijn eigen relaties wel op 
een gegeven moment merkte dat ik dacht 
ik vind deze persoon heel leuk, maar ik 

heb wel meer vrijheid nodig. De relaties 
die stuk zijn gegaan, waren altijd op een 
vriendschappelijke manier, niet dat ik niet 
meer van dat persoon hield, maar dat ik 
dacht; ik wil gewoon meer vrijheid. En als 
je begint met een monogame relatie is dat 
heel moeilijk om dat later nog te zeggen: 
“Ik wil nu ook met andere mensen”. 

Omdat het dan misschien voelt alsof 
er iets veranderd is?

Ja, van “ben ik niet meer genoeg voor jou” 
en dan heb je meestal ook een partner die 
wel een monogame relatie wil, denk ik. 
Maar ja, ik denk dus dat dat meisje, dat ik 
dus wilde daten, zei dat ze een polyamo-
reuze relatie had. Toen dacht ik: “wow dat 
klinkt goed, dat wil ik ook proberen”. Dus 
dat is een paar jaar geleden.

Heb je dan ook het gevoel dat er iets 
ontbreekt voor jou in een monogame 
relatie?

Ik denk sowieso niet dat ik goed ben in 
langdurige relatie met dezelfde persoon, 
überhaupt niet in relaties misschien. 
Maar dat heeft niet per se te maken met 
niet monogaam.

Even terug naar die regels. Op een 
gegeven moment hadden jullie dus 
afgesproken niet vaker met één 
iemand zoenen enzo. Is dat dan de 
grens van vreemdgaan? Of is dat 
dan seks of verder?

Ik denk dat de grens van vreemdgaan 
-  zo zie ik het zelf wel een beetje en heb 
dit vaker gelezen over open-relaties of 
polyamoreuze relaties - is wanneer je niet 
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meer eerlijk bent naar je partner. Zelfs als je 
volledig alles mag, ook seks hebben met een 
ander. Maar je bent er niet eerlijk over, dat dat 
dan vreemdgaan is. En in mijn relaties… ja. De 
eerste keer dat ik iets deed wat eigenlijk niet 
mocht… nog een keer zoenen met dezelfde 
persoon, toen had ik wel dat schuldgevoel. 
Dat wat je ook hebt in een monogame relatie 
als je vreemd bent gegaan. Maar toen had ik 
dat dus uitgesproken naar mijn toenmalige 
vriend. Die zei: “oh ja, prima”. Want er zijn 
geen gevoelens betrokken en [we] waren uit 
en kunnen het goed met elkaar vinden. Ik 
denk dat we in het begin zoveel regels hadden, 
omdat we minder zeker waren van elkaar. In 
het begin van je relatie ben je kwetsbaarder 
en voel je je nog wat minder zelfverzekerd in 
je relatie en op een gegeven moment hadden 
wij het gevoel dat het niet uit zou maken wat 
er zou gebeuren met anderen. We houden 
toch wel van elkaar en komen toch wel bij 
elkaar terug. Het heeft geen invloed op onze 
gevoelens naar elkaar toe. Denk dat we toen 
wat meer regels los konden laten. 

Een soort van langzaam afgetast wat 
oké was?

Ja, en dus inderdaad gewoon dat vertrouwen 
hebben. Dat is denk ik voor mij het belangrijk-
ste in een open relatie, dat je weet dat wat jij 
met iemand anders doet, geen invloed heeft 
op de gevoelens die je hebt voor je partner. 
Dat is denk ik de key.

Waarom denk je dat een monogame 
relatie de norm is?

Geschiedenis, religie…

Je ziet dat dus wel als iets wat ‘geframed’ 
is?

Ja, het is wel een sociaal construct. 
In die zin. Ja, dat is iets wat iedereen 
gewend is, en wat ik in ieder geval om 
mij heen merk is dat het nu veel meer 
losgelaten wordt. Misschien is dat wel 
de Utrechtse bubbel...

Gender studies bubbel?

Misschien wel ja… of queer bubbel. Ik 
denk dat het in Middelburg, waar ik 
vandaan kom, ook wat minder is. Maar 
denk wel dat mensen überhaupt wat 
vrijer gaan worden in relaties. 

Wat denk je dat mensen die staan 
voor een monogame relatie, die 
dat graag willen, voor hen de 
toegevoegde waarde is aan het 
hebben van een monogame relatie 
in plaats van een open relatie?

Ik denk dat het te maken heeft met 
jaloezie en zekerheid. Ik ben niet de beste 
persoon om dat te vragen natuurlijk… 
maar ik denk het. Als jij eigenlijk 
monogaam wilt zijn, en je partner heeft 
seks met iemand anders, dat je denkt: 
“ben ik dan niet genoeg? Wat mis je 
dan bij mij?” en onzeker raakt over je 
relatie. En ook, iedereen heeft van huis 
uit meegekregen eigenlijk: Een relatie 
bestaat uit twee personen, vreemdgaan 
is fout, vreemdgaan is seks hebben met 
iemand anders. En volgens mij, toen 
ik jonger was, als je een relatie hebt en 
iemand gaat vreemd, dan moet je het 
wel afkappen of je bent zwak en je laat 
over je heen lopen. Dus ja, het wordt 
wel ingesteld vanaf het begin af aan. Je 
partner is niet goed voor jou als je niet 
monogaam bent.
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Je gaf zelf aan niet snel jaloers te 
zijn. Heb jij toen je met je ex was wel 
momenten gehad dat je de open relatie 
niet	fijn	vond?

Ja, er was wel een moment. Toen waren 
we drie maanden aan het daten ofzo, en 
toen ging hij voor een halfjaar naar het 
buitenland. Naar Japan, andere kant van de 
wereld. We hadden gezegd; we kijken wel, 
we zijn nog niet samen en bepalen het wel 
als hij terug zou komen. Maar we appten 
iedere dag en belden heel veel. We hadden 
basically wel een lange afstandsrelatie. Toen 
hadden we plannen gemaakt dat ik naar 
Japan zou komen. En toen zei hij: “Ik moet 
je wel wat vertellen… er is een meisje hier 
en we zijn aan het daten en hebben seks”. Ja, 
prima dat dat gebeurd is, want we hadden 
dat afgesproken. Maar vanaf dat moment 
gaf het wel een beetje een kut gevoel van, ik 
dit hier aan de andere kant van de wereld 
en denk: “oh hoe zou het met hem gaan?”. 
Als hij dan niet reageert dat ik denk: “Hmm, 
zou hij met haar in bed liggen?” Toen heb ik 
gezegd: “Ja, prima als hij met haar wil daten, 
maar dan kom ik niet naar Japan toe en 
hebben we minder contact. Maar als je wilt 
dat ik naar Japan toe kom, dan wil ik wel dat 
je het afkapt”. En dat heeft hij toen uiteinde-
lijk gedaan. Daarna besloten we van “zoenen 
mag, maar voor de rest niet”. Ik denk wel dat 
de reden dat ik het toen zo vervelend vond 
was dat ik toen zo ver weg zat, ik zag hem 
nooit. Het was nog maar drie maanden, dus 
was toen ook onzeker van “vindt hij mij 
nou echt leuk? Passen we wel echt goed bij 
elkaar?”.

Is er voor jou nog een verschil tussen 
dronken dingen doen, je had het over 
in de club met iemand zoenen. Of echt 

op date gaan en overdag met iemand 
zoenen?

Ja, op een date gaan was voor ons wel echt 
een grens. Ik zou dat in toekomstige relaties 
niet per se uitsluiten. Maar er is wel een 
verschil in. Want enerzijds is een opwelling 
en ik geef er aan toe en als je echt met 
iemand afspreekt dan ben je wel echt op zoek 
naar iets of iemand. Dat is een verschil met 
wanneer je iemand tegenkomt of je kent een 
persoon met wie je dan gaat daten. Bijvoor-
beeld een collega, studiegenoot en die vind 
je heel leuk, om dan te kijken wat er in zit. 
Dat vind ik wel wat anders dan dat je op een 
datingapp gaat en gaat swipen.

Geloof jij in het vinden van één persoon, 
de ware?
Nee, überhaupt niet. Er zijn zoveel mensen 
op de wereld, en denk dat er heel veel 
mensen heel goed bij elkaar zouden passen. 
En je groeit ook naar elkaar toe. Één persoon 
die ‘de’ persoon is, dat lijkt mij een fabeltje. 
Dat heeft niet te maken met monogamie of 
open relaties ofzo. Volgens mij kan je bij heel 
veel mensen het gevoel hebben dat dat de 
persoon voor jou is.

Duidelijk. We willen nu beetje 
overschakelen naar hoe jouw opvatting 
valt in je omgeving. Heb je het idee dat 
mensen in je omgeving je opvatting 
goed begrijpen?

Nee, niet altijd. Ik denk dat het niet zo heel 
controversieel is dat ik met mijn vorige 
partner met andere mensen mochten zoenen. 
Er zijn wel meer mensen in mijn omgeving 
die die afspraak hebben met je partner. Mijn 
zusje zei: “ik snap dat echt niet.”, mijn broer 
ook niet. Mijn ouders hebben zich er niet 
echt over uitgesproken. Nou ja, mijn zusje 
heeft er dan wel een sinterklaas gedicht over 
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geschreven, weet je wel. Zo van, (vul naam 
naar keuze in) zit in Japan en jij tongt elke 
week met een andere mensen. En dan zit 
ook mijn hele familie er bij en die vinden 
het gewoon allemaal grappig. Ja, verder… 
gewoon als ik vertel over mijn date leven 
ofzo, of, toen ik nog met hem was dat ik met 
iemand anders had gezoend, dan heb ik van 
die vriendinnen die zeggen: “Oh, Anne...”. 
Mensen vinden het vermakelijk hoe ik er in 
sta.

En hoe voel je je daarbij, als je zo’n 
reactie krijgt?

Nee, het valt allemaal wel mee. Maar het is 
wel de norm om met één persoon te daten, 
dus dan vinden mensen het gewoon wel 
grappig.

In jouw kring voel je je daar dus niet 
heel alleen of anders in?

Nee, maar het verschil is dus wel tussen open 
relaties en polyamoreuze relaties. Dat zie ik 
dan wel is voorbij komen op Facebook, of 
ik zie filmpjes, en dan zie ik reacties voorbij 
komen en die zijn zo negatief altijd. Dat ik 
denk. Zo ver ben ik nog niet. Ik weet niet of 
ik ooit een polyamoreuze relatie zou krijgen 
of zou willen. Maar dan krijg je wel heel veel 
onbegrip.

Waarom denk je dan dus dat mensen 
zeggen “ik zou dat echt niet doen”?

Veel mensen zeggen “ik ben er te jaloers 
voor” of “geen behoefte aan”. Ik heb grofweg 
twee type vriendinnen. De ene groep zegt 
“ik heb daar geen behoefte aan” en als ik 
iemand heb dan ga ik daar helemaal voor. 
En ik heb ook een groep vriendinnen die 
het vanuit jaloezie niet zouden doen. Of die 

het misschien wel zouden willen, maar dan 
zo zijn van: “Ja, ik wil wel een open relatie, 
maar aan de andere kant wil ik ook sletten”. 
Voor die groep is het meer van “ik zou zelf 
wel met iemand anders willen zoenen, maar 
zou het niet leuk vinden als jij het doet, dus 
doen we het allebei niet”. En dan heb je dus 
een monogame relatie, als je zegt: “Ik wil 
niet dat jij het doet, dus ik doe het zelf ook 
niet”.
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Taboe-teller
hOE zIt hEt tENSLOttE mEt ONzE tAbOES? WIj ALS SOcIOLOgEN KENNEN ALS gEEN 
ANDER DE mEchANISmEN AchtER SOcIALE DRUK. SOcIAL LEARNINg EN INtERNALISA-
tIE, WE hEbbEN hEt ALLEmAAL zO vAAK gEhOORD. zOUDEN OOK WIj DAN tOch DEzE 
ONgESchREvEN REgELS mEt ONS mEEDRAgEN? IN EEN KORtE ENqUêtE vROEgEN WE 
jULLIE IN WELKE SItUAtIES jE jE OP jE gEmAK zOU vOELEN EN mEt WIE jE WEL OP EEN 
DAtE zOU WILLEN gAAN. cONcLUSIE? WE hOUDEN mEER vAN SEKSWERKERS DAN vAN 
FLAt-EARthERS.

Zou jij je op je gemak voelen in een 
gesprek over...

... je seksleven?

... je politieke voorkeuren?

... je salaris?

... wel of geen kinderen willen?

... menstruatie?
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Zou jij iemand daten die...

... een ander geloof heeft?

... sekswerk doet?

... een fetish heeft?

... een complotdenker is?

... al een andere relatie heeft?
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Moet je zien! Moet je horen!

tAbOE

In 8 afleveringen maakt Philippe Geubels, 
een Vlaamse comediant, kennis met men-
sen met verschillende achtergronden. Dit 
zijn fysiek gehandicapten, mensen met een 
ongeneeslijke ziekte of bijvoorbeeld men-
sen uit armoede. Kortom, groepen waar je 
geen grappen over mag maken. En dat is 
precies wat Philippe doet. Na de verhalen 
van de mensen gehoord te hebben, zoekt 
hij de grens waar je grappen over mag ma-
ken op in een stand-up show waar dezelfde 
deelnemers in het publiek zitten.

tAbOE tALK (PODcASt)

In de Taboe Talk gaat psychologe Roos 
Woltering in gesprek met ervaringsdeskun-
digen over het taboe waar zij mee leven. 
Zo komt er bijvoorbeeld een profvoetbal-
ler langs die lang niet uit de kast durfde 
te komen, iemand die een eetstoornis had 
en een vrouw die dementie kreeg op jonge 
leeftijd. Zij vertellen hun unieke verhalen 
en maken die zo bespreekbaar. Met hulp 
van Roos worden de onderliggende as-
pecten, maar vooral ook de gevolgen van 
iemands persoonlijke situatie, besproken; 
hoe reageert je omgeving op je en hoe beïn-
vloedt dat jou weer?
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tAbOOS OF thE WORLD (1963)

Deze documentaire is inmiddels een klas-
sieker. Hij werd ook wel een ‘shockumen-
tary’ genoemd omdat het een van de eerste 
documentaires is waarin de rituelen en 
gebruiken van culturen over de hele wereld 
worden laten zien. Waar de ene cultuur 
mannelijkheidsrituelen doet, eten ze ergens 
anders weer slangen en weer een andere 
cultuur loopt de hele dag halfnaakt rond. 
De documentaire laat zien dat taboes heel 
cultuurgebonden zijn en wat er allemaal 
mogelijk is. Naast de inhoud van de docu 
zelf, is het ook heel bijzonder om de taboes 
door de lens van de jaren ‘60 van vorige 
eeuw te zien!

tAbOE, LINDA DE WAARt

Dit boek is gebaseerd op het leven van 
Ahmed Türkmen. Jarenlang had hij last van 
een verslaving, tot hij zich liet opnemen in 
een kliniek. Nadat hij clean is mag hij het 
leven weer oppakken, wat hij dan ook doet. 
Toch merkt hij dat er aan zijn verslaving 
een stigma blijft hangen. Met zijn eigen 
bedrijf Herstelkompas reist hij door Neder-
land om de schaamte en het taboe rondom 
verslaving te doorbreken. Dit boek is ge-
schreven om de werkelijkheid te laten zien 
over verslaving binnen de Turks/Marok-
kaanse gemeenschap en daarbuiten.
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