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Twee jaar geleden schreef
ik eenboekover seks.
Over vrouwenen seks, om
precies te zijn.Waarom

lijken zijminder autonoomdan
mannen inhunseksuele ontwik-
keling?Waaromheten zij een slet
als ze veel sekshebbenenwaar-
omzijnhoerenaltijd vrouwen?
Waarom lijkt porno eenmannen-
hobby en is schuinsmarcheerder
eenmannelijkwoord? Iets inmij
zeimedat vrouwen1-0 achter
stondenbijmannenendat dit te
makenhadmethet antwoordop
dit soort vragen.Dus ikbesloot ze
te onderzoekenenbeantwoorden
in eenbundel essays.

Een jaar langdook ikonder
in een stapel boekenover de ge-
schiedenis van seks, over lust en
verlangen, erotische intelligentie,
courtisanes, de clitoris en vulva,
porno, de invloed vanmoeders
opdochters ende rol van vaders
bij deontwikkeling van zelfbeeld.
Toenwasmijnboekaf en ik een
stukwijzer. Ik deeddeboeken in
eenplastic tasje en zette zenaast
deklikoop straat.Wieweethad

iemandernog iets aan.
Noggeenuur later, ik stond

toevallig net voorhet raam, zag ik
eenmanstoppennaast dekliko.
Eendoodnormaleman, veertiger,
hondaande lijn, trenchcoat, net-
te schoenen.Hij leundeopzij en
met een schuinoogkeekhij inde
plastic tas. Toenbuktehij enpak-
tehet hele tasje in zijnhanden
wandelde verder.

Watmoet eenmanmet een
tas vol boekenover vrouwen, vul-
va’s en verlangen?Verschillende
scenario’swarenmogelijk. 1)Hij
gaf ze aan zijn vrouw. 2)Hij hoop-
te dat er plaatjes in stonden. 3)
Hijmaakte ze te gelde. 4)Hij las
ze zelf.

Ikhoopte ophet laatste, en
wenstedemanstilletjes vanach-
termijn raamnogeen lang en
gelukkig seksleven toe.Wantdat
wordt een stukbeter,wist ik in-
middels, als je dieboekenhebt
gelezen.Hethele leven trouwens.
Mij althanshadden zedeogen
geopend.Voordeonterechte
vooroordelendie ik onbewusthad
overmannen.Voorhoezeerwe
allemaal hetzelfde zijn inplaats
van verschillend. Voorhoeman-
nenook1-0 achter staan.Want
zijwordennet zo goed in eenmal
geduwdwaar ze langniet altijd in
passen. Enhunwordt vaak een
kwadewil toegeschrevendie er
misschienhelemaal niet is.

‘Ik deed het
voorbeeldig, vond ik
zelf, maar een andere
moeder dacht daar
anders over’

Daarmoest ik aandenken toen
ik laatstmetmijndochtermee
op schoolreisje ging.Wegingen
naar een speeltuin ergens in ’t
Gooi, de zon scheenendekin-
derenwarenuitgelaten. Erwas
geen vuiltje aande lucht. Tot het
lunchtijdwas ener frietjesmoes-
tenworden verdeeld. Als een
luizenmoeder liep ik af enaan
metdienbladen vol frietbakjes
die in grijpgagekinderhandjes
verdwenen. Ikdeedhet voorbeel-
dig, vond ik zelf,maar eenandere
moederdacht daar anders over.
Waarom,brulde ze ineensover
eenpicknicktafel vol kroost,mag
hij niet?

Ik keek in twee vuurspuwende
ogenen vandaarnaar beneden,
naarhet kinddatnaastme stond
met eengrijpgraaghandje rich-
tinghet bakje frietwaarhij net
niet bij kon, omdat ikhet dien-
blad juistwegdraaide. Ik keek
weer open stamelde zoiets als
sorry, ik hadhemniet gezien,wat
ook echt zowas, die jongen stond
daar een tel eerdernogniet.Maar
demoeder liet het er niet bij zit-
ten. ‘Maghij somsniet omdathij
zwart is?’ schreeuwde ze enkoud
zweet brakmeuit. Ik kendedeze
vrouwniet.Maar zij kendemij
wel.Oh jazeker. Ikwas eenwitte
vrouwdiehaar enhaar zoonmet
opzetnegeerde. Een trut. Een
racist. En ik reageerde zoals een
manvaak reageert die van seksis-
mewordt beticht als hij gewoon
eengrapjemaakt. Ikwerdboos.
Ik gaf het kind zijn friet en liep
zondernog iets te zeggenweg.

Niet veel later stuitte ik op een
boek vanReniEddo-Lodge:Why
I’mNoLongerTalkingToWhite
PeopleAboutRace.Het gaat over
hoe racisme zo structureel is
verankerd inonzemaatschappij
datwittemensenhetniet eens
doorhebbenenemotioneel afha-
kenwanneerhet over discrimi-
natie gaat.Dit afhaken, schrijft
Eddo-Lodge, is het resultaat van
‘een leven langblind zijn voorhet
feit dat hunhuidskleur denorm
is enalle anderedaarvanafwij-
ken’. Enopnieuwwerdenmijn
ogengeopend.Het ging erniet
zozeer omdat ik geen racistische
trutwas, het ging eromdatdie
moeder zichniet gezien voelde.

Het boek vanEddo-Lodge
komtbeginoktober uit inNeder-
landse vertaling. Ik kanhet ieder-
eenaanraden. Sterker,misschien
moet iedereengewoon stapeltjes
boekenbij kliko’s achterlaten
voor elkaar. Ik zou zemeenemen.
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