
eks is eenprivéaangele-
genheid.Dat isminder
vanzelfsprekenddanhet
lijkt. Er is een tijd
geweest dat overheid,
kerk enmedeburgers
zichmethet liefdesspel

moeiden. PasmetdeVerlichtingkwam
daarin eenkentering.Oxford-professor
FaramerzDabhoiwalawoueenbevatte-
lijkboek schrijvenwaarindeevolutie van
diedenkpatronenduidelijkwerdenhoe
verschillendeoorzakenverwevenzijn.
“Onze seksualiteit heeft eengeschiedenis.
Wij inhetWestenzien seksuele vrijheid
alsnormaal.Maardat ishet resultaat van
die ‘First SexualRevolution’.”

Opde voorpagina van uwboek pronkt
Kitty Fisher, de beruchte Engelse
courtisane.
Dabhoiwala: “KittyFisher is de eerste sex
celebrity. Inde 18deeeuwgroeit de fasci-
natie voorhoertjesdie ‘carrière’maken.
Dekrantenenmagazines staanvolmet
haar strapatsen. Inmaart 1759valt ze van
haarpaard inSaint JamesPark.
“Maandenlanggonzengazetten, spot-
prentenenballads.OmdatKitty zich
uitgebuit voelt, plaatst ze eenadver-
tentie indekrantwaarin zehaar
beklagdoet. Endanstapt zenaar
JoshuaReynolds, dé image
makervanhet ogenblik .
Samen fabricerenzehet
beelddatKitty voortaan
zaluitstralen.

“Indit portret poseert zenaast eenaqua-
rium, eenknipoognaarhaarnaammaar
indebokaal blinkt ookde reflectie van
eenvenster.Achterdat raamgluren
schimmen,mensendiehaar constant
aangapen.Dat imagovan ‘vedette’melkt

ze echterweluit. Vanelkportret
komenergravures inmeerdere
oplages. Zelfs prentenvaneen
postzegel grootdie kunnen
opgeborgenworden ineen
mannenuurwerkof een snuif-
doos, zelfs op inpakpapier
voor tabak.”

Marketing avant la lettre?
“Luxeprostituees cultiveerden
huneigenbekendheid.Doorhet
verkopenvanhunmemoiresof
doorhetdreigenmetpublicatie en
daarvoor zwijggeld te eisen.DeKiss
andTell-storiesvondengretig afname.
“De 18deeeuwkendeeenexplosie
vandemassamedia.The
Spectatordrukteop3.000

exemplarenenbereiktedagelijks zowat
60.000mensen.Dekrantwerd immers
doorgegevenof voorgelezen.Diepersvrij-
heidwaswel eenpijnpunt voor ‘ondeu-
gende’ politici diemeendendat seks iets
privéwas.Hunstrapatsenwerdenopen-
baargemaakt.De ‘Earl of Sandwich’was
zo’n slachtoffer vandevrijemeningsui-
ting enhij reageerde: ‘Forgivemyweaknes-
ses,when theydonot interferewithmy
conduct as apublicman’ (vergeefmijn
zwaktes zolangzemijnpublieke taakniet
hinderen).
“Fransebannelingen inEngelandhebben
dienieuwemediagebruikt omdekonink-
lijke esbattementen inhun thuisland
breeduit te smeren.Dieklokkenluiders
hebbenmeehet royale gezagondermijnd
enzodeFranseRevolutie eenhandje
geholpen.Hetdiscrediterenvanpolitieke
(enkerkelijke) tegenstreversbestondal

langer,maarnaminde 18deeeuwdoor
diemassamedia eenhogevlucht.”

Depers als waakhond van de demo-
cratie, toen al?
“Hetwasgeendemocratischewereld.De
ongewenste seksuele intimiteitenwaren
altijd top-down. Libertijnenaasdenaltijd
opvrouwenvaneen lagere status, beves-
tigdenzodoendehun (seksuele) potentie,
eerderdanmacht enhiërarchie te fnui-
ken.
“Watdie explosie vankrantenenmaga-
zines teweegbracht,was eenbomaan
informatie. Zowel gossipalsnieuws.
Uitgeverskregennaamloosof onder een
pseudoniembrieven.Een interactie ont-
stond.”

Een beetje zoals e-mail en internet
vandaag functioneren.
“Zover zou iknietwillengaanmaardie
krantencorrespondentiesbrachtenwel
een soort virtuele gemeenschap teweeg.
Erontstondendiscussies.Menraakte
bewust vaneenveelheid enverscheiden-
heidaandenkbeelden.Hetwasnietmeer
eeneenheidsdenkenopgelegddoorde
staat of dekerkmaarhetpersoonlijk, zelf-
bewust, rationeelnadenkenvande
Verlichting.De roepomseksuele vrijheid
is eenonderdeel vandiehangommensen
als individuen te zien.”
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Cristiana Reali en Jacques
Speisser in het toneelstuk Suite
Royale, 1992. De ommekeer in het
westers denken over seks in de
man-vrouwrelatie kwamer in de
18de eeuw. © CORBIS

●Kitty Fisher, Nathaniel Hone, 1765. Dit portret siert de cover vanDabhoiwa-
la’s boek. In de 18de eeuw groeit de fascinatie voor prostituees die ‘carrière’
maken. Kranten staan volmet Kitty’s strapatsen. © NATIONAL PORTRAIT GALLERY

Het debat over ongewenste intimiteiten in
eenmachtsrelatie woedt heftiger dan ooit.
Nochtanswas dezelfde kwestie ook 250
jaar geleden al aan de orde, zo stelt
Faramerz Dabhoiwala in zijn boek
‘TheOrigins of Sex’. ElianeVandenEnde

‘DeSeksuele
Revolutie is
eendoorbraak
geweest.
Debreuk
tussenprivéen
publiekwerd
toenvoorhet
eerst getrokken’
FARAMERZ DABHOIWALA
AUTEUR ‘THE ORIGINS OF SEX’

S

‘Ongewenste
intimiteitenzijn
zooudalsde
Verlichting’

Vrouwen kwamen erwel
bekaaid van af?
“De 18deeeuw is toch inzekere zin een
vrouwvriendelijke eeuw.Voorhet eerst
wordtde stemvanvrouwen inhet open-
baargehoord.Wantdeopkomst vaneen
nieuw literair fenomeen–de roman–
draagtbij tot de expressiemogelijkheden
vanvrouwen.MaryWollstonecraft
schrijftAVindicationof theRights of
Womenwaarin zevrouwenrechten
opeist,maarookeenbiografie vanhaar
eigen levenenhaar vrije liefdemet
WilliamGoodwin.”

Is er wel een Seksuele Revolutie
geweest?
“Ja, het is eenessentiëledoorbraak
geweest! Erwerdnagedacht, geschreven,
gedebatteerdoverhoemensenzich
gedroegen,wat zepeinsdenoverde
natuurvanmanenvrouwzijn, over
anderemanierenvan leven,…Dieomme-
keer is debasis vooronshuidigdenken
over seks. Seks als eenprivéaangelegen-
heidwaarniemandzakenmeeheeft.De
breuk tussenprivé enpubliekwerd toen
(voorhet eerst) getrokken.”

Uwboek staat bol van verwijzingen
naar literaire en filosofische bronnen
maar tendenzen in de geschiedenis
drijven toch ook op sociaal-economi-
sche ondergronden?
“Natuurlijk, er is eenduidelijke link tus-
sen seksuele repressie eneconomische
crisissen, demografischedruk.Metde
verbeteringvande levensstandaard
neemt seksuele vrijheid toe. Er is de
urbaneexplosie, vooral inLonden, de
vroege industrialisatie, het opheffenvan
decensuur, hetnieuweGodsbeeldmet
eenafstandelijk engoedmoedig
Opperwezen,het optimistischevooruit-
gangsdenken, degedachtedatde toe-
komstbeter kanwordendanhet verle-
den, deuitheemse reizen, dekolonies en
kennismakingmet andere culturen, zelfs
dekrantenadvertentiesmetnieuwemid-
deltjes tegenvenerischeziekten,…Het is
eencomplexenniet eenduidig verhaal.”

Merkwaardig is dat een libertijn als
BernardMandeville een invloed had
op de economische theorieën van
AdamSmith. Het liberale laissez-faire,
laissez-passermet een seksueel
kantje?
“Is dat zoverwonderlijk?Mandevillewas
behalvearts, ook filosoof. Consumptie,
ook seksuele, zorgde, voorhem, voor soci-
ale vooruitgang.Vele grotedenkers van
die tijd –Hume,Bentham,maarookkerk-
leiders indieVerlichting –warenvoor
meer seksuele vrijheid.Datpast bij de
nieuwepolitiekeovertuigingenover
gehoorzaamheidengezag. Een internati-
onaal debat is inde 18deeeuwgaande
over verdraagzaamheid, natuurwetten,
rechtspraakenpersoonlijke ethiek.”

Maar dat ‘liberale’ heeft wel een
dubbelemoraal.
“Deklassenverschillenverscherpen
inderdaadendat culmineert inde
Victoriaanse tijd.Diedubbelemaatstaven
vindenzij normaal: onderscheid tussen
mensen is – voorhen– ‘natuurlijk’.Wat

kanvoordeupper class, kanniet voor
arbeiders.”

Enwat voormannen kan, kan niet
voor vrouwen?
“DeeersteSeksueleRevolutieheeft inder-
daadhetvrouwbeeldveranderd.HetOud
Testament schetstdevrouwalseenzwak
wezendatdeverleidingnietkanweer-
staanendemandaarinmeelokt.De
vrouwiswellustig.Eensvrouwenbegon-
nenmet schrijven, gavenze tegengas: ‘Wij
wordenaltijdverleiddoormannen.’Dus
inde 18eeeuwkeerthetbeeld: eenman is
een ‘priaap’, vrouwenzijnwilloze slachtof-
fers.Bijgevolgmoetenvrouwenafge-
schermdworden.WanneerChristabel
Pankhurst rond 1900haar suffragettebe-
wegingopstart, luidthaar sloganVotes for
Women,Chastity forMen (Stemrechtvoor
Vrouwen,Kuisheidvoormannen).
Vrouwenwerdenechterwel ‘gedeseksua-
liseerd’doordieeersteSeksueleRevolutie.
“Dieopvattingen liggenookaandebasis
vanhetoordeeloverprostitueesals ‘geval-
lenvrouwen’,meisjesverleiddoorman-
nendiezichnietkunnenbeheersenenzo
verloederen.”

‘Seksuele discipline’ is het ordewoord
gedurende eeuwen?
“Seks is vies, verstoort de sociale orde.
Dusmoetenmensen ingetoomdworden.
Dat leeft al indeMiddeleeuwenmaarde
Reformatie zorgt voornogmeergestreng-
heid. Immoraliteit dient gestraft. In
Dundeewordt in 1589eengevangenis
voor schuinsmarcheerders gebouwd. In
Londonwordt jaarlijks eenBlackListvan
eenduizendtalmensendienaasthet ech-

telijkebed slapen, gepubliceerd. Er
bestaat eenburgerwachtdieongehuwden
‘tussende lakens’ betrappenenvoorde
rechtbank slepen. In 1612wordenSusan
Perry enRobertWatson inWestminster
door een rechtbank– 12mannen–veroor-
deeldwegensoverspel.Het koppel isniet
getrouwdenheeft eenbastaardkind.Hun
bovenlijfwordt ontbloot engegeseld tot
bloedens toe endanwordenzevoor eeu-
wiguit hunstadverbannen. InRyekre-
genoverspeligeneenbrandmerkophet
voorhoofdofwang.”

Ook bij onswerd overspel wel afge-
keurdmaar zo rabiaat zijn noch de
wereldlijke, noch de geestelijke over-
heid ooit geweest.
“Inhet algemeenzijn eroveral gelijklo-
pende stromingenomseks tediscipline-
renmaar er zijn culturele en landelijke
verschillen.Duidelijk ishet verschil tus-
sendekatholieke enprotestantsekijkop
seks.Voorkatholiekenkonseksbuiten
hethuwelijk ooknietmaar zebegrepen
dat eenmensniet perfectwas.
Protestantendaarentegen strevendeper-
fectienaenwilden, in tegenstelling tot de
‘laksheid’ vandeKatholieken,wel abso-
lute zuiverheidnastreven. Protestanten
geloofdenéchtdat zondeuit dewereld
kongebannenworden.Overspel, seks
buitenenvoorhethuwelijkwasabsoluut
taboe.Begin 17deeeuwwasamper 1pro-
cent vandegeboortes inEngeland ille-
gaal.Rond 1800wasdat al eenkwart.
Bepaaldeprotestantsebewegingenzoals
dePuriteinen,warenbijzonder strikt en
preuts.”

Wat danmet de ‘vrijheid-blijheid’ van
de jaren 60?
“Diebewegingbouwdeverderophet ver-
lichtingsdenkenvande 18e eeuw.Nieuw
wasweldebeschikbaarheidvananticon-
ceptie voor vrouwen.Ookeen intellectu-
ele verandering: dedifferentiërende
maatstavenuit deVictoriaanse tijdwer-
denaangevallenenvervangendoorde
overtuigingdat iedereeneengelijke
behandelingverdient.”

Geschiedenis wordt vanuit een eigen
perceptie geschreven. Is dit een eigen
kijk?
“Is seksuele vrijheidniet te verkiezen
bovenseksuele repressie?Geschiedenis
heeft eenkort geheugen.Overspeligendie
terdoodwordengestenigd.Vrouwendie
als tweederangsburgerswordenbehan-
deld.Mensendie gediscrimineerdwor-
denwegenshungeaardheid, er zelfs voor
opgehangenworden,…Zodachtenweooit
zelf. Er zijnparallellen tussenpremodern
Europaendehuidige fundamentalisten.
En ikwensmeduidelijkniet uit te spre-
kenofhetnu islamitische, joodseof chris-
telijke fundamentalistenzijn.
“Onzecultuurblijft veranderen.Wedis-
cussiërenuit onenigheidmaardat is de
prijs diewebetalenvoor eenethischden-
kengebaseerdop rationaliteit enniet op
goddelijke geboden.

The Origins of Sex: A History of the
First Sexual Revolution van Faramerz
Dabhoiwala, Penguin, 2012.
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Kranten vanaf 1831
gedigitaliseerd
In deKoninklijkeAlbertina Bibliotheek
inBrussel kun je voortaan ruim3,2mil-
joen krantenpagina’s digitaal inkijken.
De krantenpagina’s zijn geselecteerd uit
een zeventigtal Belgische krantenuit de
periode 1831-1950.Het prijskaartje
bedraagt 4,5miljoen euro. Doel van de
operatie is omdedocumenten langer te
kunnenbewaren. Vooral krantenwor-
den gedrukt op bijzonder kwetsbaar
papier, dat zeer gevoelig is voor verzu-
ring. Ondanks de omvang vanhet project
beslaat het aantal gedigitaliseerde kran-
ten slechts 5 procent vande volledige
krantencollectie van deKoninklijke
Bibliotheek. (BELGA)

Vlaamse nominaties
voor Gouden Strop
De vijf genomineerde boeken voorDe
Gouden Strop, de prijs voor het beste
Nederlandstalige spannende boek, zijn
bekendgemaakt. Onder de genomineer-

den tweeVlamingen: de 34-jarigeWest-
Vlaming BramDehouck enNellie
Mandel (de literaire schuilnaamvan
Guido Eekhout). Dewerken diemeedin-
gen naar de literatuurprijs zijn:
Volmaakte verdwijning vanDerwent
Christmas,Een zomer zonder slaap van
BramDehouck,Blauwe sneeuw van
NellieMandel,De vriend van Charles
denTex enDe vuurwerkramp van
Harmen Saliger van Peter de Zwaan.
(BELGA)

Paul Simon en Yo-Yo
Mawinnen Polar
DePolar-muziekprijs gaat dit jaar naar
deAmerikaanse singer-songwriter Paul
Simon en de in Parijs levende cellist Yo-
YoMa. De Zweedse jury zegt in zijn
motivering van de onderscheiding voor
de zeventigjarige Simon dat niemand
meer het predicaat ‘liedjesschrijver van
wereldklasse’ verdient. Hij bouwde ook
een succesrijke sololoopbaan uit. De 56-
jarige Yo-YoMa is volgens de jury de
meest toonaangevende hedendaagse
cellist terwereld. Aan de Polarprijs is
225.000 euro verbonden. (BELGA)

ovende toonbank van
de pas vernieuwde
apotheek prijkten ver-
schillende pottenmet
witte orchideeën,wel
vijftien. Allemaal in
een rij opgesteld,met

beleefde felicitaties voor de gedane
verbouwingswerken.Het konniet
anders of op de uitnodiging voor de
feestelijke openingmoet ‘Witte orchi-
deeën gewenst, liefst in een taupe sier-
pot’ gestaanhebben, dacht ik, terwijl
ik aanschoof voor tandpasta en een
tube trekzalf. Zonietwas het een com-
plot van buren en kennissen die enige
florale stijleenheid voor het etablisse-
ment nastreefden. De apothekeres
verzekerdemij nochtans dat het alle-
maal toevalwas. Umoetweten: bij
verdachte toevalligheden als deze stel
ik liever dadelijk een beleefde vraag,
kwestie van een vervelendehersen-
worm te vermijden. “Ze zijn in de
mode zeker?” voegde ze ermet een
zucht aan toe. Ze hadwellicht liever
een pot dwergrozen gehad.Of een
hoya calycina. Ik zegmaarwat.
Desnoods een cyclaampje.Maar geen
orchidee,waarvanmen trouwens
tegenwoordig nietmeer kan zeggen of
het omeen echte plant danwel om
eenbedrieglijk stoffen exemplaar
gaat.
Orchideeën zijn het onkruid vande
hedendaagse huiskamer geworden.
Bij het oude dametje hier omdehoek,
die een batterij witte orchideeën aan
het raamheeft staan. En in blokken-
dozennieuwbouwmagde orchidee
steevast prijken op een toog,waar de
moderne blokkendozenmens aan eet,
op barkrukken.Gezellige toets.
Orchideeën zijn natuurlijk iets deco-
ratiever danpakweg sanseveria’s,
maar inweerwil vanhun aard even
banaal. Dewitte phalaenopsiswoe-
kert het ergst,maar er zijn dezer
dagen ook demeest bizarre kleuren
voorhanden. Blauweorchideeën en

perzikkleurige, zag ik in eenwoonwa-
renhuiswaar ze in de aanbieding
stonden, evenals de gehaktballenmet
veenbessensaus. Allemaal de schuld
van eenpaar snuggere tuinders, die
het frêle bloempje hier in de koude
Lage Landenmassaal zijn beginnen te
kweken.Nuheerst er eenware orchi-
deeënplaag. Ook al omdat de plant
haast geen onderhoud vergt. Perfect
voor demodernemens. Ze heeftmaar
één keer in deweek een scheutwater
nodig, enwanneer ze uitgebloeid is,
moetmen gewoonde stengels kort-
wieken. Een seizoen later bloeit de
plant opnieuw.Uiteraardmoetmen
dan eenwijl zitten turennaar een
paar trieste stokjes in eenpot.Wie het
geduld niet heeft omdenieuwebloei
af tewachten, flikkert de affaire
gewoonweg enhaalt eennieuwe in
huis, vermits ze overal voorhanden
zijn voor eenpaar euro’s. Zo gaat dat
met goedkoop gerief.
Voordien boodmenorchideeën aan
als zeldzamebloemen, uiteraard
tegenhogere prijzen. Zewerden
gekweekt door specialisten. Zuivere
luxewas het, een orchidee geven of
krijgen, een bloemdie normaal alleen
in de tropende trotse kop opstak, als
eenwonderlijke aberratie temidden
vanhet gelpe donkergroen. Eenplant
met opengesperde bloembladen en
eenhart als eenwenkende vagina, en
twee bloembollen als volle testes. Een
bloosplant. Numen ze in elke super-
markt vindt, is hun schoonheid ver-
troebeld. Spijtig. Niemanddie er nog
rode kaken van krijgt, of een plotse
gloeiing in de schoot. Behalvemis-
schienhet oude dametje hier omde
hoek. Ik zal straksmaar eens gaan
aanbellen, voor ikweermet een slui-
merendehersenworm te kampen
krijg.

Els De Pauw is journalist en
copywriter. Ze schrijft ook onder
haar nom de plume Amélie O.
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‘De apothekeres
verzekerdemedat het
allemaal toevalwas’
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● Geboren in 1969 in Bristol
● Studeerde in Amsterdam,

York, Oxford
● Was gefascineerd door de poli-

tieke geschiedenis van het begin
van de 20ste eeuw en de sociale
en religieuze geschiedenis van
boeren in de Middeleeuwen

● Eerste baan aan de universiteit
van Sheffield dankzij Ian Kershaw,
de gerenommeerde Hitlerbiograaf

● Sinds 1996 docent Moderne
Geschiedenis (senior fellow) aan
het Exeter College in Oxford

● Lid van de Royal Historical
Society.

● Werkte 20 jaar - af en aan – aan
‘The Origins of Sex’

● The Odalisque, Francois Boucher, 1745. De ongewenste seksuele intimiteitenwaren altijd top-down. Libertijnen
aasden altijd op vrouwen van lagere status om zo hun (seksuele) potentie te bevestigen. © CORBIS


