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‘Een heteroseksuele monocultuur, 
met te weinig mogelijkheden voor 
iedereen die iets anders wil dan 
recht op en neer in de echtelijke 

slaapkamer.’ Gert Hekma moet lachen als hij acht-
tien jaar na dato wordt geconfronteerd met zijn 
eigen typering van Nederland uit de Volkskrant. 
Al gaat de stelling nog steeds op, vindt hij. ‘Het 
schiet niet echt op, nee. Destijds zei ik: binnenkort 
wordt het beter. Maar sinds 1999 is het gewoon 
weer achteruitgegaan.’ De UvA-docent homo- 
en lesbische studies ziet het met lede ogen aan. 
Seksuele vrijheid in Nederland laat veel te wensen 
over, vindt hij. En Hekma is er nooit kinderachtig 
in geweest om de moraal een beetje uit te dagen. 
Bijvoorbeeld in 1996, toen hij het combineren 
van liefde en seks waardeloos noemde. Of in 
2007, toen hij onder vuur kwam te liggen na zijn 
uitspraak dat kinderen best een beetje tot seksuele 
interesse gedwongen mogen worden. 
In een grachtenverdieping op de Wallen woont 
Hekma in het epicentrum van waar de seksuele 
revolutie ooit startte. Die periode eind jaren 
zestig, waar onder invloed van de anticonceptie-
pil de persoonlijke seksuele verlangens centraal 
kwamen te staan en seks werd losgekoppeld van 
huwelijk en voortplanting. Het pand met het bal-
kon en de beeldjes, omschreef Hekma zijn huis 

zelf. Ook binnen ontbreken de beeldjes, de kunst 
en de licht-erotische mannenfoto’s niet. Uit een 
van de vele boekenkasten trekt hij een band van 
Markies de Sade, de achttiende-eeuwse naamge-
ver van het sadomasochisme, tevoorschijn. ‘Dat 
blijft toch fascinerend, hè. Dit najaar organiseren 
we er hier weer een congres over.’ 
Maar eerst is er nu de bundel die hij samen met 
de Franse socioloog Alain Giami redigeerde: 
Sexual Revolutions. Pakweg vijftig jaar na dato is 

het volgens Hekma bij uitstek tijd de balans op 
te maken. Voor een belangrijke ommekeer in de 
positie van vrouwen en homo’s zorgde de revolu-
tie zonder twijfel. Maar, concludeert Hekma nu, 
niet iedereen heeft er evenveel van geprofiteerd. 
‘Radicale gelijkheid tussen seksuele partners, dat 
was een belangrijk streven in de revolutie. Maar 
bij seks spelen machtsverschillen altijd een rol, 
alleen al tussen de rol van man en vrouw. Het is 
dus helemaal de vraag of je gelijkheid ook in seks 
moet nastreven. De revolutie is heel goed geweest 
voor homo’s, want de man-man-verhouding is 

natuurlijk het ideaal van gelijkheid. Maar het is 
heel slecht geweest voor bijvoorbeeld pedo’s, voor 
de prostitutie en voor liefhebbers van SM.’

Als machtsverhoudingen in seks altijd 
zo ongelijk zijn, waarom werd gelijkheid 
dan het ideaal?
‘Onder invloed van de politiek, van de socialis-
tische en feministische beweging. Het is ook mooi 
om naar gelijkheid te streven, maar het is een 
beetje eenzijdig om dat ook voor seks tot norm 
te maken. Aan de andere kant werden bepaalde 
andere ideeën tijdens de revolutie nauwelijks 
ter discussie gesteld. Het idee dat seks en liefde 
gecombineerd moeten worden. Dat kinderen 
aseksueel zijn. Dat seksualiteit een identiteit is die 
je van nature hebt. Dat zijn allemaal Verlichtings-
ideeën, die met de seksuele revolutie niet verdwe-
nen maar er juist meer zijn ingekankerd.’ 

Dat klinkt niet positief. is deze bundel 
ook een debunking van de seksuele 
revolutie, die zoveel vrijheid zou hebben 
opgeleverd?
‘Eigenlijk was die revolutie in Nederland een 
korte periode waar niet zo veel mensen bij 
betrokken waren. Er was een kleine groep die 
het heel radicaal aanpakte, bijvoorbeeld met 
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communes. De meeste mensen zaten toch ge-
woon op hun bank met hun baantje. Maar een 
brede groep profiteerde er wel van. Je kreeg de 
pil. En prostitutie en pornofilms. Het huwelijk 
werd minder belangrijk. En homo’s hebben er 
flink van geprofiteerd, want dat was een groot 
taboe dat echt doorbroken werd. Je zou hen een 
victorious minority kunnen noemen. Maar voor 
mensen die in bestialiteit of pedofilie geïnte-
resseerd zijn is het daarna tamelijk rampzalig 
afgelopen. En de liberalisering van prostitutie, 

dat lijkt nu ook weer de andere kant op te gaan, 
met het opschonen van de Wallen.’

is dat niet een tegenreactie, na een peri-
ode dat alles maar vrij moest zijn? 
‘Ik denk dat we preutser zijn geworden, onder in-
vloed van een conservatieve beweging in de jaren 
tachtig en negentig. De meeste mensen zijn weer 
teruggevallen op het standaardhuwelijk. Misschien 
gaan ze na tien jaar een keertje vreemd en dan 
scheiden ze, maar ik denk dat ze nog heel erg vast 

zitten aan het idee van huisje, boompje, beestje.’ 

maar sommige mensen willen seksueel 
misschien wel liever niet zo vrij zijn?
‘Nou, laat ze dan ook alsjeblieft gewoon thuis 
blijven zitten. Ik zeg ook helemaal niet dat ze 
vrijer moeten zijn in de seks, ik zeg dat ze vrijer 
moeten zijn in hun dénken over de seks. Ik zit 
net een boekje te lezen uit 1970 van een homo 
die dat pas ontdekt op zijn 62e. Al die dingen 
die mensen zo lang in hun seksuele verlangens-
kastje oppotten. Dat is zonde.’

Betekent dat dat iedereen die nu op-
groeit onder die onvrijheid lijdt?
‘Niet iedereen. Maar er zijn kinderen die onder 
onze normen lijden. Als  je in het heteronorm-
pje past is het lekker makkelijk. Net zoals je als 
blanke autochtoon misschien nergens racisme 
ziet. Maar als je daar niet in past, dan zit je wel 
echt in de problemen.’ 

Wat zou daarin moeten veranderen?
‘Ik ben een groot voorstander van lessen in sek-
sueel burgerschap. Wat mij betreft mag dat zeker 
vanaf een jaar of tien. Volgens mij moet je al 
heel vroeg beginnen met aangeven dat er allerlei 
verschillende soorten jongens en meisjes zijn. 
Meisjesachtige jongens en jongensachtige meis-
jes. En dat iedereen zo zijn eigen voorkeur heeft 
in de seks. Niet alleen voor de kinderen zelf. Zij 
krijgen met andere mensen, die ook seksuele 
wezens zijn, te maken. Hoe ga je daarmee om? 

U wilt eigenlijk een beetje forceren om 
vrij te zijn?
‘Opvoeding is altijd een beetje forceren. Kinde-
ren moeten naar school, ze moeten leren poe-
pen en piesen, ze moeten leren slapen. Er zijn 
kinderen van tien die al homo of lesbo worden. 
Of transgender, of wat voor voorkeur dan ook. 
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Die moeten wel weten wat ze te wachten staat.’ 
Uitgebreid weet Hekma ook te vertellen over 
hoe het er vóór de seksuele revolutie aan toe-
ging. Toen hij voor pornografie nog was aange-
wezen op voetbalplaatjes en ondergoedreclames. 
Of toen je voor masturbatie bang werd gemaakt. 
‘God keek altijd mee, of er werd je ingeprent 
dat je er beenmergtyfus van kreeg. ’ We hebben 
flink wat bereikt, wil hij maar zeggen. Maar het 
verbod op pedofielenvereniging Martijn, dat is 
volgens hem een nieuw dieptepunt in de regres-
sieve tendens. ‘Kinderen worden als volstrekt 
aseksueel gezien. Maar jongens die door oudere 
mannen worden ingewijd in de liefde: dat zie je 
al vanaf de klassieke tijd. Die verheerlijking van 
jongens en meisjes, dat hoort bij onze westerse 
cultuur. Maar kinderen en seks is tegenwoordig 
het allergrootste taboe.’ 
De reden daarvoor is volgens Hekma bovenal 
de veranderde rol van het gezin. ‘Het gezin was 
in de jaren zestig een van de dingen die werden 
aangevallen, want het was repressief en de bron 
van seksisme en homofobie. Tegenwoordig be-
ginnen de homo’s er zelf een en is het voor ieder-
een het ideaal. En gezinnen zijn ook veel kleiner 
geworden, waardoor er veel meer aandacht is 
voor elk kind. Dat maakt ouders er veel onzeker-
der over. En bang, tijdens het zwemmen of in het 
verkeer. Het is een risicosamenleving geworden.’

is er binnen die gezinnen niet gewoon 
meer vrijheid gekomen?
‘Seks is binnen de meeste gezinnen juist totaal 
weer taboe. En kinderen worden volledig in 
bescherming genomen en onschuldig verklaard 
tot hun zestiende. Terwijl veel kinderen juist 
heel nieuwsgierig zijn, masturberen of het met 
andere kinderen doen. Of ze hangen op internet 
rond, om verleid te worden. Wat tegenwoordig 
als het grootste probleem wordt gezien is: hoe 
gaan we om met die seks van die kinderen? We 
hebben aldoor paniek over bangalijsten, bree-
zerseks en porno. Alle zorgen over seks worden 
op kinderen geprojecteerd.’ 

sommigen zoeken het vast zelf op. maar 
kinderen zijn wat dit betreft toch als 
minder wilsbekwaam te zien.
‘Je hebt kinderen van tien die wel of niet wils-
bekwaam zijn, maar je hebt ook mensen van 

veertig die niet wilsbekwaam zijn. Moet je die 
ook verbieden seks te hebben?’ 

De grens is bij kinderen wellicht minder 
makkelijk te trekken.
‘Ja, dat is moeilijk te bepalen. Maar dat geldt voor 
alle relaties. Er is altijd kans op misbruik. Laat die 
kinderen gewoon wat zekerder in het leven staan. 

Je kunt ook ongelijke relaties hebben, zolang je 
mensen altijd blijft respecteren. En veel van die 
mannen en vrouwen die vroeger seks hadden 
met jongeren, die respecteerden die kinderen.’ 

De afgelopen decennia zijn er ook meer 
misbruikschandalen aan het licht geko-
men, en meer gegevens over de psychi-
sche gevolgen.  
‘Dat is ook een selffulfilling prophecy. Als je 
iets als misbruik definieert en er indramt dat 
het negatieve gevolgen heeft, dan krijgt het dat 
ook. Jonge homo’s die seks met oudere mannen 
hadden, die hebben daar in het verleden volgens 
mij nooit zo onder geleden.’

Dat weet u zeker? 
‘Natuurlijk hebben sommigen daaronder gele-
den. Maar vele anderen hebben eronder geleden 
dat ze met stomme ouders leefden. Ik denk dat er 

heel veel oorzaken van leed zijn en je  moet dat 
zo veel mogelijk verminderen. Maar dat doe je 
niet door van alles selectief te verbieden.’ 

Begrijpt u niet dat ouders bang zijn? 
‘Ach ja, ik kan me dat best voorstellen. Maar ik 
vind het excessief hoeveel angst er op de pedo-
fiel wordt geconcentreerd. Er gaan tweehonderd 
kinderen per jaar in het verkeer dood. Niemand 
zegt dat er minder auto’s verkocht moeten 
worden. Er zijn ongetwijfeld pedofielen die heel 
slecht voor kinderen zijn. Er zijn ook heel veel 
ouders die heel slecht voor kinderen zijn. Het 
evenwicht is totaal zoek.’ 

Ziet u dat de komende tijd veranderen?
‘Als het steeds preutser wordt, krijg je op een ge-
geven moment ook wel weer een tegenbeweging. 
En je ziet nu ook: met sommige dingen gaat het 
niet zo goed, met andere dingen wel. Het in-
ternet biedt voor een heleboel mensen ook veel 
mogelijkheden. Maar het zou heel goed zijn als 
er weer een seksuele revolutie zou komen, ja. yyy
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