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Deze studie wil meer zijn dan een opsomming hoe pornografie zich
heeft ontwikkeld en een analyse van dit wereldwijde fenomeen. Aan
het eind worden er praktische handvatten aangeboden om geen
pornoverslaafde te worden, of om bevrijding hiervan te ervaren.

Porno geprofeteerd
Essayist Rudy Kousbroek schreef in 1984 zijn boekje ‘Lof der
pornografie’, waarin hij lyrisch was over de eerste pornofilm die hij in
1969 zag. Voor de antigodsdienstige Kousbroek was dit bijna een
religieuze ervaring. Natuurlijk was misbruik in de pornobusiness een
probleem, en vooral ‘onesthetisch’, maar als porno meer gemeengoed
zou worden, dan zou dat volgens hem allemaal vanzelf verdwijnen.
Daarom pleitte hij voor overheidssubsidie om ‘deze onderontwikkelde
bedrijfstak’ verder te helpen. En ‘gemeenteporno’ zou via de kabel
een heilzame werking kunnen hebben.1 Kreeg hij gelijk?
De Amerikaanse evangelist David Wilkerson liet tien jaar eerder in
1974 dus, een heel ander geluid horen met zijn opzienbarende boek
The Vision.2 Daarin openbaart Wilkerson wat ons voor apocalyptische
scenario’s te wachten zouden staan. Het is helaas bijna onmogelijk om
te onderscheiden waar de auteur zelf aan het woord is en waar hij
poogt te verhalen wat hij heeft gezien. Maar goed, laten we nu de
balans eens opmaken en zien òf en in hoeverre het profetische visioen
van Wilkerson al (of nog niet) is uitgekomen. Volgens hem begint het
‘met topless en daarna spiernaakt op de tv, dan via speciale
kabelverbindingen ‘totale naaktheid, sexuele gemeenschap,
homosexualiteit, dierlijke perversie en sadisme’. Gelijktijdig met de
exploitatie van elk sex-onderwerp zal er een nadruk komen op bloed,
geweld en occulte praktijken, verkrachting en (zelf)moord. Die films
zullen zelfs aan het begin van de dag vertoond worden, ook in motels.
Harde pornobanden zullen ook beschikbaar komen voor gebruik aan
huis. Er zal een vloed aan tijdschriften komen, ook over
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kindermolestatie en tijdschriften die speciaal de vrouwelijke markt
willen interesseren door het brengen van mannelijk naakt. Seksuele
voorlichting op scholen zal niet meer met platen, maar met levende
beelden (film) worden geïllustreerd. Opvoedkundige tekenfilms zullen
erotisch worden. Homoseksuele liefde wordt als normaal
gepropageerd evenals sekshandelingen tussen ongehuwden. Te
voorzien zijn wilde, muitende horden van homoseksuele mannen die
openlijk onschuldige mensen aanvallen in parken, op straten en op
stille plekken. Vlak voor dit morele verval zal er een kortstondige
beweging van conservatieven tegen vuiligheid en pornografie komen.
Slechts twee krachten weerhouden homoseksuelen om zich aan hun
zonde over te geven: de verwerping door de maatschappij en de
afwijzing en de leer van de kerk, maar deze twee hinderpalen zullen
uit de weg worden geruimd. Onder de kerkmensen zal de morele
standaard er aan gaan. Partnerruil zal toenemen en grote aantallen
jonge mensen zullen gewoon samenleven zonder getrouwd te zijn.
Vrije abortus, de pil en een grotere seksuele vrijheid zullen bijdragen
aan een revolutie van immoraliteit. Echtscheiding en immoraliteit
onder predikanten en priester zal toenemen. Zij koesteren geheime
verhoudingen, en zullen tot rampspoed leiden voor veel huizen en
kerken, tenzij ze er tijdig uitgehaald worden. Zij die dachten dat zij
boven elke verzoeking verheven waren zullen het sterkst in verleiding
komen’.
Vervulde profetie en nieuwe ‘onthullingen’
Moeten we decennia na zijn schokkende voorzeggingen Wilkerson
niet helaas gelijk geven dat het morele verval inderdaad met grof
geweld is losgebarsten? Je hoeft eigenlijk niet eens een profeet te zijn
om zulke voorspellingen te doen, want we zien toch het principe van
de glijdende schaal. Porno is eigenlijk op papier begonnen. Voor
tienertijdschriften als Break Out en Hitkrant is niets verhullend.
Nieuwsgierige, groene pubers die zichzelf en het andere geslacht
ontdekken en op zoek zijn naar wat normaal is, krijgen daar als
moraal mee: ‘als het
maar goed voelt’. Ondertussen hoef je voor pornoboeken, tijdschriften
en video’s niet meer je huis uit, want we hebben (kabel)tv en
schotelantennes waarmee de hemel wordt afgespeurd naar de
PORNO, DE NAAKTE WAARHEID OVER PORNOGRAFIE

!3

bevrediging van lusten. Televisieprogramma’s schrikken nauwelijks
meer terug voor erotische clips, voor open en bloot. Soaps propageren
overspel, hoewel vreemdgaan nog steeds niet normaal is, vreemd
genoeg... 3 De heftigheid van het porno-bombardement neemt toe. Per
week zend TMF 3000 erotische scènes uit.4 Daarnaast blijkt moderne
muziek een sterk middel om vrije seks te propageren.5 Uitzendingen
van expliciete seksfilms naderen prime time. Bovendien hebben
internet, webcams en mobieltjes (beeldtelefoon) de wereld veroverd
en zijn deze belangrijke middelen geworden om porno te maken en te
verspreiden. Via internet wordt 90 % van alle porno bekeken, slechts
10 % komt nog bij de videotheken vandaan. Gemiddeld kijken single
mannen drie keer per week 40 minuten naar porno, terwijl mannen
mèt een gezonde relatie gemiddeld 1,7 keer per week 20 minuten naar
porno kijken.6 Ruim de helft van de jongens van 12 tot 17 jaar heeft in
de tweede helft van 2010 pornografische filmpjes op internet
bekeken.
Ruim een kwart van de jongens van die leeftijd doet dat ten minste
een keer per week. Daardoor zien zij een vrouw vaker als seksobject
en staan zij positiever tegenover seks zonder relatie of zonder liefde.
Maar het is een kip-of eiverhaal: jongens die al een negatiever beeld
over vrouwen hebben, kijken graag naar porno7, en worden dus door
porno in hun perverse gedachten bevestigd. Voor webcamseks heb je
geen ander lichaam dichtbij meer nodig. Seks(telefoon)lijnen, waar
allerlei perverse seksuele handelingen al dan niet life hoorbaar zijn
gedramatiseerd, zijn niet alleen populair en veroorzaken verslaving,
maar doen bovendien de telefoonrekeningen flink oplopen. De schade
aan de ziel is echter onbetaalbaar. Een leeftijdsgrens voor de beller
kan niet gesteld worden, waardoor kinderen al vroeg de valse seksuele
voorlichting krijgen. Een nieuw fenomeen is het ‘online-bordeel’,
waar hoerenlopers niets hoeven te betalen in ruil voor privacyverlies,
want hun handelingen worden gefilmd en doorverkocht8. Nog een
nieuwe technische vinding is chatten met MSN. Elke keer als dan een
meegestuurde foto wordt aangeklikt door meisjes, kunnen ze
ongemerkt een virus binnen halen, waardoor haar webcam kan
worden bestuurd en beelden worden gemaakt als de meisjes naakt
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rondlopen.9 Remedie: de pc helemaal uitzetten, dus niet op stand-by
laten staan en/of een doek over de webcam leggen.
De techniek via moderne communicatiemiddelen (en beschaving?)
schrijdt voortdurend voort: Twee mannen bereidden via MSN de
ontvoering, verkrachting en marteling van een 9-jarig meisje voor.
Daarvoor hadden ze in Rouen al een martelkamer compleet met kooi,
sm- attributen en een camera ingericht.10
De dvd-bezitter kan zelf kiezen onder welke hoek hij de gefilmde seks
wil zien. Het summum van de pornoficatie is het kledingmerk ‘PORN
STAR’. De ontwikkelingen zullen niet stil staan, maar eerder in
snelheid en aanbod toenemen. Vermoedelijk werkt men ergens op dit
moment aan digitale aanraking, smaak en reuk, zodat de
verleidelijkheid en daarmee de kans op verslaving nog meer zal
toenemen.11
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Moraliteit en overspel
En hoe zit het met de door Wilkerson benoemde afnemende moraliteit
van geestelijke leiders? De Rooms Katholieke Kerk wordt
achtervolgd door een plaag van seksueel misbruik door priesters.
Meer dan een miljard dollar is deze kerk al kwijt aan
schadevergoedingen voor de slachtoffers (81 procent jongens). In de
VS werden 6.696 klachten onderzocht, waarvan 80 procent gegrond
bleek. De meest gehoorde klacht is dat de dader nog in het ambt is en
nog altijd toegang heeft tot kinderen.12 Naast de beleving van deze
traumatische ervaring is het vertrouwen in de integere geestelijke
leiders en de kerk hiermee diep geschokt. Bij protestanten is het niet
veel beter. Onderzoek van het magazine ‘Christanity Today’ wijst uit
dat 33 procent van de voorgangers eens of meer keren bewust een
pornografische site heeft
opgezocht, bij gemeenteleden ligt dat op 36 procent.13 Dit percentage
groeit onrustbarend: Uit een onderzoek van het onderzoeksbureau
Barna onder 3000 volwassenen, tieners en ‘pastors’, bleek dat 57
procent van dominees of voorgangers in het verleden te hebben
geworsteld met porno, of dat nog steeds doen.14 Bekende christelijke
leiders (predikanten en tv evangelisten) zijn door overtreding van het
zevende gebod (pleeg geen overspel) gevallen: Michael Agnello, Jim
Bakker, Allan Boesak, Marvin Gorman, Marvin Rickard, Jimmy
Swaggart, Robert Tilton, om maar geen Nederlandse predikanten te
noemen. Zelfs de president van de VS Bill Clinton, werd bijna door
een seksschandaal met Monica Lewinsky afgezet. Dit lijstje is helaas
niet volledig ...
Kortom de frontale aanval op het huwelijk en gezin is in alle
hevigheid ingezet! De seksuele revolutie verslindt haar miljoenen.
Veel van wat God een gruwel noemt, is de laatste decennia, zeg maar
wereldwijd, gelegaliseerd. En het einde hiervan is nog niet in zicht.
Velen zijn trots op de liberale wetten. Immers: ‘Weg met de
vertrutting!’ Of moeten we eerder vrezen dat Gods oordeel de
seksuele revolutie zal stoppen? God gebruikt de seksuele intimiteit
tussen man en vrouw als belangrijk symbool om de intimiteit tussen
Zichzelf en Zijn bruid, de kerk of gemeente, te beschrijven. Daarom
haat God overspel. Juist omdat Gods beeld en heiligheid door de
eenwording van man en vrouw worden weerspiegeld, is seksualiteit
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een terrein waarop de jaloerse boze zijn brandende en scherpen pijlen
afvuurt, zodat het hemelse leven verwordt tot een helse dood.
Zondeval
In zijn visioen spreekt Wilkerson van ‘erotische vuiligheid,
obsceniteit en sensualiteit’, een ‘vloed van vuil’, een ‘vuilbad’,
‘smerige films’, enz..15 Het menselijk lichaam is echter betoverend
schoon! Zo schoon, dat we onze ogen er niet van af kunnen houden.
Ons lichaam ziet er niet afstotend, maar juist aantrekkelijk uit. God de
schepper verklaarde ook seks als zeer tof, goed! Uit de epidemische
verspreiding van pornografie spreekt het intense verlangen terug te
keren naar het paradijs, want daar was immers harmonie, vrede,
geborgenheid en intimiteit en liep men ongegeneerd naakt. Dat was
echter van korte duur, zo lezen we in Genesis 3. De historische
zondeval -Eva zag, nam, at en gaf de vrucht door aan haar man Adammet gigantische gevolgen, is niet te omzeilen. Sindsdien is de relatie
tussen de mens en zijn schepper en zijn de onderlinge relaties
beschadigd. Nadat Adam en Eva voor het eerst hun naaktheid
ontdekten, bedekten zij zich met vijgenbladen. Later bekleedde God
Zelf hen met dierenvelden, waarvoor het allereerste dierenoffer werd
gebracht en kleding werd gesanctioneerd. De mensen werden uit het
paradijs oftewel hof (tuin) van Eden verdreven en engelen bewaakten
de toegang niet zozeer tot deze heerlijke tuin, maar speciaal tot die
levensboom. Eeuwen later, met Pasen, vond de heropening plaats.
Adam en Eva werden in het paradijs verleid, hoeveel te meer wij
buiten het paradijs.
Gods Woord openbaart hoe God, nota bene de bedenker of ’uitvinder’
van seksualiteit dit bedoeld heeft.
Twee uitersten ten aanzien van seksualiteit moeten we vermijden: a.
seks is vies, ongeestelijk, hoogstens een noodzakelijk kwaad
(victoriaans, zeer preuts), en b. seks is ‘all you need’, (losbandig).
Spannende seks binnen het huwelijk zorgt ervoor dat de behoefte aan
spannende seks met anderen minder interessant wordt.16God heeft
seksualiteit bedacht en bedoeld voor één man en één vrouw binnen de
veilige omgeving van geborgenheid in het huwelijk en dient om voort
te planten en om te genieten.
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Wat is eigenlijk pornografie?
Met name de beeldhouwkunst en schilderkunst hebben menselijk
naakt veelvuldig geëtaleerd. Wanneer is kunst erotisch en wanneer
pornografisch? Minister Plasterk van Cultuur weigerde actie te
ondernemen tegen de uitzending van de serie Cinema Erotica, dertien
pornofilms door de VPRO en NPS, omdat deze films door kenners
worden bestempeld als kunstzinnig, ondanks het feit dat er expliciete
seksscènes in voorkomen. Deze films verzamelden vele prijzen.17
Hieronder enkele definities van pornografie. Het woord pornografie
[prikkellectuur] is als volgt opgebouwd18: gevormd van Grieks pornos
[die zich aan ontucht schuldig maakt], porné [hoer], van pernèmi [ik
verkoop (speciaal van levende waar)], verwant met Latijn pretium
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(vergelijk prijs) + graphein [schrijven], Indogermaans verwant met
kerven.
Volgens het dikke woordenboek van van Dale betekent pornografie:
1. het schrijven van ontuchtige literatuur, syn. Vuilschrijverij 2. (bij
uitbr.) het afbeelden, uitbeelden van seksuele handelingen 3. literatuur
die opzettelijk seksuele handelingen beschrijft om de seksualiteit van
de lezer te prikkelen, syn. prikkellectuur, porno 4. film, voorstelling
e.d. waarin opzettelijk seksuele handelingen zijn weergegeven om de
seksualiteit van de toeschouwer te prikkelen, syn porno.1

Andere definities:
De grafische, seksueel expliciete onderwerping van vrouwen [primair]
door woorden of beelden, inclusief de presentatie van vrouwen [of
mannen] op een onmenselijke manier als seksobject of product; als
het genieten van pijn, verkrachting of vernedering; als lichaamsdeel
(zoals borsten of genitalia); of op een andere manier die vernedering,
pijn of onderwerping seksualiseert. [Sic.]20
Pictures or writings describing erotic behavior and intended to cause
sexual excitement.21 Pornography is the graphic sexually explicit
subordination of women through pictures and words that also includes
women presented dehumanized as sexual objects who enjoy pain,
humiliation, or rape; women bound, mutilated, dismembered, or
tortured; women in postures of servility or submission or display,
penetrated by objects or animals.22
Pornography is that which exploits and dehumanises sex, so that
human beings are treated as things and women in particular as sex
objects.23
Volgens dezelfde van Dale is Erotiek 1. het geheel der verschijnselen
en gevoelens van de zinnelijke liefde 2 (psych.) geheel van seksuele
gevoelens en verschijnselen 3 (psych.) seksuele opwinding op andere
plaatsen dan de genitaliën.24
Erotiek wordt door velen gezien als een ‘levensstijl’, maar is in feite
de integratie van pornografie in onze samenleving, wat daardoor in
belangrijke mate bijdraagt aan het morele verval. Zo worden SMshows nu onder erotiek genoemd, terwijl SM juist harde porno
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vertegenwoordigt. Ook de tegenwoordige erotische liveshows zijn in
feite een stap verder dan pornografie in die zin dat die nog
realistischer zijn. Bij erotiek gaat het niet alleen om seksueel
onthullende afbeeldingen, maar om van allerhande soort prikkelingen.
Zoals we bij onze definitie hebben gezien, valt dit dus ook onder
pornografie.
Facebook heeft felle kritiek gekregen na het verwijderen van dé foto
van de Vietnamoorlog, waarop een naakt meisje te zien is. Het beleid
van Facebook verbiedt bloot, dus ook het destijds 9-jarige
‘napalmmeisje’ Kim Phúc. ‘Elke foto van personen waarop
hun geslachtsdelen zijn te zien, of van vrouwelijke borsten, zal
worden verwijderd, verklaarde Facebook. De Noorse krant
Aftenposten reageerde afkeurend naar Facebookbaas Mark
Zuckerberg: ‘Als u geen onderscheid maakt tussen kinderporno en
oorlogsfotografie, dan leidt dat tot de promotie van dwaasheid.’25
Tepels zijn taboe op het sociale netwerk, maar na wereldwijd protest
kwam er een uitzondering voor foto’s van vrouwen die
borstvergroting geven of hun littekens laten zien na een borstoperatie.
Verder worden er uitzondering gemaakt voor naakt in kunstwerken26
en vrouwen die borstvoeding geven.
Soft en harde porno
Duidelijke omlijnde verschillen tussen soft en harde porno heb ik niet
gevonden. Porno is een vorm van voyeurisme, is seksuele
discriminatie en cru gezegd handel in vrouwenvlees.
Porno gaat over macht over vrouwen en kinderen. Mannen
overheersen hen. Het beeld dat de media (reclame, soaps, clips) van
de vrouw geeft is dat zij onderdanig en verleidelijk zou zijn. Ze
komen veel vaker naakt in beeld dan mannen. Porno vernedert en
degradeert mensen tot obscene voorwerpen. Het gezicht van een man
is meestal onzichtbaar. Vrouwengezichten waren vaak niet te zien,
vroeger onzichtbaar gemaakt door een zwarte balk over de ogen of
gewoon de ogen en/of het hoofd niet in beeld gebracht. Ze is namelijk
maar een object, een gebruiksartikel, van wie haar identiteit niet mee
telt. Of ze heeft een strak, emotieloos gezicht zoals van een
mannequin of zelfs onmenselijke etalagepop. De filmwereld dicteert
vaak het ideaalbeeld van de vrouw. Momenteel is een vrouw pas mooi
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als ze slank en getint is. Schilder Rubens en tijdgenoten gaven
trouwens toen hun voorkeur meer aan mollige en blanke dames.
Plastische chirurgie of botox zou toegepast moet worden om
correcties op het menselijk lichaam toe te passen, zodat met name
vrouwen voldoen aan de door de media frequent opgelegde normen.
Dan zouden ze gelukkiger zijn. Mocht een vrouw nog niet de perfecte
vormen hebben, geen nood dan biedt photoshoppen / fotoshoppen
uitkomst. Gemanipuleerde foto’s horen echter thuis in de wereld van
bedrog. De impliciete boodschap is dat je identiteit vooral bepaald
wordt door je uiterlijk en dat je je zelf niet te gauw moet accepteren,
want daar wordt je maar ongelukkig van.27
Als lijkt dat ze van de seksuele handeling geniet, is dat vaak niet
vrijwillig maar onder dwang van haar uitbuiters. De glimlach van
Linda Marchiano in de omstreden pornofilm Deep Throat uit 1972,
waarin de kijker in feite getuige is van een heuse verkrachting, kwam
pas na ernstige mishandelingen. Destijds was die film schokkend,
maar nu voor velen eerder lachwekkend, waaruit blijkt dat de seksuele
revolutie doordendert. Je kunt blijkbaar ongevoelig worden of, anders
gezegd, je geweten kan je laten verdoven. Die glimlach redde haar
leven.28 Vrouwen worden gedwongen te lachen en zo verleidelijk te
insinueren dat zij naar seks met geweld, vernederingen, uitwerpselen
en bloed, om niet meer te noemen, verlangen. Wanneer seksueel genot
als doel op zich wordt nagejaagd, in plaats van ons genot ervan te
beperken tot het goede van Gods liefde binnen het huwelijk, zullen
we nooit genoeg hebben en ons nooit vervuld voelen. De vrouw
ontdekt dat slechts haar lichaam interessant is, alsof ze niet méér is
dan een lichaam. Seksualiteit buiten het huwelijk is een uitwisseling
van producten, niet van personen. ‘Ik wil het plezier, maar ik wil jou
niet.’ Seks is een consumptie geworden.29 Vrouwenborsten zijn met
silicone op kunstmatige wijze op wenselijke grootte gebracht. Porno
dicteert hoe je er behoort uit te zien en wordt gepresenteerd als
plezierig en bevrijdend. Men kijkt echter naar een schijnwereld
waarin surrogaat intimiteit en surrogaat genot schaamteloos worden
gepresenteerd. Liefde is vervangen door lust. Verarming,
losbandigheid, slavernij en oppervlakkigheid stempelen de louter
seksuele relaties eerder dan verrijking, vrijheid, bevrijding en
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verdieping. De categorie boeken en films ‘for adults only’, in de
categorie ‘18+’, is in feite bedoeld voor juist onvolwassen en
geperverteerde klanten die niet in staat zijn gezonde volwassen
menselijke relaties aan te gaan. Hoe bestaat het dat sommigen porno
voorschrijven als therapie?
Ontwikkelingspatronen30
Naaktlopen in het privé-leven is toegestaan, maar is illegaal in het
publieke leven. Foto’s of films van naakte mensen worden echter
steeds meer maatschappelijk geaccepteerd. Verkrachting, aanranding,
het aftuigen van iemand is illegaal en misdadigers moeten worden
gearresteerd en bestraft. Is het ook illegaal om van deze misdaden
foto’s of films te maken, te verspreiden, te verkopen? Pornografie laat
misbruik in het verleden zien en is een middel om misbruik in de
toekomst te vergemakkelijken.
In de meeste voormalige communistische landen is en was porno
streng verboden, omdat men de daaraan verbonden destructieve
krachten wil(de) weren. In het kapitalisme moest porno echter worden
gepropageerd opdat, door het ondermijnende effect, het als een rijpe
(of rotte?!) appel in de handen van de communisten zou vallen.31
Inderdaad ligt er in porno veel power in de ideologische strijd.
De volgende patronen zijn in een paar seconden te lezen, maar duren
in werkelijkheid vaak jaren. Gelukkig is men niet gedoemd om het
hele traject af te leggen tot de dood volgt, maar porno is wel vaak een
eerste stap op het spekgladde hellende vlak. Het opent de weg naar
zedeloos gedrag of op zijn minst het verlangen ernaar. Porno belooft
voldoening die echter nooit verkregen kan worden in een echte relatie,
maar geeft wel een schijnvoldoening en nepintimiteit. Echte vrouwen
zijn echter niet als actrices in pornofilms die orgasme op orgasme
beleven. Porno is een illusie, is bedrog. Maar mensen willen te graag
bedrogen worden. Een mens is meer dan een (helaas tijdelijk!) fraaie
buitenkant.
Als in de kinderjaren niet aan de behoefte aan intimiteit en
bevestiging is voldaan, of zelfs hechtingsproblemen zijn ontstaan,
leidt dit tot eenzaamheid, pijn, gevoelens van verlatenheid en
spirituele leegte. Pijn daarover maakt kwetsbaar. Mensen grijpen naar
zondige methoden om deze legitieme behoeften alsnog te bevredigen,
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maar direct erop volgt de kater en de schaamte, waardoor er nog meer
innerlijke pijn ontstaat. Een vicieuze cirkel ontstaat, want die pijn
‘eist’ weer dat zij via porno, masturbatie of massagesalon wordt
weggewerkt. Neigingen
worden gewoonten,
gewoonten worden
dwangmatig gedrag,
dwangmatig gedrag wordt
een verslaving. De
verslaving is niet in één dag
gegroeid. Als in je leven een
zondig patroon is
geprogrammeerd, is echter
gelukkig ook een
herprogrammering
mogelijk. Bijbels gezegd
noemen we dat heiliging en
vernieuwing van denken
(Kol.3:2). Sommige
christenen falen en
wanhopen in hun strijd om
heilig te leven. Besef dat er
verschil bestaat tussen Gods
verlangen dat je Hem
gehoorzaamt en de vraag of
Hij wel van je houdt. Besef
dat de definitie van genade
juist is dat je haar
onverdiend krijgt. De
identiteit van de christen is
niet dat je seksverslaafd bent,
maar dat je van God houdt. Groei in intimiteit met God.32

PORNO, DE NAAKTE WAARHEID OVER PORNOGRAFIE

!13

Effecten van porno
Vaak leidt pornoverslaving tot verminking van echte behoeften, zoals
de behoefte aan genegenheid, aandacht, intimiteit en liefde, wat wordt
vervangen door de behoefte aan opwinding, prikkels en uiteindelijk
lust. Porno heeft niet alleen effect op iemands emoties en psyche, het
heeft ook effect op het lichaam. De hartslag en bloeddruk gaan
omhoog. Extra bloed gaat naar de nek en het gezicht, je krijgt een
klamme huid. Chemicaliën als endomorfine veroorzaken een
verhoogde staat van euforie en de bezoeker van de pornosite verliest
het besef van tijd.33 De erotische honger is echter niet te stillen, wordt
daarentegen gaandeweg groter. Om daaraan tegemoet te komen wordt
een weg ingeslagen die uiteindelijk leidt tot de dood. ‘Iedereen komt
in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is
de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid
dan brengt ze dedoodvoort’(Jac.1:14,15,NieuweBijbelVertaling).
Globaalzijndevolgendebizarre ontwikkelingen waar te nemen: Soft
porno → verslaving → toenemende behoefte → verharding, harde
porno, foto’s → films, masturbatie → escalatie, meer
bizar (homoseksualiteit, lesbisch) → biseksualiteit → naakt dansclubs
→ massagesalons en bordelen, seks met vrijgezellen → daarna met
gehuwden → partnerruil → seksorgieën, groepsseks met mensen van
andere rassen → groepsverkrachting34 → sadisme (genieten van
martelingen) → seksuele misdrijven → bestialiteit → geslachtsziekte
→ onvruchtbaarheid → de dood (AIDS, suïcidepogingen, zelfmoord,
abortus, lustmoord, necrofilie35).36
Meer dan driekwart van alle zedenmisdadigers geeft aan bij de daad
praktijken uitgeprobeerd te hebben die ze in pornografische lectuur
gevonden hebben.37 Minstens dertig meisjes en jonge vrouwen werden
door de beruchte Ted Bundy misleid, verleid, aangerand, ontvoerd,
verkracht, gemarteld, vermoord en verminkt. Hij verklaarde zelf dat
pornografie, in combinatie met alcohol, de aanleiding was tot zijn
lustmoorden. Hij begon met het kijken naar foto’s in Playboy en
andere ‘soft’ pornoblaadjes. Toen dat niet genoeg was, zocht hij
harde, sadistische porno. Tenslotte wilde hij doen wat hij zag en las.
Vlak voor zijn doodstraf door middel van de elektrische stoel,
waarschuwde hij krachtig tegen de invloed van de overdosis aan
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seksuele prikkels. Gelukkig zal niet iedereen zo ver gaan als hij, maar
een gewaarschuwd mens telt voor twee.38
Schadelijke invloed van porno
Porno is hét promotiemateriaal om allerlei varianten naast of juist in
plaats van het monogame huwelijk te bevorderen. In de bevrediging
van lusten worden telkens grenzen overschreden en deinst men er niet
voor terug om over lijken te gaan. Porno verandert de visie en
houding op vrouwen individueel en collectief, verandert de walgelijke
en ondenkbare denkwijze in een aanvaardbare en zelfs begeerlijke.
Seks blijkt niet te verzadigen en is als het drinken van zout water: het
vraagt om meer. Daaraan toegeven betekent jezelf vergiftigen.
Losbandigheid en perversie en promiscuïteit nemen alleen maar toe.
Fantasie wordt werkelijkheid. Je eigen seksleven lijkt, vergeleken met
de variatie in porno, uitermate saai te zijn. De vrouwelijke partner
wordt verweten dat ze preuts of frigide is en wordt onder druk gezet
(eerst psychisch, en als dat in zijn ogen niet een gewillige vrouw
oplevert, ook fysiek) om daar iets aan te doen, want volgens haar man
ligt het duidelijk aan haar. Haar wordt dus een schuldcomplex
aangepraat.
Wat porno vertoont zou navolging verdienen. Nazi-lectuur is
verboden, gewoon omdat het leidt tot nazi-handelingen. Uit
onderzoeken is het verband tussen porno en gewelddadig gedrag
inderdaad gebleken.39 De overheid zet MTV in om de brommerhelm te
promoten, vermoedelijk omdat men gelooft dat MTV jongeren kan
beïnvloeden. Maar waarom ontkennen beleidsmakers dan toch
tegelijkertijd de invloed van seksuele beelden op dezelfde jongeren? 40
Deze muziekzender in de VS bleek in een willekeurige week 3.056
keer een glimp van een naakt persoon of seksueel getinte situatie te
tonen.41 Herhaling mag dan de kracht van de reclame zijn, hier is
eerder sprake van een non-stop bombardement. Porno heeft een
epidemische omvang aangenomen. De gewaagde stelling hoe meer
porno hoe meer gestoorden, durft psychiater dr. H.J.C. van Merle te
onderschrijven en hij is ervan overtuigd dat het oprukken van de
sekscultuur in de samenleving leidt tot meer zedenmisdrijven.42
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Voorbeelden
Er blijkt geen verschil te zitten in wat christelijke en niet-christelijke
jongeren doen. Is het niet shockerend dat 42 procent van de meisjes
en 38 procent van de jongens geslachtsgemeenschap heeft gehad vóór

het huwelijk?!43 Het alarmerende is dat schuld- of zondebesef
ontbreekt. ‘Dit is toch normaal?!’, de groepsdruk is vaak
enorm.Onder christenen komen evengoed seksverslaafden voor.
Hoewel seksualiteit Gods ‘uitvinding’ is, ligt er bij christenen, in
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kerken dus, helaas meestal een taboe over dit intieme onderwerp. De
bijbel laat daarentegen vaak de seksuele oerdriften van de mens zien.
Lees maar welke rol seks speelde in het leven van David en zijn
gezin. Van goede en foute voorbeelden kunnen we leren. Een
hedendaags voorbeeld: Uiteindelijk getuigde de vrijgemaaktgereformeerde ds. J-W Roosenbrand openhartig van zijn
seksverslaving van 37 jaar.44 Als tiener liep hij langs kiosken met
seksbladen.
Soms kocht hij hiervan, wat altijd uitliep op zelfbevrediging.
Pornografie gaf hem een schijn van intimiteit, een gevoel dat hij
gekoesterd werd. Het volgende ritueel ontstond bij hem: door
verveling of stress ontstaat de drang om porno te bekijken, daaraan
geef ik me over, ik fantaseer er bij, bevredig mezelf, walg ervan,
biecht de zonde op en neem me voor het nooit weer te doen. De foto’s
werden opgevolgd door erotische tv-programma’s en nog weer later
kwam daar internet bij. Ondanks het feit dat hij gelukkig getrouwd en
vader was en filternet had geïnstalleerd op zijn pc, zocht hij uren naar
seks. Radicaal breken wilde hij niet. Hij leerde de macht van de zonde
kennen, waar een demonische macht achter zit. Het koste hem veel
energie, geld en tijd.
Vooral veel energie kostte het overwinnen van het schuldgevoel. Zijn
openheid tegenover God en zijn vrouw vormde het begin van zijn
bevrijding. Gelukkig heeft hij nooit de verleiding gevoeld om naar de
hoeren te gaan. Dankzij 1. het boek ‘Als mannen de verleiding
weerstaan’, 2. internetgedrag overbrieven naar een vriend via
‘Covenant Eyes’ en 3. de internetcursus ‘Setting Captives Free’ kwam
deze ‘hard-core-verslaafde’ tot bevrijding. Voor hem gold niet alleen
‘Ik en mijn huis wij zullen de HERE dienen,’(Joz.24:15) , maar ook
‘Ik en mijn muis...’

PORNO, DE NAAKTE WAARHEID OVER PORNOGRAFIE

!17

Pornogeschiedenis
De meeste heidense heiligdommen in de antieke oudheid dreven op
tempelprostitutie. Diverse erotische vruchtbaarheidsbeeldjes zijn
teruggevonden. Baäl, samen met zijn partner Astarte, was de god van
seksuele orgieën. Kenmerkend voor deze vruchtbaarheidsreligie was
de gewijde paal of fallussymbool. Zijn moderne altaar voor neoheidenen en ook christenen die struikelen, is het altaar van onbeperkte
seksuele bevrediging.45
Een van de eerste pornografen is de Franse Marquis de Sade
(1740-1814) geweest. Hij wilde niets als zonde bestempelen en
beweerde dat moord, verkrachting, diefstal, ziekte en dood
manifestaties van de natuur zijn en dus boven kritiek verheven zijn.
Terwijl hij homoseksualiteit zag als geboortebeperkend middel,
beweerde hij dat abortus en kindermoord wettig zijn en incest geen
probleem en bestialiteit geen verschil maakte. De Sade verwierp God
en verwierp de opvatting dat criminaliteit verkeerd zou zijn".46 Van
zijn naam is ‘sadisme’ afgeleid.
In de zestiger jaren begon de seksuele revolutie pas echt. De pil
koppelde geslachtsgemeenschap los van voortplanting, zodat genot
voor velen de drijfveer van seksueel contact werd. Het orgasme werd
verheven tot het hoogste genot. Voor schaamte moest je je maar
schamen. Voorheen was pornografie ‘aanstotelijk voor de
eerbaarheid’, in de loop van de jaren zestig werd het eerder als
bevrijdend ervaren. Dit werd later echter door de feiten
tegengesproken.
In 1967 toonde de VPRO-televisieserie Hoepla de eerste naakte
vrouw (Phil Bloom) op de televisie. Deze primeur was bedoeld om de
'burgerlijke truttigheid' van de samenleving te doorbreken. Het leidde
tot grote commotie en zelfs tot vragen in de Tweede Kamer. Ook
haalde Phil met haar optreden de internationale pers. Het was voor
Playboy aanleiding om een fotoserie van haar te plaatsen in de uitgave
van oktober 1968 met de kop "TV's first nude".
In 1968 verscheen in Nederland het eerste blootblaadje Chick van Jan
Wenderhold. In 2008 stopte dit blad. Later kreeg hij Candy in bezit,
wat in 2016 eveneens ter ziele ging. Met Peter Muller was hij
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verantwoordelijk voor de seksuele revolutie in de kiosk. De blaadjes
durfden steeds verder te gaan en hun makers werden miljonair.
Tankstations waren belangrijke verkooppunten. Zijn dochter Sandy
startte met het blad Passie. Hoewel alle bladen inmiddels zijn
opgeheven heeft Sansyl (vernoemd naar dochters Sandy en Sylvana)
een jaaromzet van 15 tot 20 miljoen euro, wat wordt verdiend met
zo’n honderd betaalsites met filmpjes en webcamgirls, 0900telefoonlijnen, foto-shoots en tientallen erotische tv-kanalen.
Toch verscheen in de zomer van 2015 in zijn porno-imperium weer
een maandblad: het erotisch glossy voor vrouwen Oh.47
In 1969 was Denemarken het eerste land ter wereld dat zijn
zedelijkheidswetten afschafte, en porno kwam ruim voorhanden.48
Ondanks protesten van christenen en geëmancipeerde vrouwen, die
verband zien tussen porno en geweld tegen vrouwen en discriminatie,
komt (VVD-) minister van Justitie F. Korthals Altes in 1984 met een
wetsvoorstel om het verspreidingsverbod voor pornografie op te
heffen. Daarmee handhaafde hij het wetsontwerp vrijwel onverkort
van zijn voorganger J. de Ruiter (CDA). Onder invloed van de
seksuele revolutie in de maatschappij werden de wetten bijgesteld,
lees liberaler. Strafbaar werd alleen het aanbieden van aanstootgevend
materiaal ‘op voor het openbaar vervoer bestemde plaatsen’. Ook het
ongevraagd toezenden van pornografisch materiaal bleef verboden.
Het maken van onzedelijke afbeeldingen met kinderen onder de 16
jaar was verboden, maar bepalingen over aanstootgevende literatuur
werden geschrapt, omdat niemand schriftelijk materiaal zou hoeven te
lezen. Het grondrecht van drukpersvrijheid zegeviert. Het argument is
dat je zelf moet weten wat je wil zien. Maar als je een echte moord
wil zien, moet die dan ook op afroep gebeuren? Toch wil de overheid
beslist niet als zedenmeester optreden, de samenleving moet zelf
steeds mee de normen vaststellen waaraan ze zich wil houden. Niet
Gods woord maar de meerderheid heeft het dan voor het zeggen.
Strafbaarheid blijft dus wel gelden voor ongevraagde en ongewilde
confrontatie en de aanbieding of vertoning van pornografie aan
kinderen beneden de zestien jaar.49 In 1985 stemden alleen het CDA,
SGP, GPV en RPF tegen de liberalisering van dit wetsvoorstel.50
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In 1987 kwam Veronica met het soft-erotische programma de PinUp
Club, wat toen zelfs tot ook weer tot Kamervragen leidde.
Eind jaren negentig bood Menno Buch Nederlanders een podium om
hun bizarre seksuele fantasieën te botvieren. Zijn tv-programma Sex
voor de Buch werd een groot ‘succes’...
Zo zijn we beland in de ‘alles moet kunnen cultuur’, een oversekste
samenleving van individuen.
Al eerder is in dit artikel melding gemaakt van de schijnbaar
grenzeloze nieuwste technische ontwikkelingen. Uit een enquête van
het actualiteitenprogramma Eén Vandaag onder 2200 jongeren tussen
de 12 en 24 jaar, blijkt dat bijna de helft van de jongens tot 18 jaar
meer dan 100 pornofilms heeft gezien. Criminoloog Anton van wijk
presenteerde in 2006 een onderzoek waaruit blijkt dat de

zedendelinquentie onder jongeren met 300 % toenam in 15 jaar tijd.
Naar de exacte oorzaak(betere, snellere registratie, meer
aangiftebereidheid, de komst van internet?) blijft het vooralsnog
gissen.

Porno licht op grote schaal niet voor maar eerder op.51
De toenmalig Britse premier David Cameron wilde kinderen tegen
online porno beschermen. Hij zag bij de groei van het internet als een
ongereguleerde ruimte twee belangrijke problemen. Het eerste is
crimineel, de verspreiding en de toegankelijkheid van beelden van
machtsmisbruik op internet. Het tweede is cultureel, het feit dat veel
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kinderen op erg jonge leeftijd pornografie en ander beschadigend
materiaal kunnen bekijken en dat het karakter van deze pornografie zó
extreem is dat het hun beeld van seks en relaties verwringt. De
overheid, ouders, internet-aanbieders, organisaties, opvoeders en
hulpinstanties samen moeten hun verantwoordelijkheid tegenover
kinderen niet langer verwaarlozen.
Wouter Stol, bijzonder hoogleraar politiestudies aan de Open
Universiteit en lector cybersafety aan de Noordelijke Hogeschool in
Leeuwarden is sceptisch over het plan. Hij betwijfelt of Cameron met
een filter zijn beoogde doel bereikt. Filters zijn te omzeilen.52 Premier
en verontruste vader Cameron heeft hoe dan ook moedig een helder
signaal afgegeven dat pornografie voor kinderen schadelijk is en aan
banden moet worden gelegd. Een succes boekte Cameron in nov.
2013 toen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten besloten samen te
werken in de strijd tegen kinderporno op internet. Internetgiganten
Google en Microsoft hebben de handen ineengeslagen. Cynici
reageren met opmerkingen dat een blokkeersysteem niet waterdicht is
en dat exploitanten van kinderporno in toenemende mate gebruik
maken van geheime en versleutelde netwerken in de duistere krochten
van het internet.53
IJsland wordt mogelijk het eerste westerse land dat pornografie gaat
weren van het internet. De IJslandse regering verwijst naar een
onderzoek waaruit zou blijken dat kinderen die jong worden
geconfronteerd met gewelddadige porno, dezelfde tekenen van trauma
vertonen als kinderen die seksueel misbruikt zijn. Er zouden
aanwijzingen zijn voor een verband tussen het gewelddadige karakter
van vrij beschikbare pornografie en verkrachtingen en bovendien
gaan jonge kinderen die porno zien het nadoen. In IJsland is al het
importeren, publiceren en verspreiden van porno verboden, maar die
wet dateert van vóór het internettijdperk.54 Terwijl een voorstel voor
het verbieden van porno in het Europees Parlement geen meerderheid
heeft gehaald, wil de IJslandse minister van Binnenlandse Zaken dat
jongeren op hun (spel)computers en smartphones niet langer naar
expliciet pornografische beelden kunnen kijken.55
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Porno maakt meer kapot dan je lief is...
De echtgenote voelt zich gruwelijk verraden, ingewisseld voor een
ander. Natuurlijk nemen de emoties toe als de man pornoverslaafd
blijkt te zijn. De vrouw voelt pijn, boosheid, teleurstelling, schaamte,
verachting, bitterheid, verdriet en angst. Terechte jaloersheid is haar
deel. Dit en nog meer kan leiden tot depressiviteit.56 In het paradijs
verleidde Eva haar man tot zonde, maar in de sekswereld zijn mannen
meestal de grote verleiders. De getrouwde vrouw ontdekt dat haar
man, door porno verleid, met een andere vrouw in bed ligt. De
echtgenote voelt zich onzeker, niet goed genoeg, verworpen. Als de
vrouw (terecht) weigert om de getoonde seks te imiteren, loopt ze
grote kans dat hun huwelijk door echtscheiding wordt beëindigd. Het
aantal echtscheiding is de afgelopen decennia explosief gestegen.
Volgens het Onderzoek Gezinsvorming van het CBS wordt in 35
procent van de gevallen een buitenechtelijke relatie als reden voor een
scheiding genoemd en in 25 procent van de gevallen seksuele
problemen.57
Dramatisch voor de betrokkenen inclusief de kinderen! Daarnaast of
daarna zal de man een gewilliger vrouw(en) zoeken om zijn seksuele
fantasieën toch te kunnen botvieren. Porno vernietigt op den duur dus
het huwelijk. Een slachtoffer getuigt: ‘pornografie wordt
geportretteerd als normale seks. Dit vernietigde in één jaar, eigenlijk
drie maanden, mijn huwelijk van dertig jaar. Het veroorzaakt pijn in
geestelijk, mentaal, financieel, fysiek en emotioneel opzicht. Porno is
geen slachtofferloze misdaad’.58 Mocht je je ex een hak willen zetten
en een trap na willen geven dan is ‘wraakporno’ een probaat middel.
De gevolgen van revenge porn zijn te raden. Reputaties raken besmet,
relaties en werk staan op het spel. Er komt seksuele intimidatie en
stalking bij kijken, twee gevallen van zelfmoord zijn al bekend.
Naming and shaming is een van de pilaren van wraakporno, dus de
foto’s gaan gepaard met volledige naam, sociale media- en
adresgegevens.
Zodanig geordend dat de wraakzuchtige webpagina hoog in de
Google-zoekresultaten verschijnt. Volgens cijfers van het
Amerikaanse Cyber Civil Rights Initiative staat er in twee procent van
de gevallen zelfs een burgerservicenummer bij.59 Juristen kunnen
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hiermee in verband het hoofd breken over zaken als copyright, het
recht op privacy en beveiligingsinbreuk. Het plaatsen van zogeheten
revenge porn (wraakporno) is in Nederland nog niet strafbaar. In
Nederland bestaat sinds het najaar wel de door Netwerk Notarissen
geïntroduceerde socialemediaclausule. Hiermee spreken partners af
dat zij ter bescherming van hun online reputatie na een scheiding geen
naaktbeelden van elkaar verspreiden en online geen modder naar
elkaar gooien.
Uit een peiling van Netwerk Notarissen blijkt dat 60% van de
Nederlanders een goede online reputatie belangrijk vindt. “Omdat
bijna iedereen tegenwoordig online is en actief is op sociale media is
het logisch dat mensen belang hechten aan hun online reputatie.
Omdat wraakporno een directe bedreiging is voor je online reputatie
bepleiten we te onderzoeken of wraakporno ook in Nederland
strafbaar moet worden”, zegt Lucienne van der Geld van Netwerk
Notarissen.60 Wil je je foto’s of video’s (die vaak dankzij tatoeages

duidelijk te herleiden zijn) laten verwijderen dan moet je dik betalen,
pure chantage dus. Hoe te reageren op je ex? En hoe om te gaan met
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je door porno geobsedeerde man of vader? Maar ook het vaderbeeld
van de kinderen valt aan diggelen. Hoezo ‘vader om trots op te zijn’?
Het vertrouwen en daarmee het respect is ernstig beschadigd. Weg
ook veiligheid. Natuurlijk mag een echtgenote het gedrag niet
goedkeuren, maar het is wel heel belangrijk dat er openheid is en dat
zij toch achter haar man probeert te blijven staan. Alleen van een
verslaving af komen is anders heel moeilijk. Daarnaast is nog meer
hulp van buitenaf onvermijdelijk om uit de valstrikken los te kunnen
komen.

Prostitutie
Aan het begin van de ‘loopbaan’ van een pooier vinden we
vanzelfsprekend pornografie.61 Van zien komt doen en handelen, op
den duur vooral in financiële zin trouwens... Handelswaar zijn
argeloze vrouwen die door moderne slavenhandelaren worden gelokt,
gekocht en als slavinnen gedwongen worden tot prostitutie. De
prostituees in spé beginnen onervaren, maar porno is dan voor hen het
voorbeeld wat nagedaan moet worden. Pornofilms zijn als een
catalogus en instructiegids. Voorbeelden en keuzes genoeg.
Anderzijds worden de seksuele activiteiten op video vastgelegd wat
een krachtig chantagemiddel is en natuurlijk ook weer kan worden
doorverkocht – uiteraard zonder toestemming van de acterende
vrouwen. Zo worden vrouwen, maar ook kinderen te kijk en te koop
gezet. Ondanks het feit dat afranselingen haar lichaam niet verfraaien,
komen deze toch vaak voor. Je beklag doen bij de politie is echter
makkelijker gezegd dan gedaan. Deze geterroriseerde vrouwen leven
als een soort krijgsgevangenen onder geweldige angst van chantage
en intimidatie. Vaak weten ze de weg niet, kennen de taal en cultuur
niet en missen hun paspoort. Bovendien blijken mensen van de
gerechtelijke macht soms, te vaak, onder één hoedje te spelen met
pooiers.
Rekrutering van prostituees loopt via advertenties waarin modellen
worden gevraagd. Maar soft porno levert meer geld op, dus waarom
niet een stap verder gezet? Een gladde pooier weet een mooie doch
onzekere dame al snel het bed met hem en anderen in te praten. Zij
wordt in alles afhankelijk van hem. Haar waardigheid is haar
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ontnomen en eigenwaarde krimpt. Dat psychische problemen tot
trauma’s en zelfmoord leiden, zijn geen uitzondering. Porno is de
bron voor perverse fantasieën van mannen en vormt een
indrukwekkend voorbeeld voor de machteloze vrouwen ter imitatie.
Porno is ook vaak de oorzaak van verkrachting. Zoete liefde blijkt
pure lust te zijn. En als zijn zoete lieve woordjes niet voldoende
helpen, dan wel fysiek geweld, uithongering, gevangenschap en
chantage. Mishandelende, geketende vrouwen leveren schokkende,
dus goed verkopende beelden op. De vrouw wordt leugenachtig
geportretteerd als een gewillig, onmenselijk lustobject, waarmee je
alles kunt doen om je lusten te botvieren. Leugens worden verspreid
alsof de slachtoffers verkrachting zelf hebben uitgelokt en er in feite
zelfs genoegen in scheppen. Niet- blanke vrouwen worden makkelijk
en vermakelijk gezien als slavinnen die mogen worden uitgebuit en
zelfs gemarteld. Vrouwen zijn objecten, dieren, dingen, stukken vlees,
geen menselijke wezens. Ze kunnen gedwongen worden tot seks met
dieren, want dit zijn in feite toch hun seksuele partners. In 2004 kwam
een zaak aan het licht toen drie vrouwelijke asielzoekers in een loods
in Flevoland werden gedwongen tot seks met honden, in verband met
de productie van dierenporno. Uit onderzoek van het Algemeen
Dagblad in 2007 zou
Nederland de grootse dierenporno-producent zijn, maar volgens John
Lisman, naast 16 anderen werkzaam in deze branche, komt zestig tot
zeventig procent van de wereld handel uit Japan. Sinds oktober 2007
zou een bepaalde site 250 duizend bezoekers per dag genereren.62 Seks
met dieren en het maken van dierenporno is in Nederland sinds 2008
strafbaar. Lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte vrouwen zijn
helemaal makkelijk te misbruiken, want wie gelooft het getuigenis
van zo’n verward meisje of verwarde vrouw? Om de ellende te
verzachten kunnen drugs (marihuana, cocaïne, alcohol, kalmerende
middelen) worden opgedrongen, maar die vergroten natuurlijk haar
misère alleen maar. Venerische ziekten komen daar meestal nog
bovenop.
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Auteur Tommy Wieringa bezocht de seksparty Wastelands waar
iedereen beschikbaar was voor iedereen. Daar ervoer hij echter geen
bevrijding maar angst. Achter al die begeerte zag hij het afgrijselijke
Niets, dat hem deed denken aan het niet-zijn, de stilte voor en de stilte
na je dood.63
Vrouwen vragen er toch zelf om?!
Tegenstribbelende vrouwen worden neergezet als lustobjecten die het
eigenlijk juist fantastisch vinden om verkracht te worden; daar
genieten ze heimelijk van, zo gaat een hardnekkige mythe. Ze geven
daartoe trouwens zelf aanleiding en dat is dus ten diepste haar
verlangen. In de strijd om haar tot seks te dwingen kan de vrouw zelfs
vermoord worden. In porno lijken vrouwen gewoon om seksueel
misbruik te vragen. Zelfs jaren later, als de desbetreffende vrouwen
een normaal leven willen leiden, kunnen zij van de pornofoto’s of
films herkend worden. Begerige mannen veronderstellen dat zij nog
steeds uit op seks zijn. Zij kunnen daarom zelfs haar leven niet zeker
zijn. Literatuur (pornodictatuur: ‘Gij zult uw schaamte uitbannen.’) en
internet houden de herinnering van het seksleven levend. Terwijl
(kinder)pornografen veroordeeld kunnen worden, eindigt dus het
trauma van de slachtoffers daarmee dan echter nog niet.
Maar vrouwen zijn niet altijd alleen lijdend voorwerp, ze kunnen ook
vrijwillig en met volle instemming meewerken aan de pornoindustrie, gewoon voor het geld. Over het algemeen is porno
verleidelijker voor mannen dan voor vrouwen. Maar vrouwen die erg
beschadigd zijn, kunnen even goed eh even fout aan porno verslaafd
raken, omdat hun diepe innerlijke behoefte om zich relationeel te
hechten nooit op een goede manier is vervuld. Vrouwen zijn niet
alleen ‘leveranciers’ van porno, het lijkt wel steeds normale te worden
dat zij ook ‘afnemers’ van porno zijn. De conclusie van een
grootschalig onderzoek van de Amerikaanse website ChristiaNet.com:
maar liefst 20 procent van alle christelijke vrouwen zou zich
regelmatige laten verleiden door pornografie op het wereldwijde web.
64
Een vorm van seksverslaving is de verslaving aan porno. Er wordt
meer vrouwvriendelijke porno, oftewel porna ontwikkeld. De nadruk
ligt voor de vrouwen meer op de relationele en emotionele aspecten,
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al dan niet in combinatie met seks.65 Vijftig tinten grijs (in het Engels:
Fifty Shades of Grey) is een erotische roman van de Britse schrijfster
Erika Leonard, onder het pseudoniem E.L. James. Het boek werd na
publicatie in 2011 een internationale bestseller en is het eerste deel
van een drieluik en spreekt vooral vrouwen aan. De boekenleescultuur
schrompelt ineen. Om toch nog goede omzetten te halen storten
uitgevers op jawel porno. De literair agent Paul Sebes verwacht dat
meer pornografische boeken gericht op vrouwen zullen verschijnen.66
Vrouwen (en sommige mannen) kunnen aangetrokken worden tot
erotische literatuur als primaire bron voor het uitdenken van seksuele
fantasieën. Het fantasieleven of voorstellingsvermogen moet net zo
goed gereinigd worden als het opgeven van perverse praktijken.67
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Kinderporno
Meer en meer kinderen bekijken porno door en voor volwassenen. Uit
onderzoek in opdracht van Sire blijkt dat 30 % van de kinderen onder
de 10 al met porno in aanraking is gekomen.68 Een bepaalde
pornowebsite bleek in één maand door 112.000 Britse jongen in de
leeftijd van twaalf tot zeventien jaar bezocht te zijn. En deze cijfers
zijn volgens ATVOD (Authority for Television On Demand) nog aan
de lage kant, omdat het gebruik van smartphones en tablets niet in de
cijfers zijn meegenomen. Leeftijdscontroles moeten veel strenger
plaats vinden, want de huidige ongeketende toegang tot volwassen
pornografie betekent een mislukking in het beschermen van kinderen.
De Britse overheid had al aan internetaanbieders opgelegd aan alle
abonnees de vraag te stellen of ze via een ‘gezinsfilter’ de toegang tot
porno willen blokkeren.69 Van de basisschoolleeftijden blijkt in één
maand 44.000 alleen in het Verenigd Koninkrijk pornosites te
bezoeken.70
Maar hoe staat het met pornografie waarin kinderen bekeken kunnen
worden?
Exploitanten van pornosites in Nederland moeten tegenwoordig gaan
aantonen dat de modellen die zij gebruiken minimaal 18 jaar zijn. Een
motie van deze strekking van de SP en PvdA, is met algemene
stemmen aangenomen.71 Kinderporno is illegaal, maar desalniettemin
een aspect van de seksuele exploitatie van kinderen en een grote,
groeiende en lucratieve business van internationale omvang. Niet
alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse sites kiezen Nederland als
verspreidingspunt. Na onderzoek door de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden van ruim 650 cybercrimedossiers van de politie, bleek
dat een kwart van de verspreiders van kinderporno slechtst tussen de
12 en 24 jaar te zijn.72 Het aantal meldingen van ongewenste emailberichten (spam) met kinderporno is in 2004 ruim verviervoudigd
ten opzichte van 2003. De meeste kinderporno komt uit het
buitenland.73 Het Meldpunt Kinderporno kreeg in 2007 700 meldingen
van kinderpornosites die vanuit Nederland verspreid worden
tegenover 100 in 2006. In 2008 kwamen 7600 meldingen binnen bij
het Meldpunt Kinderporno en in 2009 is dat gegroeid tot ruim 9000.
In ruim 40 % van die meldingen gaat het over kinderpornografische
plaatjes, waarvan een derde op een Nederlandse server is gezet. Het
gaat om een forse toename ten opzichte van 2008.74 Het Leidse
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Meldpunt Kinderporno kreeg in 2014 ruim 16.000 meldingen binnen
uit binnen- en buitenland, en in 2015 was het aantal weer fors
opgelopen tot ruim 25.000, dat is een stijging van maar liefst 54
procent ten opzichte van het jaar ervoor.75 Voor elke foto is een jongen
of meisje misbruikt. In Nederland behandelt de politie jaarlijks zo’n
800 kinderpornozaken. Dat is volgens het KLPD maar het topje van
de ijsberg. Na twee jaar onderzoek werd een grote (?) slag geslagen
toen in 19 landen 115 verdachten werden gearresteerd op verdenking
van bezit en verspreiding van kinderporno via een Oostenrijkse
website.76
Het aantal kinderpornozaken groeide van 800 in 2009 naar 1000 in
2010. Naar verwachting zal dat verder blijven stijgen onder meer door
de snelle verspreiding via internet. En inderdaad: het meldpunt
Kinderporno behandelde in 2013 in totaal 23.278 meldingen, bijna
3500 meer dan een jaar eerder.77 Het maken en produceren van
kinderporno en het beëindigen van ‘acuut misbruik’ krijgt de hoogste
prioriteit. Het aantal gespecialiseerde rechercheurs gaat van 70 naar
145. En zo wil het Openbaar Ministerie en politie hun inspanningen
bij de opsporing van kinderporno verdubbelen. Tevens zal hard
worden opgetreden tegen computeranimaties van kindermisbruik, die
soms bedrieglijk echte vormen aannemen.78 De vraag is of het wat
uithaalt. In 2014 kopte een krant ’Wereld dreigt strijd kinderporno te
verliezen’ en stelde dat de internethandel in filmpjes en afbeeldingen
van seksueel misbruik van kinderen inmiddels zo omvangrijk is
geworden, dat ze gerust een epidemie genoemd mag worden.79
De Sliedrechter Dirk P. zou meer dan 7 miljoen bestanden met
kinderporno hebben verzameld, dat is groter dan de landelijke
database van de politie! Op zijn foto’s waren kinderen te zien die seks
met dieren hadden en misbruikte baby’s. Tegen hem is waarschijnlijk
de hoogste straf ooit in Nederland geëist voor het bezit van
kinderporno: vier jaar celstraf.80 Nog geen maand later werd
Nederland op dit gebied opnieuw opgeschrikt: Tienduizenden
seksueel getinte afbeeldingen van 98 meisjes tussen 6 en 16 jaar
werden gevonden bij Benno L., de van ontucht verdachte eigenaar
van een zwemschool uit Den Bosch. Hij kon ongestoord individuele
lessen geven aan verstandelijk gehandicapten. Deze man lijkt de
foto’s niet te hebben verzameld, maar zelf te hebben geschoten. Bijna
vierhonderd verontruste ouders uit de hele regio reageerden hierop
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emotioneel en ontdaan.81 Een nieuwe ontwikkeling: het Meldpunt
Kinderporno op Internet slaat groot alarm over de verspreiding en het
gebruik van kinderporno via mobiele telefoons. Pornobezitters
kunnen ongezien beelden versturen, waardoor het voor de politie
bijna onmogelijk wordt om hen op te sporen.82 Misbruik van peuters
en baby’s voor films en foto’s en andere totaal zo’n 900
kinderpornozaken, worden niet in behandeling genomen omdat er te
weinig rechercheurs beschikbaar zijn voor de opsporing hiervan, of
anders gezegd omdat men de lawine niet aankan.83
Het maken, verspreiden en het kijken van kinderporno is strafbaar.84
Kinderen worden verleid door affectie en aandacht en hun natuurlijke
nieuwsgierigheid wordt als invalspoort misbruikt. Zelfs 8-jarigen
worden misbruikt voor webcamseks. Een in hun ogen vertrouwd
persoon kan hen van alles laten doen voor een camera en zet de
beelden vervolgens op internet. In 2014 kwamen 1331 meldingen
binnen van misbruik bij Helpwanted, de organisatie die online
misbruik bijhoudt. Dat is een stijging van 77 %.85
In november 2015 is de tot dan toe grootste kinderpornosite met ruim
360.000 verboden foto- en filmbestanden en 45.000 leden ontmanteld.
De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 35 jaar cel. De leden kregen
alleen toegang tot deze site als ze zelf kinderporno uploaden, om zo te
bewijzen dat ze geen politie zijn. Naarmate de frequentie van het
uploaden toenam en de aard van het kindermisbruik extremer was,
konden de leden naar hogere niveaus klimmen, waar ze toegang
kregen tot meer en heftiger materiaal, met zeer jonge kinderen.86
Zoiets werkt verslaving in de hand. Inmiddels zijn 303
kinderpornoproducenten opgepakt in tien landen, waaronder
Nederland, Zuid-Korea, en de Verenigde Arabische Emiraten. De
digitaal rechercheurs hebben tot dusver 106 slachtoffers achterhaald.
87
Hopelijk krijgen zij voldoende en afdoende traumahulp.
Het aantal meldingen van kinderporno is in 2016 met 12.000 ruim
verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, toen er ruim 5500 meldingen
binnenkwamen. Volgens de politie is er waarschijnlijk niet meer
kinderporno verspreid, maar nam het aantal meldingen toe doordat
bedrijven als Google, Microsoft en Facebook volgens de Amerikaanse
wet verplicht zijn melding te maken van mogelijk
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kinderpornografisch beeldmateriaal.88 Om dit kwaad in te dammen
zijn er evenredig veel zedenrechercheurs nodig.
Uit vele getuigenissen blijkt een sterk verband te bestaan tussen
pornografie en seksmisdaden tegen kinderen inclusief incest. Dat
porno onschadelijk en onschuldig zou zijn is onhoudbaar.
Kinderporno kan niet zonder misbruik van kinderen. Om kinderen
naakt te laten poseren wordt hen eerst ... kinderporno getoond, om hen
te overtuigen dat het heel normaal is en zelfs een voorbeeld is ter
navolging. Zo wordt hun geweten dichtgeschroeid en gehersenspoeld.
Al zeer vroeg in zijn jeugd (drie jaar of zelfs al 18 maanden)89 kan het
misbruiken van een kind beginnen. Elke pedofiel heeft een collectie
kinderporno in zijn bezit. Zo’n 750.000 pedofielen wereldwijd zijn
constant op zoek naar kinderpornografisch materiaal. Dit stelde Najat
Maale, de speciale VN-rapporteur inzake kinderprostitutie en
kinderpornografie in Genève. Zij meldt dat het aantal websites voor
kinderpornografie wereldwijd toeneemt in aantal, maar bovendien dat
deze sites steeds schokkender worden. Ze schat dat tussen de 10.000
en 100.000 kinderen slachtoffer zijn van kinderpornonetwerken.90 De
kindslavernij is dus verre van uitgeroeid, integendeel. Pedofielen
(ongeveer 97 procent mannen, en 3 procent vrouwen91) zijn vaak
vroeger zelf als kind seksueel misbruikt en kunnen kinderen onderling
uitwisselen voor hun perverse lusten. Zo is de sexy Marilyn Monroe
zelf seksueel misbruikt, poseerde voor het eerst op Playboy’s
uitklapplaat en pleegde uiteindelijk zelfmoord.92 Jaarlijks reizen vanuit
Nederland 3000 toeristen naar onder meer Zuidoost-Azië om seks met
minderjarigen te hebben.93 Porno draagt bij tot de verdorven cirkel van
generatie op generatie. Maar porno door en voor volwassenen valt
vaak in handen van ongerepte kinderen, die daardoor in grote
verwarring worden gebracht. Actiegroep ‘Stop de porno!’ wil dat de
pornoblaadjes in een tijdschriftenkiosk allemaal een neutrale kaft
krijgen en in supermarkten niet op ooghoogte van kinderen liggen.
Wettelijke leeftijdsgrenzen voor het kopen van porno zijn echter
makkelijk te omzeilen. Als een bezoeker van een seks-site alleen
verder mag gaan als hij/zij beweert ouder te zijn dan 18 jaar is dit
drempeltje natuurlijk een lachertje, want controle is uitgesloten. De
Franse psychologe Denise Stagnara publiceerde een onderzoek
waaruit blijkt dat een op de twee kinderen tegenwoordig al op
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elfjarige leeftijd heeft kennisgemaakt met harde porno.94 Zo worden
kinderen beroofd van hun kinderjaren. Internet wordt aangeboden
zonder limiet, vierentwintig uur per dag. Schaamteloze tvprogramma’s zijn steeds vroeger op de dag door iedereen te zien.
Boeken met erotiek, sentimentaliteit en occultisme, worden
geromantiseerd en hebben de plaats van gezonde boeken en
gezinsrolmodellen overgenomen.
Beelden van porno blijven in je geheugen vast zitten en kunnen
ernstige concentratie- problemen veroorzaken. Dit gaat ten koste van
studie en arbeid. Hoeveel tijd en dus geld gaat niet verloren doordat in
de tijd van de baas men op internet surft op zoek naar nog meer en
nog weer porno? Niet alleen de kinderen die voor pornobazen moeten
poseren moeten eerst overtuigd worden dat het normaal is, maar ook
kinderen die (kinder)porno onder ogen komen, krijgen de indruk dat
dit dus meer geaccepteerd is dan zij voor mogelijk hielden. De leeftijd
waar men seksueel actief wordt, daalt mede door een overdosis porno.
Volgens de Canadese onderzoeker S.L. Lajeunesse beginnen de
meeste jongens met het zoeken naar porno wanneer ze tien jaar zijn,
de leeftijd waarop ze seksueel gezien het meest nieuwsgierig zijn.95
Vroegtijdige seks leidt tot tienerzwangerschappen en abortus. Maar
boven alles gaat het bij porno om geld, heel veel geld. Is er wel een
principieel verschil tussen kinderporno en ‘gewone’ porno?
Marc Dutroux is een Belgische misdadiger, veroordeeld tot
levenslang voor ontvoering, gijzeling, verkrachtingen (die werden
gefilmd!), moord en illegale handel. Hij werd in 1996 opgepakt voor
de ontvoering van zes meisjes, waarvan slechts twee dit drama
overleefden. Dutroux zou voor een netwerk van kinderseks werken. In
zijn huizen werden honderden video's gevonden. Vooral sinds
Dutroux richt de volkswoede zich tegen pedofielen. Terecht? Op een
studiedag met als titel ‘Smeulende kwesties. Pedofilie in de
seksuologische praktijk’ op 16 april 1999 die georganiseerd werd door
de seculiere wetenschappelijke Nederlandse Vereniging voor
Seksuologie (NVVS) kwam als overheersende mening naar voren dat
seksuele contacten tussen een volwassenen en een kind inderdaad
schade aanbrengen.96 Volgens de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege
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in Nederland, zijn de activiteiten van de pedofielenclub Martijn, in
strijd met de openbare orde. In het belang van de bescherming en de
gezondheid, rechten en vrijheden van kinderen is Martijn verboden en
ontbonden sinds 24 april 2014. Het verbieden en ontbinden van een
vereniging moet een hoge uitzondering zijn, maar is in dit geval
noodzakelijk, oordeelt de raad, ter bescherming van het kind. Deze
vereniging bagatelliseert en verheerlijkt de gevaren van seksueel
contact tussen volwassenen en jonge kinderen, aldus de raad. Ook
propageert zij haar opvattingen. Martijn werd opgericht in 1982.
De rechtbank in Assen verbood op verzoek van het Openbaar
Ministerie (OM) de vereniging al in 2012. In hoger beroep draaide het
gerechtshof in Leeuwarden die beslissing vorig jaar terug. Van een
verbod kan geen sprake zijn, vond het hof, omdat de activiteiten van
Martijn weliswaar in strijd met de openbare orde zijn, maar niet
leiden tot de dreiging van een maatschappelijke ontwrichting.97
Nu de Nederlandse maatschappij zich gekeerd heeft tegen pedofilie,
zou ook de kinderporno verboden moeten worden. De 27 jarige
Robert M., pedofiel en homofiel, is opgepakt omdat hij tussen 2007
en 2010 in ieder geval 85 kinderen van 0 tot 2,5 jaar zou hebben
misbruikt, wat hij zonder spijt heeft bekend. Een groot aantal zou hij
ook hebben verkracht, waarvan hij beeldopname maakte. De politie
vond maar liefst acht tera-byte aan filmpjes en beelden met of over
kinderporno op zijn pc’s, dat is goed voor maar liefst twee miljard
pagina’s papier! De beelden zijn waarschijnlijk gedeeld met
pedofielen over de hele wereld.98
Dit is vrees ik een topje van een van de vele groeiende pornoijsbergen... Kinderporno leidt niet zelden tot daadwerkelijk seks met
kinderen. Het aantal meldingen ven kindersekstoerisme in Nederland
is in 2010 verviervoudigd. Kwamen van 2005 tot 2009 jaarlijks vijf
tot vijftien meldingen binnen, in 2010 waren dat er 67, volgens de
Koninklijke Marechaussee, die samenwerkt met Meld Misdaad
Anoniem, een campagne op Schiphol om het publiek bewust te maken
van kindersekstoerisme. Slogans als ‘doorbreek het stilzwijgen’
moesten aansporen tot het melden van verdachte reizigers. De
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bereidheid om kindersekstoerisme te melden is met een kwart
toegenomen.99
De Britse vicedirecteur van het centrum tegen online kindermisbruik
CEOP vertelde in 2013 voor de BBC radio dat jaarlijks honderden
kinderen worden gechanteerd. ‘Sommigen zijn nog maar net acht jaar
oud.’ In een alarmerend rapport van de CEOP staat dat zeven kinderen
zich van het leven hebben beroofd en dat zeven anderen zichzelf
ernstig letsel hebben toegebracht.100 Hoe triest als onschuldige,

onnozele kinderen de genadeloze pornofuik inzwemmen... Souteneurs
of pooiers, loverboys en pornografen maken net als Amalek (Deut.
25:17-19) slachtoffers onder de kwetsbaren als armen, kinderen,
vrouwen, de wanhopigen. Jezus heeft kinderlokkers ernstig
gewaarschuwd: Het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen,
maar wee hem, door wie zij komen! Het zou beter voor hem zijn, als
een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was
geworpen, dan dat hij één van deze kleinen tot zonde verleidde (Luc.
17:1-2).
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Sexting
Een vrij nieuw fenomeen is sexting. Sexting is het verspreiden of
delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of
andere mobiele media. De term is afgeleid van sex (verwijst naar de
seksuele inhoud) en texting (sms/mms). Uit een steekproef onder
Amerikaanse collegestudenten bleek dat 54% minstens één keer
seksueel getinte video's of foto's naar hun partner had gestuurd.
Ongeveer een derde doet dat af en toe. Een van de motivaties is het
willen verbeteren van de relatie en seksuele bevrediging. Ook zou de
opkomst van de mobiele app snapchat hebben gezorgd voor een
toename van sexting. Op snapchat kan men makkelijk foto's naar
elkaar doorsturen zonder dat deze worden opgeslagen. Uit de praktijk
is echter al meermaals gebleken dat dit snel omzeild kan worden en
dat de foto's wel degelijk bewaard kunnen worden.
De omgeving waarin een individu verkeert heeft een sterke invloed op
de gedragsbepaling. Door middel van sexting wil het merendeel van
het vrouwelijke geslacht de eigen populariteit
bij het mannelijk geslacht verhogen.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van seksuele teksten en/of
erotische foto’s. Door overredingskracht willen jongens bereiken dat
meisjes ingaan en meespelen met deze seksueel getinte conversaties.
Mannen laten op deze manier de vrouwen in de waan dat ze bij
deelname in dit spel niet door de man verlaten zullen worden. Bij
seksualiteit worden mannen over het algemeen als sterkste geslacht
gezien. Vrouwen krijgen vaker de slachtofferrol toegekend. Vrouwen
houden zich evenwel niet meer of minder bezig met sexting dan
mannen. Ook media zorgen voor een dubbele standaard. Door het feit
dat vrouwen in deze slachtofferrol worden geduwd, worden zij sneller
aangezien als “sletterig”. Bij mannen is dit juist tegengesteld. Het
ontvangen en versturen van seksueel getinte berichten zorgt juist voor
een verhoogde sociale status.
Het grootste risico bij het versturen of posten van seksueel getinte
foto's of video's op het internet is de controle over het fragment. Als
eenmaal de foto op het internet is geplaatst, heeft de eigenaar er geen
controle meer over. Uit een studie van Internet Watch Foundation
blijkt dat 88% van de zelfgemaakte seksuele video's of foto's worden
doorgestuurd of worden verplaatst naar andere websites. In sommige
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gevallen worden de filmpjes geplaatst op pornografische sites. 101
Compromitterende foto’s kunnen leiden tot financiële afpersing. Maar
het kan nog ernstiger uit de hand lopen. Door herkenbaar in beeld te
zijn kunnen er door chantage levensgevaarlijke situaties ontstaan. Zo
maakte een 14 jarige jongen uit Enschede een einde aan zijn leven
nadat hij een naaktfoto van zichzelf had aangetroffen op internet.102
Zijn diepe schaamte om de schande kwam te laat. Een onschuldig
lijkend spelletje kat en muis is deze wanhopige scholier fataal
geworden.
De jongerensite helpwanted.nl is een onderdeel van het Meldpunt
Kinderporno op Internet.103 Degene die foto’s online hebben gezet
kunnen vervolgd worden voor smaad.
Legaal of illegaal
Sommigen menen dat het verbieden van porno zou botsten met de
vrijheid van meningsuiting. Zo geredeneerd zou de overheid geen
belemmerende wetten mogen opleggen, wat natuurlijk absurd is.
Omdat porno de waardigheid van vooral vrouwen en kinderen aantast,
familietrauma’s, uiteengescheurde echtparen, desintegratie van
gezinnen en nog meer ellende veroorzaakt, zou van hoger hand meer
ingegrepen moeten worden. De overheid moet immers de zwakken in
de maatschappij beschermen. Grenzen van vrijheid worden bepaald
als een ander er door gevangen raakt. De stelling dat je de productie
en verspreiding van pornografie gewoon vrij moeten laten, dus uit de
illegaliteit halen, want het zal wel vanzelf zal stoppen als men
verzadigd is en bovendien wat verboden is is des te aantrekkelijker,
blijkt niet met de werkelijkheid in overeenstemming te zijn. De groei
van porno blijft explosief, de markt blijkt niet te verzadigen,
brandende begeerten zijn schijnbaar onuitblusbaar. De
psychologische, morele en fysieke schade loopt eveneens op. Porno is
vooral anti, want het is tegen: leven, gezin, menselijkheid, vrouw,
kinderen, paradoxaal: seks (als heilige gave), sociaal gevoel,
zuiverheid, gemeenschap, cultuur, geweten en God.104 We kunnen de
zwarte Piet doorspelen naar de maatschappij, de media, de politici, het
onderwijs, maar in de eerste plaats zijn ouders aanspreekbaar op hun
verantwoordelijkheid. In enkele gevallen keert de publieke opinie zich
tegen het beschikbaar stellen van porno. Zo hebben er wel mensen
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moeite dat een veroordeelde lustmoordenaar (bv Koos H., begin jaren
tachtig veroordeeld tot levenslang (zonder tbs) voor seksuele
marteling en moord op drie meisjes) toch porno mag kijken.105
Porno-industrie
Het progressieve denken heeft een monsterverbond gesloten met de
gewetenloze commercie. De geldzucht blijkt inderdaad de wortel van
alle kwaad te zijn (1Tim.6:10). In de genadeloze seksbusiness staan
grote belangen op het spel. Als porno niet zo uitermate winstgevend
zouzijn, zou de omvang veel beperkter zijn. De makers worden niet
vervolgd voor de grote schade die zij aanrichten. Je bent vooral zelf
verantwoordelijk voor je eigen vergiftiging. Er zijn diverse slinkse
methoden om argeloze mensen het geld uit de zak te kloppen.106
Degene die te krachtig protesteert kan bedreiging en pesterijen
verwachten, want het gaat om zeer grote financiële belangen!
Omdat veel in het illegale circuit verkeert, is zelfs een ruwe schatting
moeilijk. De bronnen wijken onderling van elkaar af, maar geven in
elk geval alarmerende indicaties.
1970: $ 500 miljoen - $ 2,5 miljard per jaar
1977 - 1979: $ 4 miljard
1984, 1985: $ 8 miljard107
In de VS:
1996: $ 52 miljoen [of 13 miljard dollar108]
1999: $ 2 miljard.109 , [of 1 en 1,2 miljard dollar110]
2002: $ 13 miljard.111
Marktonderzoeksbureau Strategic Telemedia in New York
constateerde dat de nachtelijke sekslijnen goed zijn voor meer dan $ 6
miljard per jaar.112
Jaarlijks gaat er meer dan 100 miljard dollar om in de porno-industrie.
Andere schatting is minder: wereldwijd is de porno-industrie goed
voor een omzet van 65 miljard dollar.113 Pornoverkoop is in de VS
goed voor nog maar zo’n 4,9 miljard dollar. Want... het wordt steeds
meer gratis geleverd!114 Anderzijds is echte seks nog nooit zo
goedkoop geweest: voor slechts één breezertje krijg je wat je wil...
De omzet van kinderporno is wegens illegaliteit moeilijk in te
schatten. In 1985: $ 2 tot 4 miljard.115
Japanse mobiele pornosites verwelkomen zo’n 1000 nieuwe klanten

PORNO, DE NAAKTE WAARHEID OVER PORNOGRAFIE

!37

per dag. Online pornodirecteur Hirotaka Ishimori schat dat in Japan
een miljard dollar per jaar wordt verdiend aan porno.116
Er zijn meer dan 200.000 pornografische sites te vinden op het web en
zo’n driehonderd worden er elke dag aan toegevoegd. Naar schatting
bezoeken iedere maand twintig miljoen volwassenen cyber-sex sites.
117

Volgens een Amerikaans bedrijf MegaCert, dat internetfilters maakt,
staan maar liefst 187 miljoen pornografische webpagina’s op servers
in Nederland, ruim een kwart van het totale aanbod op internet. Alleen
de VS is met 428 miljoen pagina’s een grotere thuisbasis van porno.
Redenen hiervoor zijn dat Nederland op een belangrijk
internetknooppunt ligt, waardoor er hier veel bedrijven zijn die
goedkope serverruimte aanbieden, ander redenen zijn de lage
belastingen die ze hier betalen, de politieke stabiliteit, een zeer
betrouwbare elektriciteitsvoorziening, en het cliché van Nederland als
een liberaal en tolerant land.118 Het is niet bepaald om trots te zijn
waar ons kleine land groot in is geworden. Naar schatting worstelt vijf
procent van de volwassen bevolking in Nederland met seksverslaving.
Dat zijn 800.000 mensen.119 Uit een niet nader aangeduid onderzoek
van de Volkskrant blijkt dat 80 procent van de Nederlandse mannen
porno gebruikt en 66 procent regelmatig, waarnaast 40 procent van de
vrouwen en is 18 procent veelgebruiker.120 Mannen worden namelijk
van nature visueel meer geprikkeld dan vrouwen.
Winsten van 30 procent maken de handel in bloot weer zeer lucratief.
Maar de ING Bank heeft, vanwege vermeende imagoschade, alle
rekeningen opgezegd van een groot aantal Nederlandse en
buitenlandse pornowebsites. Bezoekers van zulke websites betalen
vaak met hun creditkaart. Daarbij gaat het om vele miljoenen euro’s
per maand.121 Virtual Access, die de financiën daarvoor afhandelt,
beriep zich in een kort geding op het feit dat ze volkomen legaal bezig
zijn. De rechter ontkende dit niet, maar stelde de bank toch in haar
gelijk. In 2007 liet ABN-Amro weten ook geen zaken te willen doen
met bordelen en sekshuizen.122
Hier past de vermaning uit Gods Woord Ef.4:17-20: ‘Op gezag van de
Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen
met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn
vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun
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hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich
over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze
praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen!’ (NBV)
‘Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt
wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun
denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods
om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun
hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de
losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij
geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.’ NBG
Soms laten christenen het niet over zich heen komen maar voeren
actie. Nadat de kerken in het Amerikaanse Wheaton opriepen om een
warenhuis te boycotten was er duidelijk minder verkocht, maar de
christenen zouden met hun actie doorgaan totdat de 80 pornografische
bladen niet meer te koop zouden worden aangeboden. Andere zaken
zouden ook zo onder druk worden gezet.123 De Nederlandse antiporno-actiegroep Schreeuw om Leven blijkt echter vaak een roepende
in de woestijn te zijn.
Porno verstrekken aan veroordeelden voor zedendelicten is als het
zenden van dynamiet aan terroristen. Verkrachtingen in een
gevangenis na het zien van verkrachtingen in de pornobladen, waren
alleen maar te verwachten. Wordt het niet hoog tijd om wettelijk veel
meer paal en perk te stellen aan de verderfelijke pornografie!? De
Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over ontuchtige handelingen
en pornografie met dieren.124 Maar wie komt op voor de menselijke
(niet alleen vrouwen, ook kinderen, mannen, invaliden en kleurlingen)
slachtoffers? Christenen en feministen kunnen hier hun handen ineen
slaan.
Soms lukt het iemand om uit de wurgende greep van deze megaindustrie en aan de dood te ontsnappen. Pornoactrice Brittni Ruiz
(Jenna Presley) getuigt na een lange reis van zeven jaar vol porno
(ongeveer 125 porno-scènes), prostitutie, strippen, drugs, alcohol en
zelfmoordpogingen dat ze haatte wat ze deed. ‘Nooit vond ik liefde in
mijn leven en ik zocht ernaar op de verkeerde plek. Nu heb ik
eindelijk Gods onvoorwaardelijke liefde leren kennen, en ik ga nooit
meer terug naar de seksindustrie.’125
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Samenvatting bezwaren tegen porno:126
1 Meer dan de helft van de vrouwen in de porno werkt niet
vrijwillig mee.
2 Meer dan de helft van de vrouwen is misbruikt in hun jeugd.
3 Een deel van de gebruikers went aan de beelden en gaat steeds
extremere beelden
zoeken.
4 Kinderporno stimuleert misbruik van kinderen.
5 Iedereen die porno bekijkt, verandert langzaam zijn beeld van
vrouwen, mannen en
seksualiteit.
6 Pornogebruik wordt door bijna alle partners als een diepe
belediging ervaren.
7 Pornoverslaving ondermijnt een relatie op een ernstige wijze,

voegt relatietherapeute
en seksuologe Hannie van Rijsingen uit de praktijk en niet als
moraalridder toe. 127
Volgens 2 Tim. 3:1-6 zal men het genot in de laatste dagen meer
liefhebben dan God. Hedonisme is er altijd al geweest, maar zal een
vlucht nemen. De klassieke valkuilen voor christenen en christelijke
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leiders blijven nog steeds: geld, macht en seks. Gods heiligheid is
echter niet veranderd…
Satan is een beruchte aartsleugenaar, sluwe verleider, genadeloze
aanklager, gemene verdeeldheidzaaier, sadistische folteraar en
gruwelijke moordenaar. Hij zal je verder brengen dan je wilt gaan en
hij houdt je langer vast dan je wilt. Zijn werken van de duisternis
moeten wij ontmaskeren door het tegen het licht van Gods Woord te
houden. Hoewel hij overwonnen is, en dat weet hij duivels goed!probeert hij zoveel mogelijk moois van God te vernietigen. Een
Portugese hacker en een Australisch pornobedrijf hebben een
internetfraude bedacht. Deze fraude heeft vijfentwintig miljoen
websites beïnvloed, dat is meer dan twee procent van het wereldwijde
web. Dit wordt ‘pagejacking’ of ‘mousetrapping’ genoemd en gaat om
het klonen van legale, fatsoenlijke sites, zodat wanneer je als
computergebruiker onopzettelijk de gekloonde site bezoekt, je in
plaats daarvan een pornosite krijgt. Iedere keer als je je muis gebruikt
om ‘terug’ of ‘home’ te klikken, krijg je een andere pornosite. Je bent
in de val gelokt.128 Begeerte wordt opgewekt en vervuld. Subtiel en
volgens een beproefd recept lokt hij als een geduldige visser mensen
in zijn uiteindelijk fuik. Of een ander sprekend beeld: vissen vangen
met aas. Wie ziet in het hapje het venijnige, genadeloze weerhaakje?
Menig gulzige vis wordt slachtoffer door gebrek aan zelfbeheersing.
Wie ziet de haast onvermijdelijke, sterke, bijna onzichtbare draden
behorend bij het dodelijke wereld-wijde-web? In het centrum hangt
satan als geduldige, genadeloze spin, die zijn argeloze prooi inwikkelt
en uitzuigt. Ten slotte het beeld van een gifslang die zijn prooi bijt en
loslaat. De vrijheid is maar tijdelijk, want het gif wint het op den duur
van zijn levensdrang. De slang haalt je in om je op te vreten Het bloed
van Jezus Christus is het enige afdoende antiserum wat de betovering
kan doorbreken.
Oorzaken van gebondenheid zijn onder andere seksuele zonden.129
Onreine geesten (Mat. 10:1), demonen die bewust of onbewust binnen
zijn gelaten door gebruik van porno, zullen echter niet vanzelf
verdwijnen.130 Ieder huis dat voor onheilige dingen wordt gebruikt zal
onheilige machten aantrekken.131 Een pornoverslaafde getuigde dat
wie aan porno verslaafd is inderdaad demonisch gebonden is. Onreine
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geesten blijken zich nogal goed weg te kunnen stoppen, wellicht
vanwege het schaamtegevoel.132 Iemand werd na de reiniging juist
onder het avondmaal geplaagd met pornografische beelden. Kwam dit
door satan of moest het voorstellingsvermogen heel concreet
gereinigd worden?!133
Vermijd en weersta dus porno. Kruisig het vlees en drijf demonen of
onreine geesten uit.
Mogelijke oplossingen
Voorbeeldgebed
Ik belijd dat porno zonde is tegen U, mezelf en anderen. Ik belijd
schuld en vraag God en mijn evt. partner om vergeving. Ik geef de
beelden onmiddellijk aan U Here Jezus. Reinig mijn
voorstellingsvermogen, mijn verlangens, zodat ze worden vervuld op
een manier die U behaagt met heiligheid, heerlijkheid en schoonheid.
Vul mij met uw Heilige Geest.
Tips
Remedie: Voorkomen is beter dan genezen. Een beginnende vlam is
makkelijker te doven dan een in lichterlaaie staand huis. Decadentie
verwoestte destijds het schier onoverwinnelijke Romeinse rijk.
Moraal en speciaal de deugd van zelfbeheersing (een vrucht van de
Geest Gal5:22) zijn tegenwoordig vieze woorden geworden. Laten we
stelling nemen tegen deze omkeringen van waarden en tegenover de
verslavende leugen de bevrijdende waarheid
stellen. Demoralisatie moet als een levensbedreigend kankergezwel
worden bestreden. Helaas moeten we in alle nuchterheid constateren
dat het pornobombardement op ons gedachteleven alleen maar zal
toenemen. God ontferme zich over de jeugd die aan extreem veel
verleidingen wordt blootgesteld. Laten ouders integer zijn, hun
zwakten erkennen en het goede voorbeeld geven. Reinig je huis. Doe
alle porno radicaal de deur uit en wees alert zodat het niet weer
binnenkomt. Denk aan erotische tijdschriften, video’s, foto’s, brieven,
muziek, erotische kunst, - hulpmiddelen, - boeken, -spelletjes, computer software, enz.. Wellicht dat een nieuw e-mailadres moet
worden gekozen, opdat bekenden uit de chatrooms geen contact meer
kunnen opnemen.134 Een goed boek is beter dan zappen. Houd jezelf
niet voor het lapje. Leid jezelf niet in verzoeking. Verzocht worden is
trouwens op zich nog geen zonde, maar kan wel tot zondigen leiden.
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Wat zegt de Bijbel over pornografie?
Voor de Israëlieten was het huwelijk heilig en in principe monogaam.
‘Pleeg geen overspel. ....; Zet uw zinnen niet op het huis van een
ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin...’ (Ex
20:14, 17). Jezus verzwaarde de wet: ‘En ik zeg zelfs: iedereen die
naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met
haar gepleegd.’ (Mat. 5:28).
Vooral in de brieven aan de Korintiërs vinden we veel over hoererij en
ontucht. In deze grote havenstad waren nota bene ruim duizend
tempelprostituees gewijd aan Venus. Hoererij en afgoderij waren twee
zijden van dezelfde medaille. Ook toen was het niet eenvoudig om in
die cultuur je staande te houden als christen. De apostel Paulus heeft
hier veel over geschreven:
‘Tenslotte, broeders een zusters, schenkt aandacht aan alles wat waar
is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles
wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is
en lof verdient.’. (Filip. 4:8)
‘In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met

God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten
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hebben. Afgestompt als ze zijn , geven ze zich over aan losbandigheid
en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken.’ (Ef. 4:18-19).
‘Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen,
schandknapen, noch knapenschenders, dieven noch geldwolven,
dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het
koninkrijk van God.’ (1 Kor. 6:10).

‘God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig
leven.’ (1Tess. 4:7).
Besef dat een moe lichaam (meestal ’s avonds laat) makkelijk te
verleiden is. Verveling kan aanleiding zijn voor verleiding. Doelloos
rondkijken in de kiosk, surfen op het net en zappen voor de tv
gebruikt satan maar wat graag voor zijn doel: verwijdering van God
en mensen, en uiteindelijk de dood. Zorg op kritieke momenten voor
afleiding, zoals sport. Gebruik de pc in een ruimte waar ook anderen
zijn. Plaats de foto van je echtgenote of Bijbelteksten135 op je
bureaublad, screensaver, of plak deze op de rand van de monitor. Je
kunt verder denken aan een passwoord als ‘Ik en mijn huis volgen de
Here Jezus’. Er ligt kracht in het Woord van God! Bid een
schietgebed zoals bijvoorbeeld ‘Heer help mij niet te zondigen!’ ten
tijde van heftige aanvallen.
Bloed als antigif
Dat strenge censuur technisch mogelijk is blijkt uit strenge
islamitische landen als Saoedi- Arabië. Maar dat biedt toch geen
oplossing, want slimmeriken weten censuur te omzeilen. Bovendien
botst het met de vrijheid van meningsuiting, maar vooral de zonde zit
ten diepste in het menselijke hart en in die kern moeten we ook de
oplossing zoeken. Dat neemt niet weg
dat de overheid de burgers moet beschermen tegen allerlei
bedreigingen voor de volksgezondheid.
Erger dan in de zonde vallen is in de zonde blijven liggen. De persoon
en kracht van Jezus zijn nòg groter dan van pornoverslaving. De
macht van een afgod brokkelt af naarmate je sterker ervaart dat je
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diepste geluk in Christus ligt. Leer drinken uit de bron van levend
water, in plaats van rioolwater van de pornografie. Haat de
pornografie uit liefde voor je vrouw. Het huwelijk is een verbond, een
zwaarwegende, levenslange belofte van toewijding, waarbij je sterft
aan jezelf en je leven voortaan leeft voor en door die ander. Dit is het
geheimenis waarover Paulus spreekt in Efeze 5. De man moet vader
en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Toewijding, het zoeken
het belang van de ander, is de basis. Het is de verantwoordelijkheid
van beide huwelijkspartners om ervoor te zorgen dat de noden en
behoeften van de ander vervuld worden, dat de ander het goed heeft
en tot bloei komt. Dit zeg je allebei en daardoor werkt het huwelijk.
Dus niet geven en nemen, zoals de wereld zegt, maar geven en
ontvangen.136
Na zondebelijdenis, vergeving en grote schoonmaak is wellicht
therapie noodzakelijk. Met peptalk of je goede wil alleen red je het
niet. Onreine geesten moeten vervangen worden door de Heilige
Geest, God Zelf, die geen onpersoonlijk kracht is, maar wel kracht
kan geven in de strijd tegen de zonde. Overwin door: 1. het bloed van
het Lam, 2. het Woord van je getuigenis, 3. de dood van het oude ik
(Openb. 12:11). In geval van een langere leefstijl van zonde / patroon,
beveel dan dat de demon die toegang kreeg tot je denken, jou in
Jezus’ naam totaal verlaat. Vraag wellicht hulp. Ontloop je eigen
verantwoordelijkheid niet, kruip niet in een slachtofferrol, maar druk
zelf op de ‘escape toets’. Stop met het leiden van en het lijden aan een
dubbelleven; je wordt er zo moe van. Herstel van de relaties is -God
zij dank- mogelijk, maar er hangt wel een prijskaartje aan: niemand
minder dan Gods enige zoon betaalde met zijn leven!137
Tenslotte een opvallende uitsmijter van een alleenstaande moeder:
‘Porno-uitgever Sandy Wenderhold probeert haar vier zoons zo ver
mogelijk bij porno vandaan te houden. “Ik wil niet dat ze voor hun
18e porno kijken. Op onze computer zit een internetfilter en de
pornokanalen op tv hebben een code. Ik leg mijn zoons uit dat porno
niet het echte leven is. En dat ze voorzichtig met vrouwen moeten
omgaan, ook al kunnen meisjes nog zo ingewikkeld zijn.”’138
Het op een rijtje hebben van de theorie van porno biedt geen garantie
dat ik er daardoor immuun voor ben. De wereld, het vlees en satan
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blijven mij, ook als oudere
christen, voortdurend tot zonde
verleiden. Seks heeft te maken
met sterke oerdriften.
Waakzaamheid blijft geboden.
Ik kies ervoor om heilig te
leven, dichtbij mijn heilige en
genadevolle God. De eerste die
dit artikel moet lezen is mijn
eigen vrouw.
drs. W.J.A. Pijnacker Hordijk
update maart 2017

Bijlage 1 (met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief van CFT
– Christians for Truth van december 2002; voor contact:
info@cftnederland.nl)
Internet en hoe jezelf te beveiligen Hier volgt een aantal praktische
tips.
Steeds meer huishoudens beschikken vandaag de dag over toegang tot
het internet. Of het nu gaat om e-mails sturen en ontvangen,
internetbankieren of tweedehands spullen kopen, de mogelijkheden
zijn veelzijdig. Maar het internet brengt ook gevaren met zich mee, en
in het
bijzonder voor christenen. Zo heeft de porno-industrie in het internet
een nieuw afzetkanaal ontdekt en is actief bezig nieuwe klanten te
werven. Daardoor krijgt ook de gewone gebruiker van het internet
met deze vuiligheid te maken. Wie niet voor zichzelf een duidelijke
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grens getrokken heeft (Job noemde het: Ik heb een verbond gemaakt
met mijn ogen, Job 31), kan op de digitale snelweg snel
verongelukken.
In dit artikel willen we de gevaren in ogenschouw nemen, en bieden
we u concrete mogelijkheden wat daaraan te doen is.
E-mailverkeer
Ook wie niet of nauwelijks surft op het web, kan het op een dag
overkomen: een reclame-e- mail met pornografische inhoud.
Tips:
* Neem twee e-mailadressen. Het ene e-mailadres vertel je alleen aan
vrienden en het andere gebruik je voor bestellingen etc.
* Ongevraagde e-mails met twijfelachtige afzenders of onderwerpen
direct uitwissen.
* Gebruik een mailfilter die verkeerde mailtjes weet te herkennen:
www.mailwasher.net is een prima gratis programma. Ook McAfee en
Norton hebben (betaalde) filters.
Surfen
Niet alle pagina’s op het internet hebben een pornografische inhoud. Maar er
zijn pagina’s die een bedreiging vormen.

* Bij het surfen na 22.00 uur neemt het aantal pornoadvertenties toe,
ook op websites en pagina’s die normaal ‘schoon’ zijn.
* Mijd zoekmachines en portals die zich openstellen voor erotische
advertenties. Zo is onder de zoekmachines Google een goed
alternatief voor Ilse, Altavista en Vinden.
* Het grootste gevaar ligt in het doelloos surfen: nieuwsgierigheid en
onvoorzichtigheid kunnen snel tot een misstap leiden.
* Neem een abonnement bij een ‘schone’ internetprovider zoals
RDNet, Solcon of Filternet. * Bedenk voordat je begint te surfen: wat
wil ik? Hoe lang mag het duren? Als je je geen grenzen stelt, kan het
doelgerichte surfen tot doelloos surfen worden.
* De webbrowserprogramma’s hebben de mogelijkheid om beelden
uit te schakelen.
* Mijd pagina’s waarop illegale software en muziekfiles te vinden
zijn. Veelal worden die sites gefinancierd door erotische reclames.
* Als het mogelijk is niet alleen surfen. Zet de computer daar waar
anderen het beeldscherm kunnen zien. Dus niet alleen bij de kinderen
op de kamer. Anonimiteit zorgt ervoor dat gevaarlijke situaties eerder
kunnen optreden.
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* In de webbrowser valt in te stellen dat de paginageschiedenis en de
‘cookies’ (kleine bestandjes die laten zien waar de computergebruiker
is geweest) niet automatisch gewist worden. Wie na iedere
internetsessie de behoefte heeft zijn sporen uit te wissen, heeft daar
wellicht ook reden toe.
En als het toch eens gebeurt?
Een (onbewuste) klik en verschillende nieuwe vensters openen zich
achter elkaar. Je ziet dat het beeld gevuld wordt met bovenmatige veel
lichaamskleur. Wat nu?
* Probeer de internetverbinding direct te onderbreken. Als steeds weer
automatisch een telefoonverbinding wordt gelegd, de kabel uit het
telefoonstopcontact trekken.
* Dwing jezelf niet te kijken.. Bewust de beelden niet waarnemen.
* Sluit alle vensters van je programma.
* Zoek hulp (volgens het principe openheid in plaats van anonimiteit)
en samen met iemand anders de schade opruimen. Dat kan er mede
toe leiden dat je de volgende keer bij het surfen voorzichtiger bent.
Tot slot: Zijn wij mannen ons bewust dat het om onze ziel gaat, als we
pornografie bekijken en ‘gebruiken’? Als dat bij u niet het geval is, is
het beter dat u eerst met die vraag in het reine komt, voordat u zich
weer op het web begeeft.
Kies dan heden.......
In Nederland zijn we bijzonder bevoorrecht met maar liefst drie
schone internetaanbieders. Dit is in de ons omringende landen
ongekend. Wat doen wij als Nederlandse christenen? Steunen we deze
bedrijven (die met veel pijn en moeite hun diensten in de lucht weten
te houden), of hebben we een internetabonnement bij een
ongezuiverde internetaanbieder? Voor de prijs hoeft u het niet te laten
om over te stappen.
Wat zijn de mogelijkheden:
RDNet: alleen pagina’s die zijn bekeken en gecontroleerd worden
doorgelaten. Desondanks een grote hoeveelheid pagina’s. De beste
oplossing voor gezinnen met kinderen die vanwege school moeten
internetten. Inbelverbindingen en sinds kort ADSL
Solcon: alle pagina’s worden doorgelaten, tenzij het filter alarm slaat.
Het filter bestaat uit een lijst met ‘foute sites’. Naar keuze krijgt u zelf
het wachtwoord om het filter aan en uit te zetten. Ook ADSL.
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Filternet: een product van de EO, vergelijkbaar met Solcon. Maar de
filter is hier niet in handen van uzelf. Dus ongefilterd internet is niet
mogelijk. De veiligste oplossing in deze categorie. Ook ADSL.
Solcon en Filternet kennen beide goede filters, waarbij Filternet iets
uitvoeriger filtert. Toch zijn deze filters geenszins waterdicht, dus
waakzaamheid blijft geboden. Voor wie zichzelf (of zijn gezin) slechts
een beperkt aantal sites wil laten bezoeken, biedt Norton Internet
Security de oplossing: hier kunt u zelf (met een wachtwoord)
aangeven welke sites u wil toestaan. Een eigen gemaakte, beperkte
versie van RDNet dus.
Een laatste oplossing is de dienst Surf on the Safe-side. Dit
programma zet op de computer een filter dat bijna niet te omzeilen is.
Alle pagina’s die bezocht worden, worden eerst vergeleken met een
lijst. Dit programma blijkt een zeer hoge graad van afdekking te
hebben en is in tests goed bevonden.
CFT-leden krijgen van dit bedrijf (dat geleid wordt door christenen)
een aantrekkelijke korting op het abonnementsgeld. Bij het aanmelden
op www.surfonthesafeside.com moet u bij Special Offer Code
invullen: safe6946 om de korting te verkrijgen.
Bijlage 2 Covenant Eyes
“De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal
geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal
geheel uw lichaam duister zijn”. (Mattheüs 6:22)
“Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een
maagd hebben aangezien?” (Job 31:1)
“... maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is,
hebben wij gemeenschap met elkaar; en het bloed van Jezus, zijn
Zoon, reinigt ons van alle zonde”. (1 Johannes 1:7)
Internet is – behalve een geweldig goed middel voor het verzamelen van
nieuws en informatie – ook de val geworden van tienduizenden,
honderdduizenden christenen wereldwijd. Pornografie legt talloze jongeren
aan banden. Een personeelsmedewerker van een Amerikaanse Vereniging
voor
Bijbelvertalingen zei onlangs dat het bijna onmogelijk is nog nieuwe
vertalers voor het zendingsveld aan te nemen die geen pornografie hebben
bekeken op internet (één van de voorwaarden van die organisatie om
vertalers uit te kunnen zenden).
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Wat is Covenant Eyes?
Covenant Eyes is een programma dat je helpt om je surfgedrag (en dat
van de rest van je gezin) op internet in goede banen te leiden. Daar
heb je filters voor, die pagina’s blokkeren met veel geweld, racisme of
pornografie, maar het probleem daarbij is dat veel filters
uitgeschakeld of omzeild kunnen worden. Kinderen die een beetje
handig zijn met computers worden niet door filters bij al het kwaad
weggehouden. Covenant Eyes is geen filter, maar een programma dat
alle pagina’s die je op internet bekijkt registreert en opslaat. Dat doet
je eigen computer ook, maar er zijn een paar belangrijke verschillen.
Op je eigen computer kun je je internetgeschiedenis verwijderen en
ook de bestandjes waarin je eerdere bezoeken zijn opgeslagen (de
zogenaamde cookies). Zo kun je je sporen makkelijk wissen voor
andere gebruikers. Covenant Eyes slaat de historie echter op haar
eigen servers op waar je zelf niet bij kunt. En – het tweede verschil –
is dat elke week een overzicht van alle bezochte internetpagina’s
wordt opgestuurd naar een persoon die daarvoor door jou is
uitgezocht. Die persoon krijgt een email met alle internetpagina’s die
je bezocht hebt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ‘veilige
pagina’s’, ‘mogelijke schadelijke pagina’s’ en ‘pagina’s die zeer
waarschijnlijk schadelijk’ zijn. Schadelijk is: erotisch, pornografisch,
racistisch of gewelddadig.
! niet te manipuleren
!geen filter, maar registratie
! je legt verantwoording af van internetgebruik
Waarom Covenant Eyes?
Het voordeel van Covenant Eyes boven een filter is dat het niet te omzeilen
is. Het registreert heel je internetgebruik en je kunt die gegevens niet
manipuleren. Overigens is de combinatie filter+CE nog beter natuurlijk.
Zodra jij of enig andere gebruiker achter de pc kruipt, weet je dat er als het
ware een broeder of zuster met je meekijkt. Dat is een hele hoge drempel om
internet nog te gebruiken als middel om te zondigen. Sommige mensen
vinden het idee misschien beklemmend, maar in werkelijkheid werkt het
juist bevrijdend, omdat die blik over je schouder je behoedt voor zonden die
je kunnen binden en tot slaaf maken. De kracht van bijvoorbeeld
pornografie is dat het in het duister gebeurt. Niemand is erbij, niemand weet
ervan. En jij praat er niet over en daarom kan niemand je helpen. Met
Covenant Eyes wandel je in het licht – omdat je niks verbergt. Daarom
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verliest de duivel zijn macht over het speelveld van het internet. En dat
terwijl hij juist door het oog in ons leven wil binnenkomen. Niet alleen door
pornografie, maar ook door allerlei andere ‘onschuldige interesses’ die
internet dag en nacht biedt en die je onder het kopje ‘werelds plezier’ zou
kunnen vatten. Game- verslaving, sport, etc.. Die dingen worden door geen
filter geblokkeerd, maar kunnen een christen wel verlammen, lauw maken.
Covenant Eyes registreert die dingen wel, en dat kan aanleiding zijn tot
bijsturing van de zijde van degene die het rapport ontvangt. Je legt met
Covenant Eyes immers verantwoording van je internetgebruik af aan iemand
die je vertrouwt en staat daarom ook open voor correctie. Ben je op een
bepaald punt zwak, dan kun je je vertrouwenspersoon zelfs vragen daar
nadrukkelijk op te letten, aangezien dat iets kan zijn dat door Covenant Eyes
niet als ‘schadelijk’ wordt gerangschikt, maar wel in het rapport terug te
vinden is.
! heel je internetgedrag wordt gezien
! je zwakke punten worden zichtbaar
! samen (met je vertrouwenspersoon) sta je sterker
! duivel krijgt niet de kans je in het duister te vangen en vast te houden.

Wat kost het?
Ik heb deze typisch Nederlandse vraag ook maar opgenomen. Covenant
Eyes is niet gratis. Het abonnement kost, omgerekend, circa 7 euro per
maand voor één gebruiker. Die kan het overigens wel
op meerdere computers installeren. Het is ook mogelijk meerdere gebruikers
te registreren, op één computer of voor meerdere computers. Dat kost iets
extra, maar beduidend minder dan het eerste abonnement.
Jaarabonnementen zijn goedkoper dan maandabonnementen. Elke gebruiker
kan een andere vertrouwenspersoon kiezen die het rapport ontvangt.
Betaling kan alleen als je een credit card hebt, of als iemand met een credit
card het voorschiet.
Je kunt ook vragen: wat levert het op? Voor degenen die ooit verstrikt
geraakt zijn in zonde, via het internet, is dat geen vraag. Een schoon
geweten is onbetaalbaar.
! abonnement is mogelijk voor meerdere computers
! abonnement is mogelijk voor meerdere gebruikers

Hoe installeer je Covenant Eyes?
Bedenk vooraf voor hoeveel gebruikers je een abonnement aanvraagt en
zoek ook van tevoren iemand aan wie je verantwoording wilt gaan afleggen.
1) Ga naar de website www.covenanteyes.com
2) Kies in de linkermenubalk voor ‘Sign up now’
3) Volg de inschrijfprocedures (kies een gebruikersnaam en wachtwoord;
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zorg dat je het emailadres van je vertrouwenspersoon bij de hand hebt; credit
card etc.)
4) Download het programma
5) Installeer het programma
E.e.a. wijst zichzelf overigens, een kind kan de was doen.

Je vertrouwenspersoon krijgt een email en moet op een
bevestigingslink klikken. Zodra hij/zij dat heeft gedaan, gaat het
programma in werking en word je internetgebruik geregistreerd en
gerapporteerd.
! Voor algemene vragen kun je ook op de website van Covenant
Eyes kijken bij FAQ
! De helpdesk van Covenant Eyes helpt je graag bij problemen.
Tot slot...
Alleen voor zwakkelingen?
Covenant Eyes is er niet alleen voor mensen die in het verleden een
probleem met internet hebben gehad, maar voor iedereen die nu de
noodzaak ziet om accountable te zijn om zo problemen in de toekomst te
voorkomen. Want: “Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle...”
Wat als ik per ongeluk op pornografie stuit?
Als je per ongeluk op een pornografische site terechtkomt, is het zaak zo
snel mogelijk weg te klikken. Die pagina zal in het rapport verschijnen als
een pagina ‘met hoog schadelijk gehalte’. Maar tegelijk is in het rapport
zichtbaar dat het maar om 1 of 2 clicks gaat. (Het aantal clicks per pagina’s
wordt gemeten en gerapporteerd). Je vertrouwenspersoon zal vermoedelijk
zelf de conclusie vinden dat je hier per ongeluk op bent gestuit, toch is het
handig hem er al voor het wekelijks rapport even van op de hoogte te
stellen.
Kan ik mijn eigen rapport zien?

Ja, je kunt met je gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op
Covenant Eyes.com en je verslag bekijken. Je kunt er niets aan
wijzigen☺. Mocht je het niet eens zijn met beoordeling van bepaalde
pagina’s, dan kun je dat trouwens per mail melden aan de helpdesk
van Covenant Eyes. Zij zijn erg behulpzaam. (sommige pagina’s van
www.wareliefdewacht.nl worden bijvoorbeeld in het rapport
opgenomen als ‘pagina’s met mogelijk schadelijke inhoud’.)
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* Ilona Jacobs, Echtgebroken hecht verbonden Een handreiking voor
partners van seksverslaafden (Vaassen: Medema, 2008), 184 pp.
* Phyllis Schafly, Pornography’s victims (Westchester, Illinois:
Crossway Books, 1987), 283 pp.
* Signa Bodighbaugh, Intimiteit illusie of werkelijkheid, Hoe de
leegte in je hart wordt vervuld (Almere: Coconut, 2004).
Oorspronkelijke titel: Illusions of Intimacy (Alabama: Journey Press
2004), 225 pp.
* John H. Court, Pornography: a Christian Critique (VS: Illinois:
InterVarsity Press, 1980) / GB: Exeter The Paternoster Press, 1980),
96 pp.
Aanbevolen literatuur:
* Stephen Afterburn, e.a. Het gevecht van iedere jonge man
(Hoornaar: Gideon, 2009), 251
pagina’s (oorspronkelijke titel: Every Young Man’s Battle)
* (Vanuit niet specifiek christelijke optiek:) Myrthe Hilkens,
McSex – De pornoficatie van
onze samenleving (Amsterdam, L. Veen, 2008) 208 pp.
* Mike Cleveland (oprichter van Setting Captives Free),
Mannen van eer, Vrijkomen van
onreinheid en andere verslavingen, werkboek (Beverwijk:
Herstel Team, 2011) 96 pp.
ISBN 9789077476239
* Mike Cleveland, Puur leven! Doorbreken van
pornoverslaving. Werkboek bestaande uit 60
lessen voor 60 dagen. Het fundament voor echte vrijheid bestaat
uit: 1. Radicale amputatie (het verwijderen van de bronnen van
zonde) 2. Radicale toe-eigening (het drinken uit de bron) 3.
Radicale accountability (dagelijks rekenschap afleggen) met
daarop nog vier pijlers 4. Verbonden blijven met Christus 5.
Aanbidding (geen andere goden) 6. Weten wie je bent in
Christus 7. Getuigen (delen wat je hebt ontvangen).
* Steve Gallagher, Seksuele afgoderij – De strijd van de man &
Gods weg naar overwinning (Alblasserdam: Heart Cry, 2013)
320 pp.
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* Laurie Hall, Bedreigende hartstocht. De moedige strijd van
een vrouw die haar gezin redde van verwoesting door
pornografie. Focus on the Family, 288 pp.
* Bill Perkins, Als mannen de verleiding weerstaan,
(Heerenveen: Barnabas, 1999) 165 pp.
* Ted Roberts, De draak overwonnen Hoop en herstel als seks
verslavend is (Amersfoort:
Inside Out Publishers, 2009), 319 pp.
* Hannie van Rijsingen, Onzichtbare ontrouw (Haarlem:
Aramith, 2008) 135 pp.
* Wilbert Weerd en Ferdinand Bijzet, Vrij van porno voor
christenen die in vrijheid willen
leven (Barneveld: Relatie-herstel.nl en Dichterbij, 2013)2e druk:
(Veenendaal: Woody Design Multimedia , 2016)
* Russell Willingham, Onderweg naar vrijheid. Loskomen
van seksverlsving (Driebergen:
Navigator Boeken, 2005), 248 pp.
* Harko IJkema, Strijdlust als lust een strijd is (Dordrecht:
de Hoop Publishing, 2011) 285 pp.
Aanbevolen DVD
* Somebody’s Daughter (documentaire van ongeveer een
uur, in Nederland uitgebracht door
Neema)
Aanbevolen websites:
* www.stichting-promise.nl/artikelen/jim-wilder/
verslaving-en-volwassenheid.htm
* www.cftnederland.nl/ografie.htm
* Stichting Schreeuw om Leven (Ruitersweg 37a,
1211 KT Hilversum, tel. 035-624 43 52
www.schreeuwomleven.nl) voert actie tegen abortus
en porno.
* Ware Liefde Wacht (WLW) is een internationale
beweging in meer dan 50 landen die
bestaat uit jongeren die er vrijwillig voor kiezen seks
te bewaren tot binnen het huwelijk.
Ware Liefde Wacht is een initiatief van Christenen voor de Waarheid.
Een fris en radicaal geluid tegen de alles-moet-kunnen mentaliteit.
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Postbus 277, 2740 AG Waddinxveen info@wareliefdewacht.nl;
www.wareliefdewacht.nl
* www.settingcaptivesfree.com (SCF) uit Luc. 4:18,19. Gratis
Bijbelgerichte 60-daagse interactieve cursus ‘Puur leven!’. Hier
zijn anonieme cursussen tegen (homo)seks, maar ook eet-,
rook-, drank-, drugs-, en gokverslavingen te vinden, waarbij
intensief contact met een mentor is. Zie het gelijknamige boek
Puur leven!.
* www.different.nl Onderdeel van Tot Heil des Volks. Biedt
hulp aan seksverslaafden en hun partners.
www.totheildesvolks.nl/chap/home
* www.ben-ik-seksverslaafd.nl
* www.terwille.nl
* www.eo.nl/seksverslaving
* Ambulante behandeling voor seksverslaving evt. in
combinatie met een ondersteuningsgroep 078-6 111 111 of info@dehoop.org
* www.inhetlicht.nu
* www.debrughelpt.nl/47882/groepsbehandelingseksverslaving.html
* Meldpunt kinderporno: www.helpwanted.nl/default.htm ,
helpwanted@helpwanted.nl
en www.meldpunt-kinderporno.nl .
* De Driehoek biedt christelijke psychosociale hulp bij onder
andere relatieproblemen,
identiteitsvragen, depressiviteit, eenzaamheid, seksverslaving,
angst- en paniekstoornissen,
seksueel misbruik of rouwverwerking. www.dedriehoek.nl.
* Sexaholics Anonymous http://sa-nederland.nl/
* Engelstalig websites: www.pureintimacy.org ,
www.xxxchurch.com; www.porn-free.org;
www.shessomebodysdaughter.org.
* www.vrijvanporno.nl
* www.kliksafe.nl
* meldpunt www.stopitnow.nl ; gratis telefoonnummer 0800
2666 436
* www.dichterbijherstel.nl www.vrijvanporno.nl
* www.fightthenewdrug.org
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Notes:
1

Dick Schinkelshoek, De dictatuur van pornoliteratuur, Nederlands Dagblad,
6-5-2011
2
David Wilkerson, Het Visioen (Rotterdam: Teen Challenge, Gramma, 1978)
Vier jaar later in 1978 dus, kwam de Nederlandse vertaling door J.W.
Embregts op de markt.
3
Advertentie over de film Flirt uit 2005: ‘Over vreemdgaan en andere
vormen van echte liefde.’ Moraal van deze film: iedereen gaat vreemd, want
de mens is polygaam. Dus leef je uit.
4
Sjoerd Wielenga, Als de ranzigheid er vanaf druipt, X[ist], september 2005
p. 8
5
Zie mijn artikel ‘Met de moderne muziek mee?’ , http://www.stichtingpromise.nl/artikelen/muziek-en- occultisme/muziek-brochure-strijd-omaanbidding.htm
6
Eelko Rol Invloed porno blijkt nihil, Sp!ts, 4-12-2009
7
Ze kijken porno, natuurlijk Kwart van de jongens tussen 12 en 17 jaar kijkt
zelfs wekelijks, Sheila Kamerman, NRC.Next, 1-4-2011 Uitkomsten van
communicatiewetenschapper Jochen Peter gebaseerd op enquetes die tussen
2004 en 2010, rond de 5000 jongeren vulden een uitgebreide vragenlijst in.
8
Jan Hunin / de Volkskrant, Zelf pornoster in Praag, VR.DAG 18-7-2008
9
Webcamgluurder 30 maanden cel in, Nederlands Dagblad, 25-7-2008
10
Yvonne Hofs, Forse celstraf voor seksfantasie op msn VR DAG 4-7-2008
11
Signa Bodighbaugh Intimiteit illusie of werkelijkheid,Hoe de leegte in je
hart wordt vervuld (Almere: Coconut, 2004) Oorspronkelijke titel: Illusions
of Intimacy (Alabama: Journey Press 2004), p.90, 101
12
Wim Houtman Nog altijd toegang tot kinderen, Nederlands Dagblad,
19-7-2007
13
Eenderde predikanten in VS bezoekt pornosites, Reformatorisch Dagblad,
28-3-2001 In streng kerkelijke streken worden er nogal wat katjes in het
donker geknepen. Naar buiten levert dit een hypocriet beeld op. Het taboe
kan worden doorbroken door de vele bijbelpassages over seks niet over te
slaan. Vooral bij christenen kan porno daarom niet een afgebakend gebied
blijven, maar zal het gaan voortwoekeren in hun persoonlijkheid.
Elke keer dat ze gebruiken, activeren ze een algemener proces van
zelfrechtvaardiging en verzachting. En dat is wat een kerk van binnenuit zal
verteren. Reinier Sonneveld, Porno verteert de kerk van binnenuit, CV.Koers,
december 2007, p. 23 Laten we dus oppassen voor de devaluatie van de zonde,
heiligheid, en vergeving dankzij het kostbare bloed van Jezus Christus. Dat raakt het
hart van het christelijk geloof.
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14

Gerald Bruins, Meeste voorgangers VS worstelen met porno, Nederlands
Dagblad, 28-1-2016
Meerderheid van de voorgangers vindt dat porno kijken een negatieve invloed heeft
op hun bediening. De meesten schamen zich ervoor en zijn bang dat ze betrapt
worden. Zij zouden professionele hulp moeten zoeken; ongeveer 25 procent vindt
dat ze hulp bij collega’s moeten zoeken; zestig procent vindt dat hun echtgenoten
hun problemen moeten weten; slechts een procent vindt dat de gemeente op de
hoogte moet worden gesteld.
15
David Wilkerson, ibid., pp. 51-66 Hoofdstuk 3 Een vloed van vuil 1. Er komt een
moreel verval 2. Een
vuilbad 3. Topless op televisie 4. Pornografische films na middernacht op TV 5.
Pretpaleizen 6. Sex in de boekenstalletjes 7.Sexuele opvoeding in praktijk gebracht
8. Een tijdelijke terugslag voor de vuiligheid 9. De zonde van Sodom is op komst
10. Een homosexuele epidemie 11 Afval 12. Sexuele immoraliteit bij predikanten 16
Carine Ros-van Dok, Porno, een verbogen verslaving, (Hart & ziel, pastorale
rubriek) CV.Koers Juni 2005, pp. 64, 65
17
Daan van den Enden, Filmreeks van BNN en VPRO is erotisch, niet
pornografisch, VR DAG, 6-6-2008, p. 19; Plasterk: zomerserie op tv is geen porno,
Nederlands Dagblad, 29-5-2008; Plasterk: Geen actie tegen pornofilms,
Reformatorisch Dagblad 29-5-2008
18

Dr. P.A. F. van Veen, Etymologisch woordenboek, (Utrecht/Antwerpen: Van Dale
Lexicografie, 1989) p. 590 19 drs. Ton den Boon, prof dr. Dirk Geeraerts, van Dale
Groot woordenboek van de Nederlandse Taal, (Utrecht/Antwerpen: Van Dale
Lexicografie, 2005) deel 2 , p. 2748
20
Signa Bodighbaugh , ibid., p. 77, citaat uit Laura Lederer en Richard Delgrado,
The Price We Pay, (Hill en Wang, NY, 1995) p.5
21

Britannica-Webster, geciteerd in Phyllis Schafly Pornography’s victims
(Westchester, Illinois: Crossway Books, 1987) p. 73
22
Definitie volgens de Amerikaanse wet. Phyllis Schafly Pornography’s victims
(Westchester, Illinois: Crossway Books, 1987) p. 117
23

The Longford Report (London: Coronet Books, 1972) p. 412 geciteerd in John H.
Court, Pornography: a Christian Critique (VS: Illinois: InterVarsity Press, 1980) /
GB: Exeter The Paternoster Press, 1980) p. 10
24
van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal, drs. Ton den Boon, prof
dr. Dirk Geeraerts (Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 2005) deel 1, p. 961
25
Stieven Ramdharie, Facebook ‘misbruikt macht’ en verwijdert napalmmeisje, De
Volkskant, 10-9-2016
26
Reinier Kist, Facebook worstelt met de regels: wanneer mag naakt? , NRC-Next,
14-9-2016
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27

Sunny Bergman was op 34-jarige leeftijd bang om niet meer aantrekkelijk te zijn,
terwijl ze tegelijkertijd boos is dat vrouwen voortdurend op hun uiterlijk beoordeeld
worden. Documentaire Beperkt Houdbaar VPRO 8-3- 2007
28
Getuigenis van Linda Marciano in Phyllis Schafly, ibid., pp. 233, 234 Linda
Lovelace (in 1949 als Susan Boreman geboren, ongehuwd moeder toen ze 19 jaar
was, getrouwd met Chuck Traynor (1971-74, gescheiden); Larry Marchiano
(1974-96, gescheiden). Zij was de beroemde / beruchte hoofdrolspeelster in de
pornofilm Deep Throat, maar vertelde in 1980 in haar autobiografie Ordeal
(Beproeving) dat ze tegen haar zin pornoster is geworden. Ze beweert dat haar exechtgenoot Chuck Traynor, haar in de prostitutie heeft gedwongen en in pornofilms
mee te spelen. Hij zou haar als seksslaaf herhaaldelijk hebben mishandeld en
bedreigd, onder dwang in pornofilms hebben laten spelen, misbruikt, stelselmatig
hebben geslagen, verkracht en vernederd.
Deep Throat heeft meer dan 600 miljoen dollar opgebracht, maar daar heeft ze naar
eigen zeggen zelf geen cent van gezien. Ze kreeg later gezondheidsklachten: haar
beide borsten moesten worden afgezet, vanwege de slechte siliconeninjecties die ze
in de zeventiger jaren had gehad. Kort voor haar dood poseerde ze in lingerie toch
weer in een pornoblad, wat de twijfel doet rijzen of ze inderdaad wel zo anti-porno
was. Dat doet toch niets af van haar stelling dat porno tot dwang en uitbuiting kan
leiden. Ze was actief in de vrouwenbeweging en legde geregeld getuigenissen af
waarin ze waarschuwde tegen de gevaren van pornografie. Bijna drie weken na een
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