De wondere wereld

van ezelminnaars
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Bijles van Marith Iedema
NATUURLIJK, U BENT EEN ECHTE MAN VAN
DE WERELD. MAAR EEN BEETJE BIJSCHAVEN
KAN NOOIT KWAAD. ZEKER NIET OP HET
GEBIED VAN SEKS EN LIFESTYLE.
Ik was een tamelijk oversekst kind.
Dat uitte zich op talloze manieren. Doktertje spelen in de poppenhoek deed ik
als kleuter het allerliefst. Stiekem een
beetje voelen aan, en kijken naar mijn
leeftijdgenootjes van het andere geslacht. Juf Willeke kreeg me al snel in
de smiezen en was ábsoluut niet van dit
gedrag gediend. Mijn poppenhoekverbod was een feit.
Later – ik was een jaar of acht – ontdekte ik met partner in crime I. de
chatrooms op het toen kersverse internet. We deden ons voor als hitsige
tieners en lokten zo ranzige reacties uit,
die ons deden huilen van het lachen.
Rond diezelfde tijd detecteerden we de
wondere wereld van porno. Het was
seks met dieren die ons in het bijzonder
intrigeerde. Gefascineerd keken we naar
beffende honden, kontlikkende varkens
en neukende hengsten. Paardenmeisje
I. vond vooral die laatste categorie boeiend. We spendeerden hele middagen
met het kijken naar de kolossale stijve
pikken van haar lievelingsdieren – een
paardenpiemel, wat groot, háhá, dat
verveelde nooit – die pornoactrices penetreerden. Gestoord, zo vind ook ik
achteraf.
Mijn ouders hadden in die tijd nog
niet helemaal door wat voor arsenaal
aan smerigheid wij op het net tot onze
beschikking hadden. Althans, tot het
moment dat het ons een goed plan leek
mijn vierjarige broertje wat seksuele
voorlichting te geven. De eerste erectie
die hij ooit zag, was die van een Friese
hengst. Aan de eettafel die avond deed
hij enthousiast verslag van wat zuslief
en co hem hadden laten zien. Mijn ouders waren op zijn zachtst gezegd not
amused. Zo kwam er – tot onze spijt
– een abrupt einde aan het dierensekskijktijdperk.
Voor het eerst sinds die tijd zoek ik
naar porno met beesten. Ik klik op een
filmpje dat ik denk nog wel te kunnen
handelen: een hond die eerst enthousiast zijn kreunende bazin likt, en haar

daarna neemt (doggystyle). De
details zal ik jullie verder besparen,
maar het schouwspel doet mijn maag
omkeren. Zorg alsjeblieft dat jouw eventuele kinderen dit nooit te zien krijgen.

EZELVAGINA

I. en ik moeten hier een onverwerkt
trauma aan over hebben gehouden, dat
kan niet anders. De Amerikaanse Dr.
Alfred Kinsey bracht in de jaren vijftig
een omstreden rapport uit waarin hij
schreef dat acht procent van de mannen
en vier procent van de vrouwen het
ten minste één keer met een dier had
gedaan. Bij mensen die op boerderijen
werkten, lag dit percentage hoger: zeventien procent had weleens geëxperimenteerd met een beest. Vice maakte
een documentaire over Colombiaanse
ezelminnaars. Verbouwereerd keek ik
toe hoe jong en oud hun sekskunsten
trachten te verbeteren door te oefenen op een ezel en hier werkelijk geil
van leken te worden.
‘Heerlijk, die grote roze
natte kut,’ riep een man
verlekkerd na het zien
van een ezelvagina. En
ik maar denken dat er
inmiddels weinig was
waarvan mijn mond nog
kon openvallen. Niet
dus.
Nu vraag jij je vast af
(net als ik): waarom
zou een weldenkend
mens een beest neuken?
Omdat er niks anders voorhanden is?
Of om een beetje te oefenen, zoals een
groot deel van de Colombianen die Vice
sprak? Of bestaat er een groep die werkelijk valt op beesten? Dr. Hani Miletski
ondervroeg 93 zogenaamde zoöfielen
(82 mannen en elf vrouwen). Slechts
twaalf procent van de respondenten zei
het te doen met dieren omdat ze geen
mens tot hun beschikking hadden. Zeven procent gaf aan seks met een soortgenoot maar eng te vinden. Bij een dier

hoef je tenminste niet onzeker te zijn.
De elf vrouwen lieten stuk voor stuk
weten het met dieren te doen omdat ze
hier nou eenmaal geil van werden. Ze
voelden zich werkelijk seksueel aangetrokken tot beesten. Dus ja, op dieren
vallen – ook wel bestialiteit genoemd –
is een geaardheid.
Een zeer bijzondere voorkeur. Nou is
dat normaliter iets dat ik wel kan waarderen. Als iedereen dezelfde preferenties had, was de wereld maar een saaie
plek geweest. Dit ligt echter iets gecompliceerder. Dieren kunnen niet aangeven wat ze wel en niet willen. Penetratie
kan pijn doen en ontstekingen tot gevolg hebben. Daarnaast kunnen dieren
besmet raken met menselijke soa’s, die
de dood tot gevolg kunnen hebben. In 2004
raakte een ponyverkrachter in opspraak.
De zoöfiel werd op hete
daad betrapt door de
pony-eigenaar, maar
omdat hij het beest niet
aantoonbaar had mishandeld kon hij niet
worden vervolgd. Van
de zotte, vond een groot
deel van Nederland.
Inmiddels kan je in ons
land niet meer ongestraft van bil gaan
met een dier. Bestialiteit is sinds 2010
verboden. Je ballen insmeren met pindakaas en ze laten aflikken door je
trouwe viervoeter is dus hartstikke illegaal. Dat je het even weet. Net als het
bezitten van dierenporno. Dat realiseer
ik me pas nadat ik – uit research-oogpunt – enkele filmpjes heb gedownload.
Snel verwijder ik alles. Nu maar hopen
dat de dierenpolitie hier straks niet op
de stoep staat.
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