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Alleen maar
harde piemels

Waarom kijken vrouwen zo graag naar
elkaar neukende mannen? Onze columniste ging te rade bij haar vriendinnen.
’Al die piemels bij elkaar: heerlijk.’

Klaarkomen voor het werk
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’Bij heteroporno
zie je de
piemel
alleen
tijdens
het pijpen, of a
 ls
hij er een
keer per
ongeluk
uitfloept’
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kelijk doorkunnen voor Calvin Klein-modellen
kijken me wellustig aan vanaf mijn beeldscherm.
Oké, now we’re talking. Ze likken hun lippen vochtig. Olie druipt van hun gebruinde huid. En die
buikspieren, jezus, S. heeft gelijk: bij heteroporno
kom je dit soort gasten niet tegen.

V

rouwen kijken naar gayporn. Op ‘lesbian
porn’ na wordt er zelfs het allermeest
gezocht op de term ‘male sex’, zo blijkt
uit de gegevens van Pornhub. Dat roept bij mij
de grote vraag op: why the fuck? Ik kijk nooit
homoporno en begrijp dan ook niks van de
onderzoeksresultaten. Niet dat ik het vies vind
om naar seksende mannen te kijken. Als vaste
Wasteland-bezoeker ben ik hieraan gewend.
Maar om nou te zeggen dat ik geil word van
kerels die elkaar neuken: mwah, nee.
Waarom krijgt een deel van mijn seksegenoten
wél rode oortjes van gayporn? Ik leefde juist in de
veronderstelling dat het merendeel van de vrouwen gayseks ‘ranzig’ vindt. Het gros van de meiden die ík ken, noemt het een dealbreker als
vriendlief geëxperimenteerd heeft met mannenseks. Maar wel masturberen op homoporno; lekker hypocriet. Ik google ‘men fucking men’
(homofoob, stop met lezen). Zoals ik verwachtte,
gaat het er heftig aan toe. ‘Mijn god, dat past
niet,’ mompel ik terwijl er twee Amsterdammertjes van penissen in één gat verdwijnen. Ik klik
het filmpje weg en open een nieuw bestand. Twee
behaarde leernichten baffen elkaar beurtelings.
Een gitzwarte buttplug verdwijnt in een anus.
Nee, nee, nee. Hier wordt geen vrouw geil van.
Dat kán gewoon niet. Tijd voor een andere aanpak. Als er veel vrouwen naar gay porno kijken,
moet ik er een paar kennen. Ik grijp naar mijn
telefoon en begin met bellen.

Kijktips van een vriendin
Verbazingwekkend snel heb ik beet. Schoolvriendin S. (27) is een liefhebster. ‘Hoezo?’ vraag ik.
‘De beleving is compleet anders dan bij heteroporno. De mannen zijn lekkerder en de passie is
oprecht.’ S. realiseerde zich ongeveer 2 jaar geleden dat ze mannenseks opwindend vindt. Ze zat
wat te surfen op internet en stuitte op een homoerotische film. Gebiologeerd bleef ze kijken en na
afloop wist ze zeker: meer van dit, en snel een
beetje. ‘Ik vind niks geiler dan de gezichtsuitdrukking van een aantrekkelijke man als hij
klaarkomt.’
De makers van homoporno brengen dit uitgebreid in beeld. ‘En dan al die piemels bij elkaar:
heerlijk.’ S. geeft me enkele kijktips waarmee ik
direct aan de slag ga. Gespierde mannen die mak

Onderzoekster Linda Duits is gespecialiseerd in
gender en seksualiteit. Zij vindt het logisch dat
vrouwen naar homoporno kijken. Heteromeiden
houden van piemels, en mocht het daar nou net
om draaien bij gayporn. Wel is het de vraag hoe
betrouwbaar het onderzoek van Pornhub is, dat
waarschijnlijk werd uitgevoerd via iets als Google
Analytics (zo is het onduidelijk hoe Pornhub het
geslacht van de kijker heeft vastgesteld). Toch
kloppen de gegevens, zegt Duits. Ze komen namelijk overeen met een wetenschappelijk onderzoek
naar het pornokijkgedrag van jongeren. Volgens
Duits wijst deze studie (uitgevoerd door haar collega’s) eveneens uit dat er meiden zijn die graag
naar gayporn kijken.
Bij heteroporno staat de vrouw in het middelpunt
van de belangstelling. De focus ligt op haar lijf en
expressie, de man is bijzaak. Een porno-acteur uit
een heterofilm hoeft niet knap te zijn. De gemiddelde mannelijke kijker moet zich ermee kunnen
identificeren, dus te mooie, gespierde gasten
kunnen een rol in een heterofilm op hun buik
schrijven. Natuurlijk is er porna, speciaal voor
vrouwen. Maar een meid die opgewonden wordt
van een ‘realistisch vrouwenorgasme’ (duurt
lang), moet ik nog tegenkomen. ‘Vaak wil ik vóór
mijn werk even snel klaarkomen,’ zegt S. ‘Dan
heb ik geen tijd om een half uur naar een softe
befsessie te kijken. Ik wil een pik zien, of nog
beter: pikken.’ Bij feministische porno draait het
om de interactie tussen het stel, om liefde, gelijkwaardigheid en respect. De piemel zie je alleen
tijdens het pijpen, of als hij er een keer per ongeluk uitfloept bij het neuken.

Vijf mannen in een treintje
Oké, ik begrijp het: gay porno komt het dichtst in
de buurt van wat (sommige) vrouwen wíllen zien,
daarom kijken ze ernaar. Als de markt deze
dames fatsoenlijk zou bedienen, zouden ze niet
naar neukende kerels kijken. ‘Voor mij geldt dat
zeker niet,’ zegt S. ‘Ik zal altijd blijven houden
van homoporno, wat er ook voor nieuws op de
markt komt. Ik vind het heerlijk als kerels elkaar
anaal nemen. Vooral als dit zo gefilmd wordt dat
je meerdere piemels tegelijk in het shot ziet.’ S.
kijkt veel naar orgies. ‘Vijf mannen in een treintje, al die pikken, niks maakt me wilder.’ Oké, dát
begrijp ik dan weer niet. Zoveel mensen, zoveel
wensen, blijkt weer eens. En gelukkig maar. ✖
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