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isha van alsenoy

column isha werpt op

Isha is een enthousiaste wereldburger 

 met een hardnekkige schrijfmicrobe. 

Ze houdt van ontdekkingen en 

uitdagingen, blijft immer kritisch en 

verwonderd.
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Wat hebben Catwoman en het personage Trinity uit 
de sciencefictiontrilogie The Matrix gemeen? Juist ja, 
een latex pakje. Een nauw aansluitende, lederachtige 
outfit, waarin hun contouren duidelijk zichtbaar zijn, 
hun borsten fel geprononceerd en hun spieren uitge-
sproken. Ze zijn een streling voor het oog. Zo’n pakje 
blijkt bovendien superpraktisch: de misdaad glijdt van 
ze af en hun stunts zijn geloofwaardig. De latex is meer 
dan een vermomming. Als ik die personages zie ver-
schijnen in de films, zou ik zelf bijna geloven dat ik van 
het dak kan springen zonder mijn benen te breken. 

Zou ik een latexfetisj hebben? Ik vroeg het aan het 
internet. Op de website scientas.nl vond ik een verras-
send objectief artikel.  
“De definitie van een fetisj hanteert ten minste twee 
kenmerken: 
 1. de seksuele belangstelling is gericht op niet-  
 levende voorwerpen. 
 2. het voorwerp vormt de stimulus voor bevredi- 
 ging. Zonder dit voorwerp ontbreekt seksuele   
 opwinding (of verloopt deze moeizamer).” 
En verder: “In het licht van seksualiteit is er bij voorkeur 
geen sprake van het nodig hebben van een voorwerp 
om seksueel opgewonden te raken in tegenstelling tot 
een fetisj, waarbij dat wel nodig is.” Frequentie wordt 
niet vermeld. Als ik eerlijk ben, is het niet omdat ik 
Catwoman en Trinity hot babes vind, dat ik latexpakjes 
nódig heb om opgewonden te geraken. Ik concludeer 
dat ik een occasionele fetisj heb voor latex helden-
pakjes, als ze om het lijf zitten van Carrie-Anne Moss 
of Catwoman. (Of Catwoman een persoon is, laat ik 
vanuit filosofisch oogpunt even in het midden. Er zijn 
een aantal actrices die Catwoman hebben gespeeld, 
overigens met zeer wisselend resultaat. Dus kan je aan-
nemen dat ze ‘bestaat’.)

Over Catwoman gesproken. In nummer 39 van DC 
Comics’ stripreeks Catwoman, deed ze eindelijk haar 
coming-out als biseksueel. Na jaren flirten met Bruce 
Wayne en anderen, kuste ze een vrouw. Haar persona-
ge Selina Kyle krijgt er volgens kenners meer diepgang 
door. Het te korte lijstje van biseksuele rolmodellen 
werd begin vorig jaar één fantastische naam langer, en 
DC Comics is officieel LGBT-vriendelijk.

Maar ik dwaal af. Terug naar de fetisjobsessie 
die dit ZiZo-Magazine een hele editie in haar 
greep heeft. Tijdens het schrijven van deze 
column maakte ik me de bedenking dat het hebben 
van een fetisj een luxe is. Het betekent toch minstens 
dat je basisbehoeften vervuld zijn, want een fetisj 
onderhouden kan kostelijk zijn (een latex catsuit kost 
al gauw 250 euro, voor een bondageriem en een partij 
Japans zijden touw tel je samen meer dan 140 euro 
neer, zo leert me een virtuele zoektocht). Beseffen dat 
je een fetisj hebt voor een bepaald object, geeft aan 
dat je ruimte en tijd hebt om over allerhande facetten 
van je seksuele identiteit na te denken. Het feit dat het 
bestaat, toont aan dat seksualiteit ongelooflijk divers 
is, en voor iedereen wat anders betekent. Zo hoort het 
ook; wij mensen zijn niet over een kam te scheren. 

Voor kritische lezers die vinden dat ik seksistisch uit 
de hoek kom als ik Catwoman en Trinity ‘objecti-
veer’ tot lustobjecten, sluit ik af met een quote (van 
fantasyschrijfster Cassandra Clare uit ‘City of Glass’ 
die evengoed uit de mond van Catwoman kon zijn 
ontsnapt). Zodoende is mijn superheldinnenstatus ook 
weer bevestigd:
“I have a fetish for damsels in distress.” 
“Don’t be sexist.” 
“Not at all. My services are also available to gentlemen 
in distress. It’s an equal opportunity fetish.” 

Vrij vertaald:  
“Ik heb een fetisj voor jongedames die zich ellendig 
voelen.” 
“Wees niet seksistisch.” 
“Helemaal niet. Mijn diensten zijn ook beschikbaar voor 
heren in nood. Het is een gelijkekansenfetisj.”  
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