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Samenvatting
Dit artikel onderzoekt de verandering van normen rondom het lichaam en seks in de
periode van 1955 tot 2012 , met behulp van drie bestaande sociologische theorieën,
namelijk civilisatie, decivilisatie en informalisering. Door analyse van lichamen en
seksualiteit in centerfolds uit de Playboy, onderzoek ik welke processen er op dit
moment spelen in de seksuele representatie in Amerika.
Informalisering is te zien in de groeiende actieve rol van het model in de foto’s
en de grotere interactie van model met lezer. Ook is er steeds meer emotie te zien en
gaat men soepeler om met normen rond seks. Het naakt wordt onbedreigend gemaakt
net zoals dat op het naaktstrand, een veelgebruikt voorbeeld van informalisering, het
geval is. Ook wordt er een virtuele veilige wereld opgeroepen die geen enkele vorm
van zelfcontrole van de lezer vraagt.
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Civilisatie, Decivilisatie, Fotografie, Informalisering, Lichaam, Playboy, Erotiek,
Pornografie, Seks, Seksuele representatie.
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§ 1. Introductie
§ 1.1. Verdwijnende lichamen
Elias heeft in zijn civilisatietheorie laten zien dat er een langdurige ontwikkeling is
geweest in de richting van impulsbeheersing. Geweld werd verder onderdrukt, en deze
onderdrukking kwam steeds meer van binnenuit in plaats van van buiten af. Ook het
lichaam en de seks verdwenen achter de coulissen. Zo kwamen er steeds meer taboes
rondom deze onderwerpen. (Elias, 1939).
In de media en de politiek hoor je keer op keer dat er in de moderne westerse
samenleving (te) weinig normen en waarden zijn. En dat dit het ergst is bij het tonen
van het lichaam en het hebben van seks. Seksualiteit en het tonen en aanraken van het
lichaam is erg zichtbaar in onze samenleving. Er zijn winkels speciaal voor
seksartikelen en zoenen waar andere mensen bij zijn is heel gewoon. Meisjes zijn
minder bedekt dan in de Victoriaanse tijd en contact tussen mannen en vrouwen is veel
vrijer. Zo op het eerste gezicht zijn er nu dus inderdaad weinig taboes. Is het zo dat in
onze samenleving de normen rondom seks en het lichaam zijn verdwenen?
Elias heeft de ontwikkeling van het toenemen van normen en het verdwijnen van
het lichaam bekeken voor 800 tot 1900 en niet doorgetrokken tot onze huidige tijd. Dus
het kan zijn dat het proces sinds 1900 is omgekeerd. Naast civilisatieprocessen bestaan
er namelijk ook decivilisatieprocessen. Bij het laatste krijgt impuls juist weer de vrije
overhand en valt dwang van binnen en buitenaf weg. (Wacquant, 2004). Het kan zijn dat
we nu in een periode van decivilisatie zitten, waarbij de normen zich steeds verder
terugtrekken. Dit zou te zien moeten zijn in hoe we met seks omgaan.

§ 1.2. Informalisering van seks
Critici van Elias, zoals Randall Collins en Nico Wilterdink (Wouters, 2011), delen de
mening dat het civilisatieproces van richting is veranderd sinds de achttiende eeuw. Volgens hen ligt het bewijs in steeds minder taboes en steeds meer excessen van geweld.
Cas Wouters stelt echter dat we op dit moment geen decivilisatie meemaken, maar informalisering:
In onderlinge wedijver en vervlechting hebben mensen elkaar aangezet tot een reflexiever en flexibeler omgang en dus ook tot een zelfregulering die daarop is afgestemd. Zo
kwamen zij vaker en telkens dringender voor de opgave te staan om hun angst voor
straffende sociale en psychische autoriteiten te overwinnen. Allerlei emoties en impulsen drongen zo weer door in het bewustzijn en in publieke discussies. Met deze ‘emancipatie van emoties’ veranderde veel vanzelfsprekende repressie in de richting van vanzelfsprekende verleiding. Al met al nam de druk van sociale controles op individuen toe
en veranderde opnieuw van richting: brandpunt en zwaartepunt van de sociale controles
lag steeds sterker bij alerte zelfcontrole vanuit het bewustzijn (Ego), alleen al om aan de
stijgende eisen van flexibiliteit, sensitiviteit en reflexiviteit te kunnen voldoen (Wouters,
2011: pp4).

Het verschil tussen decivilisatie en informalisering is dat je bij decivilisatie gaat naar
minder zelfcontrole en meer externe controle, terwijl je bij informalisering gaat naar een
andere vorm van zelfcontrole en externe controle. Informalisering gaat samen met
emancipatie van gevoelens en een versoepeling van de omgangsvormen. Deze
versoepeling vindt ook plaats in het omgaan met seks en het lichaam. (Wouters, 2012).
Het gaat hier om het “beheerst loslaten van de emotionele zelfbeheersing door mensen
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die zichzelf in dit opzicht al te goed in de hand hebben” (de Swaan, 2008). De Swaan
geeft het voorbeeld van het naaktstrand, waar bezoekers discreet omgaan met het naakt
en de verleidingen om hen heen. Op dit strand spelen bepaalde nomen en taboes, die je
moet kennen om er geaccepteerd te worden. De discretie van de bezoekers wordt
gehandhaafd door een zeer sterk gevoel van schaamte voor het lichaam en de seks.
Informalisering leidt tot “meer zelfcontrole vanuit het bewustzijn” en een verandering
van sociale controle. Sociale controle richt zich meer op het controleren van de
zelfcontrole dan op het controleren van omstandigheden en gedrag. In tegenstelling tot
decivilisatie zorgt informalisering van seksuele normen niet voor verruwing maar voor
hulp van anderen bij de zelfcontrole. Informalisering zou een ander effect moeten
hebben op normen rondom seks dan civilisatie en decivilisatie. Er moet dus te vinden
zijn welke van de twee processen zich in de laatste 50 jaar in de seksuele representatie
heeft afgespeeld.

§ 1.3. Het veld van seksuele representatie
Een veld waarin normen rondom het lichaam en seks een grote rol spelen en zeer
zichtbaar zijn, is het veld van de pornografie en erotiek. Pornografie is wijdverspreid en
overheersend in onze huidige samenleving:
To me, the most eye-opening statistic is the following: Hollywood makes
approximately 400 films a year, while the porn industry now makes from
10,000 to 11,000. Seven hundred million porn videos or DVDs are rented
each year. Even allowing for the fact that fewer viewers see any single work
and that these videos repeat themselves even more shamelessly than
Hollywood […] this is a mind-boggling figure. Pornography revenues—
which can broadly be construed to include magazines, Internet Web sites,
cable, in-room hotel movies, and sex toys—total between 10 and 14 billion
dollars annually. This figure, as New York Times critic Frank Rich has noted, is
not only bigger than movie revenues; it is bigger than professional football,
basketball and baseball put together. With figures like these, Rich argues,
pornography is no longer a ‘sideshow’ but ‘the main event’ (Boyle, 2006:8).

Niet alleen komen enorm veel mensen ermee in contact, ook is porno het onderwerp van
veel (wetenschappelijke) discussie over wat wel en niet acceptabel is. Het is geen raar
idee dat we veel kunnen leren over normen rond seks en naakt in onze huidige cultuur
door het veld van pornografie te analyseren. Pornografie heeft symbolische dimensies in
sociale regulatie en culturele categorisatie. Porno verzet cultureel werk. (Morley, 1995
in Attwood, 2002). Het is precies deze sociale regulatie en het werk dat porno doet om
normen te handhaven of juist te overtreden, dat porno zo geschikt maakt om
civilisatieprocessen te onderzoeken.
Definities van kunst, erotiek en pornografie zijn objecten van statusdrift en
ondersteunen categorieën van ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur (Attwood, 2002). Om deze
definities en categorieën wordt constant gestreden in een grensgebied:
Identifying how ‘pornography’ is produced by location; on the other side of the culture’s border, or as the border itself, makes it possible to ask questions about pornography’s
relation to other discourses and categories, to place it within its cultural and social context, and to ask what is at stake in this kind of cultural production (Attwood, 2002:95).
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Ik wil weten hoe seks en het lichaam er in dit grensgebied uitzien. Wat daar de norm is,
is precies wat nog net mag, dat wat grenst aan het onacceptabele. Iets explicieter, iets
meer bloot, en het product is deviant. Daarom is het grensgebied zo’n doeltreffende
manier om mijn vinger nauwkeurig op de norm te leggen.
De Playboy ligt in dit grensgebied. Playboy heeft sinds zijn oprichting gestreefd
naar de labels ‘hoge cultuur’ en ‘erotiek’, en hiermee het onverenigbare label
‘pornografie’ afgewezen. Deze classificering is op zijn beurt weer door verschillende
instanties en wetenschappers afgewezen. Volgens hen is de Playboy wel degelijk porno
(Jancovich, 1998). Het feit dat er zulk een dispuut is over de classificering, laat zien dat
de Playboy op de grens ligt tussen ‘legitieme’ en ‘deviante’ populaire cultuur. De
Amerikaanse Playboy is bovendien geschikt omdat het een oplage heeft van twaalf
miljoen en dus zeer veel mensen bereikt.
Ik ben in dit paper niet geïnteresseerd in hoe de strijd om de definities zich
afspeelt, maar in hoe seks gerepresenteerd wordt in cultuur. Daarom zal ik vanaf nu de
term seksuele representatie gebruiken als naam voor het voortdurende fluctuerende
veld/grensgebied waar de Playboy zich in bevindt, hier vallen zowel erotiek als porno
onder. (Attwood, 2002).

§ 1.4. Bang voor het mysterie dat “Seks” heet
Is er in het grensgebied sprake van een proces van (de)civilisatie of informalisering?
Frank Brady in Jancovich (1998) schrijft over pin-ups in de Playboy: “Playmates have
over the years become the most stylized pin-ups in the history of art. The not-so-subtle
airbrush retouches almost all of the Playboy photos to remove blemishes where bodymake-up could not effectively do the job. The result is a sanitized, hairless, and plastic
look, most like the mannequin next door.” Als de foto’s en lichamen over de jaren heen
steeds meer kunstmatig zijn, wijst dit op het toenemen van taboes, op civilisatie. Net als
op het naaktstrand wordt de verleiding van lichamen gereduceerd tot onbedreigend
naakt.
Het blad wordt er van beschuldigd dat het seks en het vrouwenlichaam wel als
natuurlijk en gezond propagandeert maar eigenlijk bang is van beide. Harvey Cox stelt:
“They dilute and dissipate authentic sexuality by reducing it to an accessory, by keeping
it at a safe distance” (Jancovich, 1998). Playboy omringt seks en het vrouwenlichaam
met meer normen en fantasieën om het op afstand te houden. Hamilton: “By
commercialising sex, Hefner may have 'decontaminated' it, like Hefner has claimed so
often, but, in the process; it has robbed it of its mystery and power. It has contained it
and rendered it safe, comforting and unthreatening” (Hamilton in Jancovich, 1998).
Volgens deze theorie is Playboy juist zo succesvol omdat het niet sexy is en geen
verlangen oproept. De Playboy roept geen moeilijk zelf te beheersen impulsen op en is
dus veilig. Dit spreekt een proces van verruwing en decivilisatie tegen.
De playboy is net zo veilig als het naaktstrand van De Swaan (2008), maar deze
veiligheid wordt op een andere manier tot stand gebracht. Waar het naaktstrand van de
bezoekers een beheersing van impulsen vraagt en flexibiliteit ten opzichte van naakt,
vraagt de Playboy helemaal niets van de lezer. De Playboy regelt de beheersing van het
naakt voor je. INaast informalisering speelt hier civilisatie in een geheel nieuwe vorm.
Externe controle neemt de rol van interne controle over. Niet door gedrag af te dwingen
zoals bij civilisatie, maar door de lezer een veilige virtuele omgeving te bieden zodat
zelfcontrole niet nodig is of makkelijk gemaakt wordt. De fantasie over onbedreigende
seks en een onbedreigend vrouwenlichaam wordt in stand gehouden met allerlei taboes
over wat je wel en niet mag zien en doen in de foto's. Deze fantasie kan gevolgen
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hebben voor de seksualiteit van de lezer. Verkeerd gestuurde aandacht en dingen die
afleiden van opwinding kunnen zorgen voor seksuele disfunctie (Lykins et all, 2006) en
het is dus niet alleen van wetenschappelijk belang dat we erachter komen hoe seks in de
Playboy wordt weergegeven, maar ook van maatschappelijk belang.

§ 2. Onderzoeksvraag en hypotheses
De verschuiving van normen rond seks en het lichaam in het veld van seksuele
representatie kan volgens bestaande theorieën vier richtingen op zijn gegaan, in de
periode van 1954 tot 2012 waarin de Playboy bestaat.
Ten eerste kan er civilisering hebben plaatsgevonden, zoals beschreven door Elias
(1939) en anderen:

H1a. Taboes rondom seks en het lichaam zijn sinds 1955 toegenomen.
H1b. Seks en het lichaam verdwijnen steeds verder uit het publieke leven.
De tweede mogelijkheid is een proces van decivilisatie zoals dat ook plaats heeft
gevonden in Amerikaanse getto’s, beschreven door Loic Wacquant (2004):
H2a. Taboes rondom seks en het lichaam zijn sinds 1955 afgenomen.
H2b. Seks en het lichaam dringen de publieke arena steeds meer binnen.
Hier lijnrecht tegenover staan de hypothesen die voortkomen uit de theorie van Cas
Wouters (2008) over informalisering:
H3a. Normen rondom seks en het lichaam zijn sinds 1955 flexibeler en meer
fluïde geworden maar niet minder sterk of kleiner in aantal.
H3b. Normen rondom seks en het lichaam worden sinds 1955 meer gericht op
zelfcontrole en op controle van anderen op deze zelfcontrole, in plaats van op
externe dwang.
Een aanvulling op de bovenstaande hypothesen komt van Abraham de Swaan (2008),
die schrijft over de mechanismen die het naakt in de publieke ruimte reguleren:
H3c. De verleiding van lichamen wordt via normen gereduceerd tot
onbedreigend naakt.
De laatste mogelijkheid is dat civilisatie verder is gegaan in een andere vorm dan de
traditionele civilisatie en dan informalisering. Literatuur over de Playboy wijst hierop.
Jancovich (2001) schrijft dat het lichaam in de foto’s van de Playboy gereduceerd
worden totdat het lichaam eigenlijk geen vrouw meer is. Harvey Cox in Jancovich
(2001) stelt over de Playboy dat de het eigenlijk bang is voor seks en seks op afstand
houdt via fantasie en surrealisme. Het maakt seks en het lichaam veilig en roept niet op
tot zelfcontrole omdat de objecten van verlangen al ver van de lezer afstaan:
H4a: Het lichaam wordt gereduceerd tot een abstracte vorm die niet bedreigend
is.
H4b: Seks wordt op afstand gehouden en in een realiteit apart van de
samenleving geplaatst.

§ 3. Onderzoeksopzet
§ 3.1. Data
Wat dit essay wil laten zien, is de verandering in de foto's van de playboy, van de
oprichting in 1954 tot nu. Zo kan ik laten zien hoe de norm over het tonen van het
lichaam en over seks is veranderd de afgelopen 58 jaar. Als ik een bepaalde richting kan
vinden dan kan ik één of meerdere hypotheses aannemen en een uitspraak doen over de
vorm en richting van het civilisatieproces.
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Ik heb per jaar één centerfold geanalyseerd, steeds uit dezelfde maand. Door
elke keer dezelfde uitgave te nemen vermijd ik vervuiling door verschillen van thema's
per maand, zoals kerstmis in december. Idealiter zou er codering van alle centerfolds
plaatsvinden, maar helaas zijn de praktische bezwaren hiervoor te groot. Ik heb gekozen
voor de centerfold omdat je deze foto’s uit het blad kan halen en als poster ophangen.
Ze zijn dus bedoeld voor vertoning. Ze moeten rond de gangbare norm zitten omdat je
ze als man moet kunnen ophangen op je slaapkamer. De foto's horen niet bij een artikel
en zijn dus niet bedoeld om iets te illustreren. Volgens de oprichter Hugh Heffner
weerspiegelen de centerfolds bovendien de culturele veranderingen: “no other magazine
and no other images more dramatically reflect the cultural changes that America has
been through in the last half of the 20th century” (Hefner in Jancovich, 1998).
Een voorbeeld van de soort veranderingen waar ik naar op zoek ga, is de norm
rondom schaamhaar. In de jaren 50-60 waren foto's die schaamhaar lieten zien porno
voor de wet en werden niet geaccepteerd door mainstream publiek. Een Europese
concurrent van de Playboy begon in 1969 het tijdschrift Penthouse en hier werd wel
schaamhaar getoond. Pas in 1971 werd er onder druk van deze concurrent ook in de
playboy een Playmate met schaamhaar getoond. Dit is een goed voorbeeld van een
verandering van normen over het lichaam. Maar betekent deze verandering dat we
verhufteren of dat we zo ver geinformaliseerd raken dat we zelfs bij het zien van
schaamhaar op de cover van de Playboy in de Ako onze zelfcontrole niet verliezen.

§ 3.2. Methode
Ik heb gekozen voor het gebruiken van een van tevoren bepaald codeerschema, omdat
ik trends wil waarnemen en dit met vaste codes meer valide is dan met open codering.
Dit codeerschema heb ik vastgesteld met behulp van de hypothesen, literatuur over het
coderen van foto’s en pornografie iii en een verkennende open codering. Naast de vooraf
bepaalde codes, zal ik een beperkte kwalitatieve analyse doen om uitkomsten van de
kwantitatieve analyse te controleren en toe te lichten. Om te voorkomen dat ik
schoonheidsidealen verwar met normen rond seks zal ik codes die expliciet over het
uiterlijk van de centerfolds gaan, vermijden. Met de uitkomsten van het lopende
onderzoek van Giselinde Kuijpers, verbonden aan de UvA, zal het in de toekomst
mogelijk zijn normen rondom schoonheid en seks te scheiden. Helaas moet dit wachten
tot de publicatie van het onderzoek over een aantal jaar.

§ 4. Resultaten
§ 4.1. Seks voor de schermen
Normen rondom het lichaam en seks onderzoek ik met de schaal “openlijke seksualiteit”
van de codes: naaktheid, aanraking van het lichaam, aantal zichtbare geseksualiseerd
lichaamsdelen, simulatie van seks, opwinding van het model, deviant, schaamte voor
het lichaam, exhibitionisme, nymfomane. Met deze codes kunnen de hypothesen
rondom civilisatie en decivilisatie, 1a, 1b, 2a, 2b, getoetst worden. 1
De schaal heeft een Cronbachs alfa van 0,725 en de items in de schaal toetsen
1
rondom seks en het lichaam zijn sinds 1959 toegenomen.
H1b. Seks en het lichaam verdwijnen steeds verder uit het publieke leven.
H2a. Taboes rondom seks en het lichaam zijn sinds 1959 afgenomen.
H2b. Seks en het lichaam dringen de publieke arena steeds meer binnen.

8

H1a. Taboes

dus voldoende hetzelfde concept. Bij de sociale wetenschappen is een Cronbachs alfa
van 0,6 namelijk voldoende. Regressie met openlijke seksualiteit als afhankelijke
variabele en jaartal als onafhankelijke variabele is statistisch significant en de
regressielijn verklaart 35% van de datapunten. Het gaat om een stijgende lijn met een
β=0,368. In de populatie neemt openlijke seksualiteit per jaar toe met een waarde tussen
de 0,250 en de 0,554 op een schaal van 1-64. In 57 jaar gaat het dan om een verandering
van tussen de 14,3 en de 31,6 op een schaal van 1-64.
Seks treed steeds meer toe tot de publieke ruimte, want het model probeert de
lezer steeds meer openlijk te verleiden tot seks en setting is sinds 1984 vaker wel dan
niet een publieke ruimte zoals buiten, in een bar, of in een hotelgang. Zie afbeelding 1.

Afbeelding 1: 2005
In plaats van dat seks zich terugtrekt achter de coulissen, fantaseert men in de Playboy
juist over seks in de publieke ruimte. Seks wordt bovendien nu ook het domein van de
vrouw. Sinds 1955 zijn de normen in de seksuele representatie dus niet verder
geciviliseerd in de traditionele zin. Ik verwerp Hypothese 1a en 1b. Ik neem vanaf nu
aan dat de de seksuele representatie vanaf 1955 of is verruwd of is geinformaliseerd.

§ 4.2. Seks op afstand
Met de codes fantasie/verhaal, realisme, en seks als excursie onderzoek ik of seks veilig
wordt gemaakt door het in een fantasiewereld te plaatsen en toets ik zo Hypothese 4b
en 4c2.
De regressielijn van Fantasie/verhaal neemt 0,069 op een schaal van tien toe per
jaar voor de verzamelde data, is significant en verklaart 22 % van de data. Sinds 1955
is er een toename tussen de 2 en de 6 op een schaal van tien van fantasie/verhaal in alle
Playboy foto's met een zekerheid van 95%. De hoeveelheid verhaalelementen en
fantasie-elementen is de afgelopen 57 jaar dus flink toegenomen. Realisme veranderd
2
H4b: Seks wordt op afstand gehouden en in een realiteit apart van de samenleving geplaatst.
H4c: Er speelt een nieuwe vorm van civilisatie waarbij zelfcontrole niet nodig is in de veilige
situatie waar het subject zich in bevindt.
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niet significant per jaar. De regressielijn van seks als excursie neemt 0,108 op een schaal
van tien toe per jaar voor de verzamelde data, is significant en verklaard 36 % van de
data. Sinds 1955 is seks als excursie 3,9 tot 8,3 punten op een schaal van tien
toegenomen met een zekerheid van 95% voor de populatie van Playboyfoto's. Wederom
een grote toename in de afgelopen 57 jaar.
Uit kwalitatieve analyse met een grounded theory aanpak blijkt dat de scene in
de centerfold zich vaak afspeelt in een overdreven vrouwelijke omgeving. Een geheime
vrouwenwereld die normaal niet voor mannen toegankelijk is en die ook eigenlijk niet
bestaat. Denk aan een volledig roze kamer of gordijnen en een dekbed van hartjes, zie
afbeelding 2.

Afbeelding 2: 1983
Dit geeft voor een man een extra voyeuristisch tintje aan het bekijken van de
afbeeldingen. Je ziet 'de vrouw' in haar eigen domein. Ze is hier altijd naakt en vaak ook
opgewonden. Deze fantasiewereld zet seks en het lichaam apart van de belevingswereld
van de man en maakt haar zo veilig en sluit haar op in de afbeelding.

§ 4.3. Naakt
In de theorie van van der Swaan (2008) is “de reducering van bedreigend naakt”een
belangrijk concept en het concept is nodig om Hypothesen 4a en 3c 3 te onderzoeken.
Hiervoor gebruik ik de volgende codes: airbrushen, retoucheren, make-up, seksuele
naïviteit, lichaam als object.
Bij de foto's in de populatie ligt het gemiddelde van het gebruik van airbrushen
tussen de 1,77 en de 2,06 op een schaal van 34, van retoucheren tussen de 1,66 en de
2,02 en van make-up tussen de 1,57 en de 2,04. Het lichaam van het model wordt dus
3
H3c. De verleiding van lichamen wordt via normen gereduceerd tot onbedreigend naakt.
H4a: Het lichaam wordt gereduceerd tot een abstracte vorm die niet bedreigend is.

4
Waarbij 0 staat voor geen en 3 voor volledig
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inderdaad tijdens en na het nemen van de foto flink veranderd en het naakt voor een
groot deel gereduceerd tot het naakt van een pop in plaats van het naakt van een levend
mens.
Het lichaam van het model wordt in de centerfolds van de Playboy met een
gemiddelde van tussen de 7,01 en de 7,92 op een schaal van 10 geportretteerd als object.
Het model wordt niet als subject ofwel als persoon neergezet. Dit maakt haar naakte
lichaam minder bedreigend omdat het een passief object is, dat geen actie kan
ondernemen.
Het model wordt in de populatie van foto's met 95% zekerheid, met een
gemiddelde tussen de 3,48 en 7,96 op een schaal van 10 , gestyled als seksueel naïef. De
ondergrens van 3,48 geeft aan dat het model in ieder geval wordt geportretteerd als een
beetje seksueel naïef. Dit maakt haar op seksueel vlak minder bedreigend omdat ze zich
niet agressief seksueel zal gedragen en haar naakte lichaam op afstand gehouden kan
worden, als de lezer dit wenst. De bovenstaande voorspelde waarden voor de populatie
vind ik genoeg bewijs om hypothese 3c en 4a voorlopig aan te nemen.
In de Playboy centerfolds wordt het naakte lichaam gereduceerd tot een
abstracte vorm die niet bedreigend is. Is er in de 57 jaar dat de Playboy bestaat ook een
toename van deze reducering?
Alleen airbrush en retoucheren veranderen significant mee met het jaartal. De
regressielijn van airbrush verklaart echter maar heel weinig data en is dus onbruikbaar.
Retoucheren neemt met 0,021 per jaar toe op een schaal van 1 tot 3 voor de verzamelde
data en de regressielijn verklaart 26% van de data. Voor de populatie Playboyfoto's
neemt retoucheren van 1955 tot 2012 met 95% zekerheid toe met tussen de 0,6 en de
1,7 op een schaal van 1 tot 3. Omdat echter de andere codes niet significant toenemen
stel ik dat er de afgelopen 57 jaar geen toename is van het reduceren van het lichaam.
Het reduceren van het vrouwelijk lichaam hangt samen met het verbannen van
seks naar een fantasiewereld. De lichamen worden onecht gemaakt door de huid te
airbrushen tot één kleur, de lijnen van het lichaam te retoucheren tot perfecte rondingen
en make-up aan te brengen. Het popachtige effect wordt voltooid door de
uitdrukkingsloze gezichten van de modellen. De geslachtsdelen worden nooit getoond
en de modellen hebben de geslachtsloze onderkant van een Barbiepop, zie afbeelding 3.

Afbeelding 3: 1989
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Het model wordt juist vaak neergezet als nymfomane, iemand bij wie seksuele
beheersing niet nodig is, omdat ze altijd, met iedereen, seks wil. De handelingen die ze
doet, zoals met blote borsten schoonmaken, zie afbeelding 4, zullen in de buitenwereld
weinig voorkomen. Doordat nog het decor nog het lichaam nog de handelingen uit de
foto's in het echte leven te zien zijn, kan de lezer zijn passies laten gaan zonder bang te
zijn dat hij in de buitenwereld ook zijn controle zal verliezen door in een vergelijkbare
situatie terecht te komen.

Afbeelding 4: 1966

§ 4.4. Vanzelfsprekende verleiding
In de informaliseringstheorie wordt gesproken over een verschuiving van
“vanzelfsprekende repressie in de richting van vanzelfsprekende verleiding.” (Wouters,
2011: 4). Deze “vanzelfsprekende verleiding” operationaliseer ik met een schaal van de
codes: naaktheid, geseksualiaseerde lichaamsdelen, simulatie van seks, verlangen van
model, verleiding door model, nymfomaan, exhibitionisme, rol voor lezer. Hiermee
toets ik hypothesen 3a en 3b5. De schaal vanzelfsprekende verleiding heeft een
Cronbachs alfa van 0,797, ruim boven de vereiste van 0,6. De regressielijn is significant
en verklaard 34% van de datapunten. Per jaar dat verstrijkt sinds 1955 neemt
“vanzelfsprekende verleiding” in de populatie Playboy centerfolds toe met een waarde
tussen de 0,25 en de 0,554 op een schaal van 1-64. In 57 jaar is dit een waarde tussen de
14,25 en de 31,58 op een schaal van 1-64. Dit bevestigt de verschuiving van repressie
naar verleiding en maakt hypothesen 3a en 3b over informalisering aannemelijker. De
toename van verleiding kan echter ook een teken zijn van decivilisatie en hypothesen 2a
en 2b bevestigen. Om hypothesen 2a en 2b te kunnen verwerpen en 3a en 3b te kunnen
aannemen of vice versa, kijk ik nu hoe de emoties en omgangsvormen van mensen zijn
veranderd. Zijn deze verruwd dan is er sprake van decivilisatie, zijn ze soepeler
geworden dan is er sprake van informalisering. Het aannemen van de ene set
5
H3a. Normen rondom seks en het lichaam zijn sinds 1959 flexibeler en meer fluïde geworden
maar niet minder sterk of kleiner in aantal.
H3b. Normen rondom seks en het lichaam worden sinds 1959 meer gericht op zelfcontrole en
sociale controle op zelfcontrole.
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hypothesen sluit het aannemen van de andere set uit.

§ 4.5. Emoties
Het informaliseringproces brengt een toename van emoties en impulsen in het
emotionele en publieke leven met zich mee. Ik veronderstel dat als er informalisering is,
het aantal emotionele prikkels in de Playboy toeneemt. Dit kan onderzocht met de code
emoties bij model. De regressielijn van emoties bij model is significant bij een
significantieniveau van 95% en in de populatie neemt per jaar de emotie toe met een
waarde tussen de 0,011 en de 0,073. Dit is in 57 jaar een totaal van tussen de 0,6 en de 4
op een schaal van 1 tot 10. De regressielijn verklaard helaas slechts 12% van de
datapunten uit de dataset en het is dus de vraag hoe bruikbaar deze resultaten zijn. In de
scatterplot is te zien dat emotie bij model een puntenwolk heeft die schuin omhoog gaat
tussen 1955 en 2012, en lineaire regressie is dus wel een valide methode voor deze
variabele. Van deze gegevens gebruik ik het feit dat de emotie die het model toont in
ieder geval stijgt in de tijd, hetzij licht, hetzij zwaar.
Dit heb ik met een open codering van gezichtsuitdrukkingen bevestigt. De
modellen van de afgelopen 15 jaar glimlachen bijna altijd, zie afbeelding 5, terwijl de
eerdere modellen een neutrale uitdrukking hebben, zie afbeelding 6. De toename van
emoties is verenigbaar met hypotheseset 2 en 3. Het feit dat het om positieve emoties
gaat en de uiting ervan is beperkt tot vaste en voorzichtige uitingen zoals een glimlach,
bevestigt hypothesen 3a en 3b en weerlegt 2a en 2b.

Afbeelding 5: 1963
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Afbeelding 6: 2008

§ 4.6. Omgangsvormen
De meer fluïde omgangsvormen die informalisering onderscheiden van decivilisatie,
onderzoek ik met een schaal van de codes: contact tussen lezer en model, rol voor lezer,
handelend model, subjectiviteit model en meerdere interpretaties van het verhaal
mogelijk. Hiermee toets ik hypothesen 3a en 3b.
De schaal fluïde omgangsvormen heeft een Cronbachs alfa van 0,657 en is dus
bruikbaar voor dit onderzoek. De fluïde omgangsvormen in de gehele populatie
centerfolds neemt met 95% betrouwbaarheid per jaar toe met een waarde tussen de
0,128 en de 0,394 op een schaal van 1 tot 63. Dat is in 57 jaar in totaal een waarde
tussen de 7 en de 22 op een schaal van 1 tot 63. De regressielijn verklaard 33% van de
datapunten.
Dat omgangsvormen soepeler worden is in de kwalitatieve analyse te zien aan de
steeds grotere subjectiviteit van het model en aan dat het model steeds vaker een
handeling verricht. Het model/de vrouw hoeft niet meer af te wachten tot de lezer/man
initiatief neemt, zie afbeelding 7, maar mag zelf actie ondernemen, zie afbeelding 8.
Er is ook meer contact tussen het model en de lezer. Met contact bedoel ik
oogcontact, gezichtsuitdrukking, of het model lijkt te weten dat ze bekeken wordt, of het
model de man verleid.
Verder is er steeds vaker een rol weggelegd voor de man. Vroeger was het model
of met iets bezig waarbij er geen rol was voor de man, zie afbeelding 9, of afwachtend
en zonder wens tot interactie met de man, zie wederom afbeelding 5. Nu wordt de lezer
vaker gevraagd deel te nemen aan de scene, zoals om het 'kadootje' uit te pakken in
afbeelding 10. Er is (denkbeeldige) interactie tussen man en vrouw en beiden spelen een
rol. Het aanwezige 'verhaal' in de fotos laat bovendien meer ruimte over voor eigen
interpretatie en meerdere scenario's. Hieraan is te zien dat er minder strikte normen zijn
over hoe mensen moeten interacteren en dat er wordt gerekend op de zelfcontrole van
mensen.
Omdat de fluïde omgangsvormen volgens kwantitatieve en kwalitatieve analyse
flink zijn toegenomen sinds 1955 neem ik aan dat er informalisering heeft
plaatsgevonden en neem ik hypothesen 3a en 3b aan. Dit betekent dat ik 2a en 2b
14

verwerp want informalisering is niet verenigbaar met decivilisatie.

Afbeelding 7: 1964

Afbeelding 8: 2003
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Afbeelding 9: 1957

Afbeelding 10: 2006
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§ 5. Discussie en Conclusie
§ 5.1. Discussie
Een mogelijk probleem van het gebruiken van de Playboy voor het onderzoeken van
normen en taboes, is dat de playboy als institutie mede bepaalt wat taboe is en wat niet.
Dit is niet onoverkomelijk, omdat de aangedragen taboes geaccepteerd worden door een
breed publiek en dus niet tegen de huidige trend ingaan, hetzij van decivilisatie, hetzij
van informalisering.
Playboy als actieve actor sluit deels aan bij Batailles argument dat:“ As Andrew
Ross puts it, it is through categories of taste that “cultural power”, at one time, is able to
designate what is legitimate on the one hand and what can then be governed and policed
as illegitimate or inadequate or even deviant, on the other. (Ross, 1989: 61)” (Jancovich
1998). De Playboy is zo’n culturele macht en een actor in het bepalen van de norm. Het
zou waardevol zijn de manier dit bepalen van de norm verder te bestuderen door
bijvoorbeeld interviews te houden met medewerkers en klanten, de Playboy te
vergelijken met andere pornografische literatuur en een survey te houden onder een
breed publiek.
De link tussen het veilig maken van het vrouwenlichaam en seks in de Playboy
en het civilisatieproces moet ook verder onderzocht worden. We moeten er achter
komen of mensen seksueel anders reageren op ‘veilig’ naakt en seks in een veilige,
beheersbare vorm, dan op seks als gewelddadige, lichamelijke activiteit. Om dit te
bereiken moet de opwinding van mannen en vrouwen gemeten worden terwijl ze
verschillende soorten seksuele representatie bekijken. Methoden om dit te doen zijn
Eye-tracking (Lykin et all, 2005), bloeddruk meting (Exton et all, 2000), omtrek van de
penis meten (Rieger et all, 2005) en ultrasonische straling en warmtemetingen
(Kukkonen et all, 2007).
Al deze onderzoeken hebben verschillen gevonden in opwinding van mannen
bij het bekijken van seksueel en niet-seksueel materiaal. Dus kunnen we met deze
methoden ook het verschil meten tussen het bekijken van seks in een veilige,
beheersbare vorm en seks in een expliciete, realistische vorm. De beste methode zou het
combineren van Eye-tracking met één van de andere methoden zijn. Dan kunnen we
zien welke aspecten van de foto’s een lichamelijke reactie oproepen en hoe dit verschilt
tussen ‘veilige’ en ‘bedreigende’ seksuele representatie. De foto’s zouden moeten
variëren van foto’s uit de Playboy tot hardcore porno tot huis-tuin-en-keuken
naaktfoto’s.
De biologische data kunnen we vervolgens relateren aan subjectieve belevenis,
door respondenten tijdens het experiment hun opwinding te laten weergeven met een
hendel (Rieger et all, 2005) en ze achteraf een enquête te laten invullen of ze te
interviewen (Kukkonen et all 2007). Kortom: Er zijn nog vele interessante paden die we
kunnen betreden om de link tussen seksuele representatie en het civilisatieproces te
onderzoeken.

§ 5.2. Conclusie
Ik wilde weten hoe de normen rond seks en naakt in Amerika zijn veranderd sinds 1955.
Specifieker wilde ik weten of de normen rondom seks en naakt in Amerika sinds 1955
zijn geciviliseerd (Elias, 1982), zijn gedeciviliseerd (Elias, 1982 en Wacquant, 2004),
zijn geinformaliseerd (Wouters, 2008) of dat er iets totaal anders aan de hand is.
Seksuele representaties, waaronder bladen als de Playboy, bevinden zich op de
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grens van wat in een samenleving acceptabel is en zijn zo een goede afspiegeling van
wat de uiterste normen in die samenleving zijn. Om deze reden heb ik in dit artikel
gekeken naar normen rondom naakt en seks in de Playboy centerfolds. Mijn hypothesen
waren als volgt:
H1a. Taboes rondom seks en het lichaam zijn sinds 1955 toegenomen.
H1b. Seks en het lichaam verdwijnen steeds verder uit het publieke leven.
H2a. Taboes rondom seks en het lichaam zijn sinds 1955 afgenomen.
H2b. Seks en het lichaam dringen de publieke arena steeds meer binnen.
H3a. Normen rondom seks en het lichaam zijn sinds 1955 flexibeler en meer
fluïde geworden maar niet minder sterk of kleiner in aantal.
H3b. Normen rondom seks en het lichaam worden sinds 1955 meer gericht op
zelfcontrole en op controle van anderen op deze zelfcontrole, in plaats van op
externe dwang.
H3c. De verleiding van lichamen wordt via normen gereduceerd tot
onbedreigend naakt.
H4a: Het lichaam wordt gereduceerd tot een abstracte vorm die niet bedreigend
is.
H4b: Seks wordt op afstand gehouden en in een realiteit apart van de
samenleving geplaatst.
In de centerfolds nemen naakt en seksuele uitingen toe en dus verwerp ik H1a en H1b.
Daarnaast neemt emotie toe, worden de gedragsvormen meer fluïde en krijgt de vrouw
een grotere rol. Dit bevestigt dat er een proces van informalisering gaande is in de
centerfolds. Ik neem H3a en H3b aan. Ik verwerp de hypothesen rondom decivilisatie,
H2a en H2b, omdat deze onverenigbaar zijn met een proces van informalisering.
Het naakte lichaam van het model wordt in de centerfolds via fotobewerking
gereduceerd tot een abstracte vorm van naakt die niet bedreigend. Ik neem H3c en H4a
dan ook aan. Een tweede manier waarop seks in de foto's onbedreigend wordt gemaakt
is door het plaatsen van seks in een fantasiewereld waar andere regels gelden dan in de
wereld out there. Dit is te zien aan de vele fantasie- en verhaalelementen in het decor,
aan dat seks wordt neergezet als excursie en aan het onrealistische karakter van de
foto's. Ik neem H4b aan.
In de seksuele representatie van Amerika en de Amerikaanse samenleving als
geheel spelen de afgelopen 58 jaar dus processen van informalisering en van het creëren
van een fantasiewereld. In de alledaagse werkelijkheid worden de omgangsvormen
flexibeler en komt de nadruk te liggen op zelfcontrole en op de sociale controle van
zelfcontrole. In de fantasiewereld is zelfbeheersing niet nodig omdat de andere
deelnemers altijd gewillig zijn en een ander lichaam nooit een bedreiging vormt. Beide
werelden overlappen en beïnvloeden elkaar in de Playboy centerfolds en in de
samenleving als geheel.
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i http://i515.photobucket.com/albums/t353/acmabusy_photo/00a600px-Playboy_logo_svg.png
ii http://www.peterkerkhof.info/wordpress/wp-content/uploads/uva.gif
iii Codes vanuit de literatuur
Jenefsky en Miller identificeren vier typen lesbische foto’s namelijk: seks als voorstelling, seks als excursie of
uit gemak, seks als imitatie of deviante seks. Ik zal kijken of deze typen, in aangepaste vorm, ook voorkomen in
heteroseksuele plaatjes. Daarnaast noemen Jenefsky en Miller representatie van de climax, centraliteit van de fallus,
visuele beschikbaarheid, beschikbaarheid van geseksualiseerde lichaamsdelen, uitnodiging tot penetratie van de kijker,
contact met de kijker, verlangen tonen, voyeurisme, en exhibitionisme.
Matacin en Burger hebben stereotypering in porno als volgt geoperationaliseerd: stereotype rol, verleiding door
de vrouw, nymfomaan, seksuele naïviteit.
Vanuit Jancovich (1998) komt de inspiratie voor de code: aanwezigheid van fantasie.

