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Censorship is never a girl’s friend. It never has been historically.

Let’s be clear about one thing. Girlhood is a construct. Being feminine is a construct. What this 
means is that girls are required to act a role, or what Shakespeare says is playing a role on the world
stage. Such does not mean that “being a girl” is who she is. She is biologically a girl, but being a 
girl is something different. Yes, she has a vagina and will get breasts. Yes, she can get pregnant and 
give birth to children, but that is biological, not feminine. I have a penis, but nothing is stopping me 
for “being a girl.” In fact, some guys are really good at it. In fact, sometimes, in my darkest 
fantasies, I play the Lolita.

But our society, the director in the chair, has other plans for you being you. I left that stage a long 
time ago. I fear I failed miserably at being an actor.

We all think we are normal, yet we have no idea what normal is. To be normal is to be unseen. I 
look normal, a generic white, middle-age man. When men like me look at ourselves, our race is 
invisible. Being white is being normal. Does that mean the Black man is “crazy?” I will leave that 
up to Black men to answer.

As a man who was once committed to a psychiatric hospital told me, “I feel safer in here than out 
there.” As a Black man told me, “Professor, when I am at the white school and I see a police car, I 
am scared. When I am at the Black school and I see a police car, I feel safe.”

To fully understand this essay, it may be best to read or listen to Ernest Becker’s ‘The Denial of 
Death’ in which he does a brilliant job deconstructing the play, the performance, the act, we all live 
daily. The truth is that being normal is being who we really are, who I really am, and that, Becker 
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argues, is more in line with being neurotic than “sane.” I will make this clear to all of you. I am 
anything but normal, so I ask that you take this challenging walk with me.

The “Death Terror” Equals the “Sex Terror”

In fact, few people really know who they are because they have played a role prescribed to them by 
those that hold power above them, our church leaders, our teachers, and parents. But for those, let’s 
say, afflicted, we have little choice but to look at ourselves. When one is cast out of normalcy, out of
the groups with void faces, being seen is very painful, but once done, one can never return. Any 
sexual thought outside of a marriage, even today, is seen as a kind of perverted addiction, the sex 
terror. If it feels that good it must be that bad.

Being sane is boring. Being normal is very boring. Healthy sex is boring because who is qualified to
tell you if what you look at or think of is inappropriate? Your life context is very different than 
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theirs. The sex offender treatment provider will, but they live in an isolated environment where 
everyone that does this thing did that thing, but they know little of the world outside. They’ve 
become civilly committed to their professions and know little of common secrets. To live to their 
standards is to live forever a prisoner. I doubt such is effective at all. If one takes a lie detector long 
enough, they learn to pass when lying.

That is why we have sexual fantasy: to think and do things we “normally” cannot. If your fantasy 
involves sex with your partner, then why do you even need it unless you are at long distance? Those
that defend this position, I think, are scared of the “sex terror.” The healthy sex folks are afraid of 
sex, so they try and make sex less traumatic by naming it “healthy” or “safe” sex. In reality, 
sexuality is seldom concrete or that simple. What I share here is difficult because I am writing about
kids, art, and sexuality, but before we scream censorship (which means let’s run and hide), why 
don’t’ you all face this down with me? Let me be the teacher, you the student? I hope to put my 
three masters’ and Ph.D. to good use.

We Have Made Our Bad Actions Normal and Our Natural Actions Abnormal

The general sexual rule is that if we find something or someone “unusual” attractive, we will 
become hedonistic offending monsters that will drive the whole world toward moral death, or 
Becker’s death terror. Fantasy is not an illegal or problematic function or impulse for most; it is 
necessary and vital for many. The images I show you here are necessary for many, many people and
are not sexual in nature, but they can evoke thoughts.

They helped me cope with years of abuse and trauma. If I lost them, I am not sure if I could 
function as well as I do. Some do look at abusive images, but those actions have little to do even 
with those images and more to do with their own past development and conditioning. If we censure 
the image, we cannot get to prevention of child abuse. We just hide it.

Being normal has nothing to do with who we really are. Recently, when a tiger broke out of its 
“sanctuary” and attacked zoogoers, the headlines noted that the tiger “went on a rampage” as if the 
tiger was the problem. I am pretty sure the tiger was just being a tiger. He was getting a new spot 
and making it very clear that the zoo was now its territory. They even had zoo psychologists note 
that the tiger had emotional problems. They killed the tiger.

I would have acted just like that tiger. Zoos are anything but normal. That is truth, and that brings 
on what Becker calls the “death terror” and what I redefine as the “sex terror” because, here, too, 
Becker fails miserably once he brings up sexuality. Why are we so uncomfortable simply admitting 
that we are sexual beings? What are we afraid of? That fear is due to ignorance or fear, fear that sex 
is just another word for abuse.



Years ago, when I was studying botany, I recall something profound my professor said. He said that 
having a sex is a marker for death. He noted that asexual things live forever unless, “you step on 
them.” I was perplexed. Then, years later, it made sense.

I know the image above is of a child, but artistically there are many important meanings we can 
draw from it. The picture is artistic and disturbing to many for many reasons. That is a good, artistic
thing.

We all are scared to death of sexuality, of attraction, of feeling good. We equate sex with “the one-
eyed snake and the forbidden.” The penis becomes the snake. The snake is the devil that fooled the 
innocent girl.

When a boy sees his penis, he is told to equate it to Satan’s will. When a girl sees a penis, it’s the 
devil, and when she looks at her vagina, she is told such is the pit of shame and death, the death 
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terror and sex terror serenade in a confidence-killing dance. She learns to hate herself and be 
ashamed of her body. She learns that sex is trauma and it is child abuse.

None of that has to be true, but in our culture, we often manufacture trauma for profit. We 
misunderstand that sexuality and attraction have nothing to do with trauma. That trauma was forced 
upon us. To be liberated or empowered, we cannot fear sexuality or even a child that may be 
disturbing or evoke sexual feelings in us. That has nothing to do with the beautiful child in this 
image (and the beautiful snake, by the way). If such were child pornography, we would be 
witnessing harm rather than the complexity of artistic expression and its unearthing of the human 
condition. We may not always like our thoughts, but they still are our thoughts.

It’s easy to tell me that this image is “disturbing” and “sexualized” because we don’t want to deal 
with discomfort, but nothing is stopping any of you from simply looking away and carry on with 
your lives (even under quarantine). You are here because you want to look. No excuses. I am not 
judging you.



We All are a Disordered Diversity

There is no such thing as paraphilia, let’s be clear, but there is such thing as sexual diversity. But 
psychologists and psychiatrists are scared to death of that. The ‘Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders’ is also a construct, a guide that deems such and such behavior as “abnormal,” 
but given the combined statistics of all these “disorders,” it seems that just about everyone has one 
(or maybe two). I and everyone I know has several (yes, I studied the DSM). So being disordered is 
common, a kind of disordered diversity. Such is a political document weighted down by being 
political and professional. Those experts, when the lights are low and the music soft, are dirty little 
creatures, just like you and me.

Considering that there are over 600 forms of paraphilia (sexual fetishes for those unaware), they are
anything but atypical. Though being attracted to the sockless 9-year old next door may make you 
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the unglamorous 1 or 2%, sexual diversity is blatantly common and has little to do overall with 
harm. Those “paraphilia” that made it to the ‘DSM’ Olympics, Pedophilic Disorder (which is not 
pedophilia by the way), is included because it’s more common than many of the others. So hence 
my attention to this particular one. Interestingly, foot fetishism is very common, but I see no sign of 
it in the ‘DSM.’ I wonder?

Consider this, and it just hit me two days ago. Dr. Canter in a past interview noted that a 
heterosexual (“normal” guy, an invisible one), has 98% of women to choose from. A gay man has 
2% of guys to choose from, and one minor-attracted (what some call pedophiles) has 0%.

Then it hit me. 2% is not a small number. I know a lot of gay people, and I mean a lot. According to 
The Williams Institute of Law, 3.8% of people are gay in the U.S., 1.8% transgender. My point is 
that all of you meet “pedophiles” every day and don’t know it. You cannot simply lock people up or
kill those you hate. That is a stupid, emotionally-driven reaction. My advice is to learn about them 
from them and from responsible sources, not Wikipedia. If we put so little investment in knowing 
them, then we put little investment in knowing child abuse and prevention.

That is the reality, but it’s also reality that the person liking the 9-year old does not offend any more 
or less than the invisible hetero guy or the gay or transgender person does. If we consider that 
attraction is not exclusive, then this percentage is much higher (more in line with 6%). I would say 
that when it comes to attraction online, that percentage moves closer to at least 60% because virtual 
reality changes reality. When I confront researchers with this, I get the sex terror … don’t go there. 
Why not? I am a lifelong academic with multiple graduate degrees that spent a lifetime of 
observation. It’s critical we address what we are afraid of.

[The Following Evokes the Sex Terror] Are You a Pedophile if You Find a Girl Attractive?

The young girl in art brings about our worst fears. What if we are attracted to her? What then? As 
Dr. Phil said years ago, his fear is that if people look at little girls in bikinis that such will “entice 
pedophilia.” I found that a rather dumb statement by a psychologist, but I think I got his real point: 
if guys keep looking at girls, they may start to prefer them over women.

I, too, started to theorize about this myself: if women are now scarier and have power, wouldn’t it 
be better to go younger? Are little girls as threatening as a butch dyke? When women get tired of 
the pains of being feminine, young girls are just mastering it. Is there danger in looking at young 
girls? For most, hardly and usually harmful actions are a result of a laundry list of past problems, 
not a kid in doing classical dance exercises or strutting around in a bikini.



When I showed a research psychologist a dance done by a 9-year old girl (a very good and skilled 
dance), he said what I often hear in professional circles: “I have little doubt that men look at young 
girls, but I don’t think most would dare.” From a criminal justice position, such makes no sense. 
Child pornography is booming despite the severe, and I mean severe, punishment people face. From
a legal perspective, we have all the proof in the world: social media, bikini ads, and endless videos 
of “the most beautiful child models in the world” and those that pin them as child models and 
YouTubers are very big business. There are millions of little Russian girls on YouTube. They are big
business because men and women look at them. Back when comments were allowed on YouTube, 
the most popular child videos were supported by dominantly adult male comments (by checking 
profiles), almost 90%. Most girls were under 12.
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The Hooter Man’s Role

Being male is also a construct, and boys are told to go for danger, and this is a different danger than 
a butch dyke coming at you. A big, masculine woman threatens our very masculinities, but a young,
feminine girl, rather, enhances it. We are the big boys, and she the little lady, a child but an expert in
being feminine and acting the role but young enough to be filled with spontaneity and hope. There 
is little hope in an angry dyke or an intimidating academic. Though feminine, the girl does not need 
make-up. She shows the beauty of her freckles, unaware how beautiful she is, while a woman 
covers them for the role she plays: acting the woman ‘everybody else’ wants to see.

The woman is ashamed of being herself; a little girl is herself before the spoils of self-consciousness
imprison her. That is very attractive. I find this Irish girl stunningly beautiful.

That has nothing to do, actually, with pedophilia. That has to do with the male and female 
constructs, the roles we all play. If one is attracted to kids, there is nothing to entice about it. It’s a 
physiological response or one is hit with cupid’s arrow. Both of these are not controllable though we
try like demons to control what we all don’t understand. We are terrified, and that makes us all 
brutal.

I am here to help you understand it.

You need to see images to understand the online context. We cannot promote feminism while hiding
the evidence and muttering “trust me” or “we don’t want to sexualized girls further.” We cannot 
create cancel culture in the name of tolerance and safety. Cancel culture is harm because its goal is 
to run away from what is scaring and angering us. Sexuality is not the devil. Sexualization is typical
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and commonplace, not traumatic unless we make it so. I see it on every continent and in almost 
every single culture in the world. Here is a piece of my story.

It’s Not What You are Thinking

I go into a psychologist’s office, a big wig, that cost me $345 for 45 minutes. I say to him, “I think I
have a Lolita complex.” He gave me the hated, “you must be a pedophile look” but quickly changes
his demeanor, catching his own bias, but still a little too late for someone of that, well, caliber. I 
kind of lie and tell him that I “notice” girls about 10% of the time, 10/90% girl, woman ratio. 
Really, this varies depending on the day. You know, I am too embarrassed to make the percentage 
higher, not because I am fond of thinking errors. It’s embarrassing. We talked a while. Here is what 
he left me with:

“Earl, if the sexualization of young girls was not normal, then there wouldn’t be so damn much of 
it. I say, you dress for success. You are normal, just be sure you don’t become a pervert.”

We have to deal with reality. I am not a pedophile. I just like girls. Kids can be attractive, okay? I 
came to realize that and to accept it. Say it with me loudly because that is half the sex abuse 
prevention battle: being honest with our feelings. Denial sets us up for the child abuse scenario.

As noted in research recently published by experts Robert Lehmann and Sara Jahnke, when we 
stigmatize those with pedophilia, our shaming of people we know cannot change their attraction, 
they are more targeted than toward those with higher risk in other areas (See “Stigmatization of 
paraphilias and psychological conditions linked to sexual offending” in ‘The Journal of Sex 
Research).’ Our hate of them is not based on reason but emotion. Such distress may lead to 
pedophilic disorder and to actual sex offending. In this way, our hate contributes to the abuse we say
we hate.

This hatred has little to do with our wanting to protect kids and more to do with our fear about 
ourselves, our own terror. I see few real indications that our society cares about kids.

Yet, These are Honorable Men

Yet, I am a void. I am a nothing. I am the guy that can fake it, eating wings and pizza, while 
watching, big, buff, strong men wrestle with each over for a football, often bending over and 
breathing heavy as the quarterback reaches between the center’s legs.

You all want me to be that guy with the wings at Hooters, but being like others was never appealing 
to me because these men, by and large, are hiding, too. They are better than I. They act the role; we 
all want them to act. In our hearts we know, but sometimes, they drop the ball.
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They see the girl above and the hyperbole starts: “If you were her dad would you dress her like 
that?” Translation: “Wow, this girl is attractive for a kid; do you guys notice?”

“If she were older, I’d say damn.” T ranslation: “I already said damn, didn’t I?”

“I don’t care what you say, if you take a picture of a girl’s like that, jail for you?” Translation: “I am
so worried that I am attracted to kids that I spend my time faking it—often unknown to me—so that
I can be the prophet not the pervert.”

Guys act the hero not because they want to.

In sum, age is secondary to many men, and even children can have very attractive qualities that 
draw all of us. I once showed a YouTube video at a workshop of a 12-year old girl. You could only 
see her face and her feet sticking up behind her. I showed the video because the girl was getting 
endless sexual advances on the one part of her body men could see (besides her face, which, that 
too, often gets the same reactions).

I said, “What are people looking at in the video?” The four guys in back gestured to her feet, no 
hesitation at all. There was a young woman in front of me, early 20s. She looked embarrassed but 
raised her hand. I called on her.

She said, “I think she is H-O-T!” I felt the young woman just came out at that moment, but does a 
lesbian like 12-year old girls?

My answer, sexual attraction is fluid. Laws are laws and people will still be people. Never in history
has censorship worked. Governments like it because it gives them a reason to control our bodies. 
That comes in handy when they decide to own our bodies and minds, all for the sake of protecting 
your children.

No one blinked an eye in that workshop. No one questioned her. I answered, “Well, she does look a 
bit mermaidish.” Everyone laughed. Men face much higher risks and consequences.

No, I was not being inappropriate. I was being honest, and if one really cares about ethics and 
morality, something I spent years studying, one cannot build trust on a foundation of nervous lies. 
We often try. It’s called society. Are these pictures “normal?” Of course not, nothing really is 
normal, but they are persistent, timeless, and predictable. Such defines art and literature.

Video’s like the 12-year old girl’s get taken down all the time on YouTube for “the sake of the 
children,” but it’s the child YouTuber that gets punished, as if she did something wrong. And that is 
always the knee-jerk approach we use. She did nothing wrong. A viewer’s thoughts are a viewer’s 
thoughts, but making open X-rated comments to a preteen—to anyone—without consent is not 
okay. There are distinctions we often blur. Google chooses to punish kids.

Now, I am going to ask all of you a question. Do you and I live in the same universe?

For Us, the Girl’s Body Notes Our Impending Death

I have shown you, through these pictures, every part of a girl’s body. I see nothing wrong with these
pictures because everyone of these pictures has artistic merit, including the bikini pick. In fact, I 
bought the bikini.

You can argue “its sexualized” but what that really means is that you don’t believe kids can have 
appeal, that they are asexual, that kids can still in society but somehow be separate from it. That is 



brutally false and harmful. Culture happens. Controlled culture is not culture. The problem with the 
sexualized view is that it makes pictures like these closer to being illegal. In all of these pictures, 
there is no “sex.” Where is it? That is the distinction between illegal and legal.

Yes, there can be interpretation, there can be innuendo, there can be the erotic, but these are often 
tasteful or even provocative, but such is key to developing critical thinking in a culture. Activism 
may be important, but activism also sucks. It oversimplifies the complexity of being human. 
Censorship often dehumanizes and harms those it attempts to protect, as Google’s YouTube harms 
its child YouTubers.

Art is often about discomfort. These pictures can make many of you uncomfortable, but that has 
little to do with the image or my liking them and more to do with a reader’s view, their psychology, 
their trauma, their belief system. It has nothing to do with mine or the child model’s, or her parents’.

Human art, photography, is about the human body. Modeling is about the body, so are artistic sports.
We look at bodies. The real shame comes from Adam and Eve, the story pounded in our minds that 
hovers like a virus even to those non-religious: YOUR BODY IS SHAMEFUL. We are taught to 
hate our bodies. You may hate these girls because you don’t look that good, yet they are just kids. 
Or you will play the protective mom because you see your abuse in them, but that has nothing to do 
with them or their abuse or non-abuse. You may ‘over-sexualize’ them and say, “See, see, they know
what they are doing,” but that person has no idea what that child thinks. For her, she is just “being a 
model, a dancer, a gymnast, or a YouTuber.” We cannot own people’s minds while singing the 
national anthem, nor speak the language of justice when our actions are filled with injustice.

I think, and I would say this to every girl in each photo, that these girls are beautiful human beings. 
That is what I see. And I see other things, but that is about me, not them. That is my struggle as it is 
yours. You, too, are a beautiful human being, each of you reading this. You may not be a child 
model, but you are beautiful as well. Nudity can be beautiful, and I miss the Ron Oliver’s, David 
Hamilton’s, Jock Sturges’, and Sally Mann’s of the world because there is nothing wrong with 
nudity. That fear is what got us into this big awful mess.

The Sex Terror Reality: We Hate Our Bodies

Why do we shame the most natural representations of us? Maybe because we really hate ourselves. 
People are people watchers. That is what many do. These, too, are very human actions.

I love girlhood in art not because I am a self-denying child predator. As a child abuse survivor, I 
know abuse well. Kids in such images can be abused, but kids in football, baseball, gymnastics, in 
any event that involves other humans, can be abused. And they are. Protection does not happen 
through censorship. Protection happens not when Vogue says there should be no child models. It 
happens when Vogue takes actual responsibility and demands that child models have chaperones 
with power, independent child protection agencies that assure that the child is being paid, fed, and 
not in a pornographic shoot. Despite Vogue’s vogue, there are plenty of child models. We just 
seldom see them and that lack of transparency will cause much more abuse.



The point is that children are part of the world, and they can be attractive. They can have qualities 
that excite us, move us, and, yes, disturb us.

Please bring back the child model but do so in ways that do more to help them than put them in 
danger. In order to do that, we all have to learn more and be more honest about our attractions and 
sexualities. Kids are not removed from the world as if they are asexual angels that suddenly 
transform into sexual beings at 18. That angelifying them is harmful objectification (it also leads to 
fetishizing them, too). Much of the sex crimes I dealt with the last three years involved denial, those
censuring, and those very religious that saw sexual expression as the devil. To believe so is to 
minimize human development because sexuality is ingrained in our bodies and identities from birth.

In Shakespeare’s time, girls and women could not perform on the stage. Boys had to play girls. In 
many conservative countries, where girls and women cover their bodies, the more they cover up, the
more abuse they face. The abuse is simply hidden.

That is a fact. We are moving backward because we refuse to address the whole of human sexuality.
We refuse to take it seriously, and we refuse to see that sex appeal plays only a small role in 
reproduction and a large role in what makes us human. Safety should be the goal, not censorship, 
but life, as COVID-19 is teaching us, is always fraught with danger. It’s best to teach your kids so. 
Avoidance is not protection when the thing that kills thrives on such.
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Vertaling (Google Translate):

De afbeeldingen uit het origineel hierboven staan in de vertaling benoemd als ‘Afbeelding…’.

Dood van het artistieke meisje in het tijdperk 
van (on) tolerantie
DOOR EARL YARINGTON · 16 APRIL 2020

Afbeelding 1

Censuur is nooit de vriendin van een meisje. Het is nooit historisch geweest.

Laten we één ding duidelijk stellen. Girlhood is een constructie. Vrouwelijk zijn is een constructie. 
Wat dit betekent, is dat meisjes een rol moeten spelen, of wat Shakespeare zegt, speelt een rol op het
wereldtoneel. Dat betekent niet dat 'een meisje zijn' is wie ze is. Ze is biologisch een meisje, maar 
een meisje zijn is iets anders. Ja, ze heeft een vagina en krijgt borsten. Ja, ze kan zwanger worden 
en kinderen baren, maar dat is biologisch, niet vrouwelijk. Ik heb een penis, maar niets houdt me 
tegen omdat ik 'een meisje ben'. Sommige jongens zijn er zelfs heel goed in. Soms speel ik in mijn 
donkerste fantasieën de Lolita.

Maar onze samenleving, de voorzitter, heeft andere plannen om jou te zijn. Ik heb dat podium al 
lang geleden verlaten. Ik ben bang dat ik jammerlijk gefaald heb als acteur.

We denken allemaal dat we normaal zijn, maar we hebben geen idee wat normaal is. Normaal zijn is
ongezien zijn. Ik zie er normaal uit, een generieke blanke man van middelbare leeftijd. Als mannen 
zoals ik naar onszelf kijken, is ons ras onzichtbaar. Wit zijn is normaal. Betekent dit dat de zwarte 
man 'gek' is? Ik laat dat aan zwarte mannen over om te beantwoorden.

Zoals een man die ooit in een psychiatrisch ziekenhuis was opgenomen, me vertelde: 'Ik voel me 
hier veiliger dan daarbuiten.' Zoals een zwarte man me vertelde: 'Professor, als ik op de witte school
zit en ik een politieauto zie, ben ik bang. Als ik op de Black School zit en ik een politieauto zie, voel
ik me veilig. '

Om dit essay volledig te begrijpen, is het misschien het beste om Ernest Becker's ‘The Denial of 
Death’ te lezen of te luisteren, waarin hij op briljante wijze het toneelstuk, de uitvoering, de act 
deconstrueert, we leven allemaal dagelijks. De waarheid is dat normaal zijn is wie we werkelijk 
zijn, wie ik werkelijk ben, en dat, betoogt Becker, meer in overeenstemming is met neurotisch zijn 
dan 'gezond'. Ik zal dit jullie allemaal duidelijk maken. Ik ben allesbehalve normaal, dus ik vraag u 
deze uitdagende wandeling met mij te maken.

Afbeelding 2

De "Death Terror" is gelijk aan de "Sex Terror"

In feite weten maar weinig mensen echt wie ze zijn, omdat ze een rol hebben gespeeld die hen is 
voorgeschreven door degenen die de macht boven hen hebben, onze kerkleiders, onze leraren en 
ouders. Maar voor degenen, laten we zeggen, die lijden, hebben we geen andere keus dan naar 
onszelf te kijken. Wanneer iemand uit de normaalheid wordt geworpen, uit de groepen met lege 
gezichten, is gezien worden erg pijnlijk, maar eenmaal gedaan, kan men nooit meer terugkeren. 



Elke seksuele gedachte buiten een huwelijk, zelfs vandaag, wordt gezien als een soort perverse 
verslaving, de seksterreur. Als het zo goed voelt, moet het zo slecht zijn.

Gezond zijn is saai. Normaal zijn is erg saai. Gezonde seks is saai, want wie is gekwalificeerd om je
te vertellen of wat je bekijkt of denkt ongepast is? Uw levenscontext is heel anders dan die van hen. 
De behandelaar van de zedendelinquent zal dat wel doen, maar ze leven in een geïsoleerde 
omgeving waar iedereen die dit doet dat ding deed, maar ze weten weinig van de buitenwereld. Ze 
zijn burgerlijk toegewijd geraakt aan hun beroep en kennen weinig van de gemeenschappelijke 
geheimen. Naar hun maatstaven leven is voor altijd een gevangene leven. Ik betwijfel of dit 
überhaupt effectief is. Als iemand lang genoeg een leugendetector neemt, leren ze te passen tijdens 
het liegen.

Daarom hebben we seksuele fantasie: denken en doen wat we 'normaal' niet kunnen. Als je fantasie 
seks met je partner omvat, waarom heb je die dan nodig, tenzij je op grote afstand bent? Degenen 
die deze positie verdedigen, denk ik, zijn bang voor de 'seksterreur'. De gezonde seksmensen zijn 
bang voor seks, dus proberen ze seks minder traumatisch te maken door het "gezonde" of "veilige" 
seks te noemen. In werkelijkheid is seksualiteit zelden concreet of zo simpel. Wat ik hier deel, is 
moeilijk omdat ik over kinderen, kunst en seksualiteit schrijf, maar voordat we censuur schreeuwen 
(wat betekent dat we wegrennen en ons verstoppen), waarom 'moeten jullie dit niet allemaal met 
mij onder ogen zien? Laat mij de leraar zijn, jij de student? Ik hoop mijn drie meesters en Ph.D. tot 
goed gebruik.

We hebben onze slechte handelingen normaal gemaakt en onze natuurlijke handelingen 
abnormaal

De algemene seksuele regel is dat als we iets of iemand "ongebruikelijk" aantrekkelijk vinden, we 
hedonistische beledigende monsters zullen worden die de hele wereld naar morele dood of Beckers 
doodsangst zullen drijven. Fantasie is voor de meesten geen illegale of problematische functie of 
impuls; het is voor velen noodzakelijk en essentieel. De afbeeldingen die ik je hier laat zien, zijn 
nodig voor heel veel mensen en zijn niet seksueel van aard, maar ze kunnen gedachten oproepen.

Ze hebben me geholpen jarenlang misbruik en trauma het hoofd te bieden. Als ik ze kwijtraak, weet
ik niet zeker of ik net zo goed kan functioneren als ik. Sommigen kijken naar beledigende beelden, 
maar die acties hebben zelfs met die beelden weinig te maken en meer met hun eigen ontwikkeling 
en conditionering in het verleden. Als we het imago censureren, kunnen we niet tot kinderpreventie 
komen. We verbergen het gewoon.

Normaal zijn heeft niets te maken met wie we werkelijk zijn. Onlangs, toen een tijger uit zijn 
"heiligdom" ontsnapte en zoogoers aanviel, merkten de krantenkoppen op dat de tijger "op hol 
sloeg" alsof de tijger het probleem was. Ik ben er vrij zeker van dat de tijger gewoon een tijger was. 
Hij kreeg een nieuwe plek en maakte heel duidelijk dat de dierentuin nu zijn territorium was. Ze 
hadden zelfs dierentuinpsychologen dat de tijger emotionele problemen had. Ze hebben de tijger 
gedood.

Ik zou net als die tijger hebben gehandeld. Dierentuinen zijn allesbehalve normaal. Dat is de 
waarheid, en dat brengt wat Becker de "doodsterreur" noemt en wat ik opnieuw definieer als de 
"seksterreur", omdat ook hier Becker jammerlijk faalt zodra hij seksualiteit ter sprake brengt. 
Waarom voelen we ons zo ongemakkelijk als we gewoon toegeven dat we seksuele wezens zijn? 
Waar zijn we bang voor? Die angst is te wijten aan onwetendheid of angst, angst dat seks gewoon 
een ander woord is voor misbruik.



Jaren geleden, toen ik plantkunde studeerde, herinner ik me iets diepgaands, zei mijn professor. Hij 
zei dat seks hebben een teken voor de dood is. Hij merkte op dat aseksuele dingen voor altijd leven, 
tenzij 'je erop stapt'. Ik stond perplex. Jaren later was het logisch.

Afbeelding 3

Ik weet dat de afbeelding hierboven van een kind is, maar artistiek zijn er veel belangrijke 
betekenissen die we eruit kunnen trekken. Het beeld is om vele redenen artistiek en verontrustend 
voor velen. Dat is een goed, artistiek iets.

We zijn allemaal doodsbang voor seksualiteit, voor aantrekkingskracht, voor een goed gevoel. We 
stellen seks gelijk aan 'de eenogige slang en het verboden'. De penis wordt de slang. De slang is de 
duivel die het onschuldige meisje voor de gek hield.

Als een jongen zijn penis ziet, wordt hem verteld dat hij die moet vergelijken met Satans wil. 
Wanneer een meisje een penis ziet, is het de duivel, en als ze naar haar vagina kijkt, wordt haar 
verteld dat dit de put is van schaamte en dood, de doodsangst en seksterreur serenade in een 
zelfdoding dodende dans. Ze leert zichzelf te haten en zich te schamen voor haar lichaam. Ze leert 
dat seks een trauma is en kindermishandeling.

Niets van dat alles hoeft waar te zijn, maar in onze cultuur maken we vaak trauma's voor winst. We 
begrijpen niet dat seksualiteit en aantrekkingskracht niets met trauma te maken hebben. Dat trauma 
werd ons opgedrongen. Om bevrijd of bekrachtigd te zijn, kunnen we niet bang zijn voor 
seksualiteit of zelfs maar voor een kind dat ons kan storen of seksuele gevoelens kan oproepen. Dat 
heeft niets te maken met het mooie kind in dit plaatje (en de mooie slang trouwens). Als dat 
kinderpornografie was, zouden we eerder getuige zijn van schade dan van de complexiteit van 
artistieke expressie en het opgraven van de menselijke conditie. We houden misschien niet altijd 
van onze gedachten, maar het zijn nog steeds onze gedachten.

Het is gemakkelijk om me te vertellen dat dit beeld 'verontrustend' en 'geseksualiseerd' is, omdat we
niet met ongemak willen omgaan, maar niets weerhoudt iemand ervan om gewoon weg te kijken en 
door te gaan met je leven (zelfs onder quarantaine). Je bent hier omdat je wilt kijken. Geen excuses.
Ik veroordeel je niet.

Afbeelding 4

We zijn allemaal een ongeordende diversiteit

Parafilie bestaat niet, laten we duidelijk zijn, maar seksuele diversiteit bestaat wel. Maar 
psychologen en psychiaters zijn daar doodsbang voor. De ‘diagnostische en statistische handleiding
voor psychische stoornissen’ is ook een constructie, een gids die dergelijk en dergelijk gedrag als 
'abnormaal' beschouwt, maar gezien de gecombineerde statistieken van al deze 'stoornissen', lijkt 
het erop dat zowat iedereen er één heeft (of misschien twee). Ik en iedereen die ik ken heeft er 
meerdere (ja, ik heb de ‘DSM’ bestudeerd). Ongestoord zijn komt dus vaak voor, een soort 
ongeordende diversiteit. Zo'n politiek document wordt verzwaard door politiek en professioneel te 
zijn. Die experts, als de lichten zwak zijn en de muziek zacht, zijn vuile wezentjes, net als jij en ik.

Gezien het feit dat er meer dan 600 vormen van parafilie zijn (seksuele fetisjen voor degenen die 
niet op de hoogte zijn), zijn ze allesbehalve atypisch. Hoewel u zich aangetrokken voelt tot de 
sokloze 9-jarige buurman, maakt u misschien de niet-glamoureuze 1 of 2%, seksuele diversiteit 
komt schaamteloos voor en heeft over het algemeen weinig met schade te maken. De "parafilie" die



de Olympische Spelen van ‘DSM’ bereikte, pedofiele stoornis (die trouwens geen pedofilie is), is 
opgenomen omdat het vaker voorkomt dan veel van de andere. Vandaar mijn aandacht voor deze 
specifieke. Interessant is dat voetfetisjisme heel gewoon is, maar ik zie er geen teken van in de 
‘DSM’. Ik vraag me af?

Overweeg dit en het trof me twee dagen geleden. Dr. Canter merkte in een vorig interview op dat 
een heteroseksueel ("normale" man, een onzichtbare) 98% van de vrouwen heeft om uit te kiezen. 
Een homoseksuele man heeft 2% van de jongens om uit te kiezen, en een minderjarige (wat 
sommigen pedofielen noemen) heeft 0%.

Toen raakte het me. 2% is geen klein aantal. Ik ken veel homo's en ik bedoel veel. Volgens The 
Williams Institute of Law is 3,8% van de mensen homo in de VS, 1,8% transgender. Mijn punt is 
dat jullie allemaal 'pedofielen' elke dag ontmoeten en het niet weten. Je kunt niet zomaar mensen 
opsluiten of degenen die je haat doden. Dat is een domme, emotioneel gedreven reactie. Mijn advies
is om van hen en van verantwoordelijke bronnen te leren, niet van Wikipedia. Als we zo weinig 
investeren in het kennen ervan, dan investeren we weinig in het kennen van kindermishandeling en 
-preventie.

Dat is de realiteit, maar het is ook realiteit dat de persoon die van de 9-jarige houdt, niet meer of 
minder beledigt dan de onzichtbare heteroman of de homo- of transgender. Als we van mening zijn 
dat attractie niet exclusief is, dan is dit percentage veel hoger (meer in lijn met 6%). Ik zou zeggen 
dat als het gaat om online attractie, dat percentage dichter bij ten minste 60% komt omdat virtual 
reality de realiteit verandert. Als ik onderzoekers hiermee confronteer, krijg ik de seksterreur ... ga 
daar niet heen. Waarom niet? Ik ben een levenslange academicus met meerdere graduate graden die 
een leven lang observatie hebben doorgebracht. Het is van cruciaal belang dat we aanpakken waar 
we bang voor zijn.

[Het volgende roept de seksterreur op] Ben je een pedofiel als je een meisje aantrekkelijk 
vindt?

Het jonge meisje in de kunst wekt onze ergste angsten op. Wat als we ons tot haar aangetrokken 
voelen? Wat dan? Zoals Dr. Phil jaren geleden zei, is zijn angst dat als mensen naar kleine meisjes 
in bikini kijken, dat 'pedofilie zal verleiden'. Ik vond dat een nogal domme verklaring van een 
psycholoog, maar ik denk dat ik zijn echte punt heb begrepen: als jongens naar meisjes blijven 
kijken, zullen ze hen misschien de voorkeur geven boven vrouwen.

Ook ik begon hier zelf over te theoretiseren: als vrouwen nu enger zijn en meer macht hebben, zou 
het dan niet beter zijn om jonger te worden? Zijn kleine meisjes zo bedreigend als een butchdijk? 
Wanneer vrouwen de pijn van het vrouwelijk zijn moe worden, leren jonge meisjes het gewoon. 
Bestaat het gevaar om naar jonge meisjes te kijken? Voor de meeste zijn nauwelijks en meestal 
schadelijke acties het resultaat van een waslijst met problemen uit het verleden, niet van een kind 
dat klassieke dansoefeningen doet of in een bikini rondloopt.

Afbeelding 5

Toen ik een onderzoekspsycholoog een dans liet zien die werd gedaan door een 9-jarig meisje (een 
heel goede en bekwame dans), zei hij wat ik vaak hoor in professionele kringen: 'Ik twijfel er niet 
aan dat mannen naar jonge meisjes kijken, maar ik don niet de meesten zouden durven. ' Vanuit een 
strafrechtelijke positie heeft dat geen zin. Kinderpornografie neemt een hoge vlucht ondanks de 
zware, en ik bedoel zware straf waarmee mensen worden geconfronteerd. Vanuit juridisch 



perspectief hebben we alle bewijzen ter wereld: sociale media, bikini-advertenties en eindeloze 
video's van 'de mooiste kindermodellen ter wereld' en degenen die ze als kindermodellen en 
YouTubers vastleggen, zijn heel grote bedrijven. Er zijn miljoenen kleine Russische meisjes op 
YouTube. Ze zijn big business omdat mannen en vrouwen naar ze kijken. Toen reacties waren 
toegestaan op YouTube,de meest populaire kindervideo's werden ondersteund door overwegend 
volwassen mannelijke opmerkingen (door profielen te controleren), bijna 90%. De meeste meisjes 
waren onder de 12 jaar.

De rol van de schutter

Mannetje zijn is ook een constructie, en jongens wordt verteld dat ze voor gevaar moeten gaan, en 
dit is een ander gevaar dan een dijk die op je afkomt. Een grote, mannelijke vrouw bedreigt onze 
mannelijkheid, maar eerder versterkt een jong, vrouwelijk meisje het. Wij zijn de grote jongens, en 
zij de kleine dame, een kind maar een expert in vrouwelijk zijn en de rol spelen, maar jong genoeg 
om gevuld te zijn met spontaniteit en hoop. Er is weinig hoop op een boze dijk of een intimiderende
academicus. Hoewel vrouwelijk, heeft het meisje geen make-up nodig. Ze laat de schoonheid van 
haar sproeten zien, niet wetend hoe mooi ze is, terwijl een vrouw ze bedekt voor de rol die ze 
speelt: de vrouw acteren die ‘iedereen’ wil zien.

Afbeelding 6

De vrouw schaamt zich dat ze zichzelf is; een klein meisje is zichzelf voordat de buit van 
zelfbewustzijn haar opsluit. Dat is heel aantrekkelijk. Ik vind dit Ierse meisje verbluffend mooi.

Dat heeft eigenlijk niets te maken met pedofilie. Dat heeft te maken met de mannelijke en 
vrouwelijke constructies, de rollen die we allemaal spelen. Als men zich tot kinderen aangetrokken 
voelt, valt er niets te verleiden. Het is een fysiologische reactie of iemand wordt geraakt met de pijl 
van Cupido. Beide zijn niet controleerbaar, hoewel we als demonen proberen te beheersen wat we 
allemaal niet begrijpen. We zijn doodsbang en dat maakt ons allemaal wreed.

Ik ben hier om je te helpen het te begrijpen.

Je moet afbeeldingen zien om de online context te begrijpen. We kunnen het feminisme niet 
promoten terwijl we het bewijs verbergen en mompelen "vertrouw me" of "we willen meisjes niet 
verder seksualiseren". We kunnen geen annuleringscultuur creëren in naam van tolerantie en 
veiligheid. Annuleer cultuur is schadelijk omdat het doel is weg te lopen van wat ons bang maakt en
ons kwaad maakt. Seksualiteit is niet de duivel. Seksualisatie is typisch en alledaags, niet 
traumatisch tenzij we het zo maken. Ik zie het op elk continent en in bijna elke cultuur ter wereld. 
Hier is een stukje van mijn verhaal.

Het is niet wat je denkt

Ik ga naar het kantoor van een psycholoog, een grote pruik, die me 45 minuten $ 345 kostte. Ik zeg 
tegen hem: 'Ik denk dat ik een Lolita-complex heb.' Hij gaf me het gehate, 'je moet een pedofiele 
blik zijn', maar verandert snel van houding, vat zijn eigen vooroordeel op, maar is toch iets te laat 
voor iemand van dat, nou ja, kaliber. Ik lieg een beetje en vertel hem dat ik meisjes ongeveer 10% 
van de tijd, 10/90% meisjes, vrouwen ratio “opmerk”. Dit varieert echt, afhankelijk van de dag. 
Weet je, ik schaam me te veel om het percentage hoger te maken, niet omdat ik dol ben op 
denkfouten. Het is vernederend. We hebben een tijdje gepraat. Hier is wat hij me heeft nagelaten:



'Earl, als de seksualisering van jonge meisjes niet normaal was, dan zou er niet zoveel van zijn. Ik 
zeg, je kleedt je voor succes. Je bent normaal, zorg er wel voor dat je geen perverseling wordt. '

We hebben te maken met de realiteit. Ik ben geen pedofiel. Ik hou gewoon van meisjes. Kinderen 
kunnen aantrekkelijk zijn, oké? Ik realiseerde me dat en accepteerde het. Zeg het hardop tegen mij, 
want dat is de helft van de strijd ter voorkoming van seksueel misbruik: eerlijk zijn met onze 
gevoelens. Ontkenning bereidt ons voor op het scenario van kindermishandeling.

Zoals opgemerkt in onderzoek dat onlangs is gepubliceerd door experts Robert Lehmann en Sara 
Jahnke, wanneer we mensen met pedofilie stigmatiseren, kan onze schaamte van mensen die we 
kennen hun aantrekkingskracht niet veranderen, ze zijn meer gericht dan op mensen met een hoger 
risico op andere gebieden (zie "Stigmatisering van parafilieën en psychologische aandoeningen die 
verband houden met seksuele misdrijven” in ‘The Journal of Sex Research’). Onze haat voor hen is 
niet gebaseerd op rede maar op emotie. Een dergelijk leed kan leiden tot een pedofiele stoornis en 
tot daadwerkelijke zedendelicten. Op deze manier draagt onze haat bij aan het misbruik waarvan we
zeggen dat we het haten.

Deze haat heeft weinig te maken met ons willen beschermen van kinderen en meer met onze angst 
voor onszelf, onze eigen terreur. Ik zie weinig echte aanwijzingen dat onze samenleving om 
kinderen geeft.

Toch zijn dit geachte mannen

Toch ben ik een leegte. Ik ben niets. Ik ben de man die het kan faken, terwijl ik vleugels en pizza 
eet, terwijl ik kijk terwijl grote, buff, sterke mannen met elkaar worstelen voor een voetbal, vaak 
bukken en zwaar ademen als de quarterback tussen de benen van het midden reikt.

Jullie willen allemaal dat ik die kerel ben met de vleugels bij Hooters, maar zoals anderen zijn sprak
me nooit aan omdat deze mannen zich over het algemeen ook verbergen. Ze zijn beter dan ik. Ze 
spelen de rol; we willen allemaal dat ze handelen. In ons hart weten we het, maar soms laten ze de 
bal vallen.

Afbeelding 7

Ze zien het meisje hierboven en de overdrijving begint: 'Als je haar vader was, zou je haar dan zo 
aankleden?' Vertaling: “Wauw, dit meisje is aantrekkelijk voor een kind; merken jullie het op? '

'Als ze ouder was, zou ik verdomd zeggen.' Vertaling: "Ik zei al verdomme, nietwaar?"

'Het kan me niet schelen wat je zegt, als je een foto maakt van zo'n meisje, een gevangenis voor 
jou?' Vertaling: "Ik ben zo bezorgd dat ik me aangetrokken voel tot kinderen dat ik er mijn tijd aan 
besteed om het te vervalsen - vaak onbekend voor mij - zodat ik de profeet kan zijn en niet de 
perverseling."

Jongens spelen de held niet omdat ze dat willen.

Kortom, leeftijd is ondergeschikt aan veel mannen, en zelfs kinderen kunnen zeer aantrekkelijke 
eigenschappen hebben die ons allemaal trekken. Ik heb ooit een YouTube-video laten zien tijdens 
een workshop van een 12-jarig meisje. Je kon alleen haar gezicht en haar voeten achter haar zien 
steken. Ik liet de video zien omdat het meisje eindeloze seksuele vooruitgang kreeg op het ene deel 
van haar lichaam dat mannen konden zien (naast haar gezicht, dat ook dat vaak dezelfde reacties 
krijgt).



Ik zei: "Waar kijken mensen naar in de video?" De vier jongens achterin gebaarden zonder aarzelen 
overeind. Begin twintig was er een jonge vrouw voor me. Ze keek beschaamd maar stak haar hand 
op. Ik heb haar gebeld.

Ze zei: 'Ik denk dat ze HEET is!' Ik voelde dat de jonge vrouw op dat moment net naar buiten 
kwam, maar doet een lesbienne zoals 12-jarige meisjes?

Mijn antwoord, seksuele aantrekkingskracht is vloeiend. Wetten zijn wetten en mensen zullen nog 
steeds mensen zijn. Nooit in de geschiedenis heeft censuur gewerkt. Regeringen vinden het leuk 
omdat het hen een reden geeft om ons lichaam te beheersen. Dat is handig als ze besluiten ons 
lichaam en onze geest te bezitten, allemaal om uw kinderen te beschermen.

Niemand knipperde met zijn ogen in die werkplaats. Niemand heeft haar ondervraagd. Ik 
antwoordde: 'Nou, ze ziet er een beetje meermin uit.' Iedereen lachte. Mannen lopen veel grotere 
risico's en gevolgen.

Nee, ik was niet ongepast. Ik was eerlijk, en als je echt om ethiek en moraliteit geeft, iets waar ik 
jaren aan heb gestudeerd, kan je geen vertrouwen opbouwen op basis van nerveuze leugens. We 
proberen het vaak. Het heet samenleving. Zijn deze foto's 'normaal'? Natuurlijk niet, niets is 
normaal, maar ze zijn hardnekkig, tijdloos en voorspelbaar. Dit definieert kunst en literatuur.

Video's zoals het 12-jarige meisje worden de hele tijd op YouTube verwijderd omwille van 'de 
kinderen', maar het is het kind YouTuber dat wordt gestraft, alsof ze iets verkeerd heeft gedaan. En 
dat is altijd de knokige aanpak die we gebruiken. Ze heeft niets verkeerds gedaan. De gedachten van
een kijker zijn de gedachten van een kijker, maar het is niet oké om X-rated opmerkingen open te 
maken voor een preteen - voor iedereen - zonder toestemming. Er zijn verschillen die we vaak 
vervagen. Google kiest ervoor om kinderen te straffen.

Nu ga ik jullie allemaal een vraag stellen. Leven jij en ik in hetzelfde universum?

Voor ons noteert het lichaam van het meisje onze naderende dood

Ik heb je via deze foto's elk deel van het lichaam van een meisje laten zien. Ik zie niets mis met 
deze foto's omdat elk van deze foto's artistieke verdiensten heeft, inclusief de bikinitick. Ik heb zelfs
de bikini gekocht.

Je kunt zeggen dat het 'seksueel' is, maar wat dat echt betekent, is dat je niet gelooft dat kinderen 
aantrekkelijk kunnen zijn, dat ze aseksueel zijn, dat kinderen nog steeds in de samenleving kunnen 
zijn, maar er op de een of andere manier los van staan. Dat is meedogenloos vals en schadelijk. 
Cultuur gebeurt. Gecontroleerde cultuur is geen cultuur. Het probleem met de geseksualiseerde kijk 
is dat het dit soort foto's dichter bij illegaal maakt. Op al deze foto's is er geen 'seks'. Waar is het? 
Dat is het onderscheid tussen illegaal en legaal.

Ja, er kan interpretatie zijn, er kan insinuatie zijn, er kan erotiek zijn, maar deze zijn vaak smaakvol 
of zelfs provocerend, maar dat is de sleutel tot het ontwikkelen van kritisch denken in een cultuur. 
Activisme kan belangrijk zijn, maar activisme is ook waardeloos. Het vereenvoudigt de 
complexiteit van het mens-zijn. Censuur ontmenselijkt en schaadt vaak degenen die het probeert te 
beschermen, aangezien Google's YouTube zijn kind YouTubers schaadt.

Kunst gaat vaak over ongemak. Deze foto's kunnen velen van jullie ongemakkelijk maken, maar dat
heeft weinig te maken met het beeld of ik vind ze leuk en meer te maken met de mening van een 



lezer, hun psychologie, hun trauma, hun geloofssysteem. Het heeft niets te maken met het mijne of 
het kindermodel of dat van haar ouders.

Menselijke kunst, fotografie, gaat over het menselijk lichaam. Modelleren gaat over het lichaam, 
evenals artistieke sporten. We kijken naar lichamen. De echte schaamte komt van Adam en Eva, het 
verhaal dat in ons opkwam, dat zelfs als een virus zweeft voor degenen die niet religieus zijn: 
JOUW LICHAAM IS SCHAMELIJK. Ons is geleerd ons lichaam te haten. Misschien haat je deze 
meisjes omdat je er niet zo goed uitziet, maar toch zijn het maar kinderen. Of je speelt de 
beschermende moeder omdat je je misbruik in hen ziet, maar dat heeft niets te maken met hen of 
hun misbruik of niet-misbruik. U kunt te veel seksualiserenze en zeggen: "Kijk, kijk, ze weten wat 
ze doen", maar die persoon heeft geen idee wat dat kind denkt. Voor haar is ze gewoon 'model, 
danser, turnster of YouTuber'. We kunnen de geest van mensen niet bezitten tijdens het zingen van 
het volkslied, noch de taal van rechtvaardigheid spreken wanneer onze acties vol onrecht zijn.

Ik denk, en ik zou dit tegen elk meisje op elke foto zeggen, dat deze meisjes prachtige mensen zijn. 
Dat is wat ik zie. En ik zie andere dingen, maar dat gaat over mij, niet over hen. Dat is mijn strijd 
zoals die van jou is. Ook jij bent een prachtig mens, ieder van jullie leest dit. Je bent misschien geen
kindermodel, maar je bent ook mooi. Naaktheid kan mooi zijn en ik mis de wereld van Ron Oliver, 
David Hamilton, Jock Sturges en Sally Mann omdat er niets mis is met naaktheid. Die angst bracht 
ons in deze grote vreselijke puinhoop.

The Sex Terror Reality: We Hate Our Bodies

Waarom schamen we de meest natuurlijke representaties van ons? Misschien omdat we onszelf echt
haten. Mensen zijn mensenkijkers. Dat is wat velen doen. Ook dit zijn zeer menselijke handelingen.

Ik hou van meisjes in de kunst, niet omdat ik een zelfverloochend kinderroofdier ben. Als 
overlevende van kindermishandeling ken ik misbruik goed. Kinderen in dergelijke afbeeldingen 
kunnen worden misbruikt, maar kinderen in voetbal, honkbal, gymnastiek, in ieder geval waarbij 
andere mensen betrokken zijn, kunnen worden misbruikt. En zij zijn. Bescherming vindt niet plaats 
door censuur. Bescherming vindt niet plaats als Vogue zegt dat er geen kindermodellen mogen zijn. 
Het gebeurt wanneer Vogue de werkelijke verantwoordelijkheid neemt en eist dat kindermodellen 
chaperonnes met macht hebben, onafhankelijke kinderbeschermingsinstanties die ervoor zorgen dat 
het kind wordt betaald, gevoed en niet in een pornografische shoot. Ondanks de mode van Vogue 
zijn er genoeg kindmodellen. We zien ze maar zelden en dat gebrek aan transparantie zal veel meer 
misbruik veroorzaken.

Afbeelding 8

Het punt is dat kinderen deel uitmaken van de wereld en dat ze aantrekkelijk kunnen zijn. Ze 
kunnen eigenschappen hebben die ons opwinden, ons raken en, ja, ons storen.

Breng het kindermodel terug, maar doe dit op een manier die hen meer helpt dan hen in gevaar 
brengt. Om dat te doen, moeten we allemaal meer leren en eerlijker zijn over onze attracties en 
seksualiteiten. Kinderen worden niet van de wereld verwijderd alsof het aseksuele engelen zijn die 
op hun 18e plotseling in seksuele wezens veranderen. Dat ze engelen maakt een schadelijke 
objectivering (het leidt ook tot fetisjering). Veel van de seksmisdaden waar ik de afgelopen drie jaar
mee te maken had, waren ontkenning, censurering en zeer religieus die seksuele expressie als de 
duivel zagen. Geloven is het minimaliseren van de menselijke ontwikkeling omdat seksualiteit 
vanaf de geboorte in ons lichaam en identiteit is ingebakken.



In de tijd van Shakespeare konden meisjes en vrouwen niet optreden op het podium. Jongens 
moesten meisjes spelen. In veel conservatieve landen, waar meisjes en vrouwen hun lichaam 
bedekken, hoe meer ze zich verbergen, hoe meer misbruik ze tegenkomen. Het misbruik is 
simpelweg verborgen.

Dat is een feit. We gaan achteruit omdat we weigeren de hele menselijke seksualiteit aan te pakken. 
We weigeren het serieus te nemen en we weigeren te zien dat sexappeal slechts een kleine rol speelt
bij de voortplanting en een grote rol speelt in wat ons menselijk maakt. Veiligheid moet het doel 
zijn, geen censuur, maar het leven, zoals COVID-19 ons leert, is altijd beladen met gevaar. Je kunt 
het je kinderen het beste leren. Vermijding is geen bescherming wanneer het ding dat doodt daar op 
gedijt.
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