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Artisitieke seksfilm Honey Pot onder
vuur in Nederland
door Vertigo

In Nederland is controverse ontstaan rond de film Honey Pot,
een project van de kunstvereniging Keeping It Real Art Critics
(Kirak) over een seksdate tussen een linkse studente (Jini van
Rooijen) en een rechtse filosoof (Sid Lukkassen).
Honey Pot is een initiatief van van Rooijen, die een oproep deed
aan rechtse mannen om seks met haar te hebben terwijl ze
gefilmd werden. Haar bedoeling was om ‘met porno de
polarisatie op te heffen’.
Lukkassen ging op haar voorstel in, maar gaf er halfweg de
shoot de brui aan, op het moment dat hij halfnaakt is en de date
op een sisser lijkt uit te draaien. De filosoof eiste dat de footage
niet werd vertoond.
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Toch ging Honey Pot op 27 oktober in première, tot kritiek van
rechtsgezinden. Volgens hen werd Lukkassen om de tuin geleid
en werd het feit dat hij autistisch is uitgebuit. Uit linkse hoek
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klinkt dan weer dat Lukassen wist waar hij mee bezig was.

Zelf noemt de filosoof zijn deelname aan Honey Pot een
‘impulsieve actie’. “Misschien had ik het niet moeten doen,
maar ik blijf het waardevol vinden om mezelf open te stellen
voor mensen van andere politieke richtingen,” schrijft hij op de
rechtse blog De Dagelijkse Standaard.
“Ik vind het bizar dat Kirac de film publiceert zonder mijn
instemming, “voegt hij eraan toe. “Tegelijk zie ik hoe
contraproductief het is om daar met hen ruzie over te maken.”
Kate Sinha van Kirac heeft de keuze om Honey Pot te vertonen
verdedigd. “Het moment dat Sid zegt dat hij geen toestemming
meer geeft de film te vertonen, is ook het moment dat hij wordt
afgewezen door Jini,” zegt ze. “Onze impuls is dan om Sid te
houden aan zijn eerste reden om mee te doen aan dit project:
hij voelde dat hij iets interessants ging meemaken met Jini. Hij
moet het eergevoel hebben om de hele rit met ons uit te
zitten.”
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“Dat is zijn verantwoordelijkheid als filosoof: als je een
onderzoek begint en er gebeurt iets anders dan je van tevoren
had gehoopt, dan moet je niet zeggen: ‘Ik wil niet meer, ik stop
ermee.'” vervolgt ze. “Dan moet je doorgaan. Als Sid dat zelf
niet kan doen op dat moment, dan houden wij hem wel aan zijn
filosoofschap.”
Ook Honey Pot-regisseur Stefan Ruitenbeek heeft het voor de
film opgenomen. “Je kan wel achteraf spijt hebben, maar je kunt
niet je toestemming intrekken,” zegt hij. “Zo werkt dat niet.”
“Sid wilde op camera met Jini naar bed, en ik denk dat hij heel
blij met de film was geweest als hij Jini lekker had geneukt,
maar dat is niet gebeurd,” vervolgt hij. “Dat hoort ook bij het
leven.”
Van Rooijen, die in Honey Pot meespeelde om reclame te maken
voor haar OnlyFans-pagina, vindt Lukassens houding ‘zielig’.
“Hij is zelf naar ons toegekomen, hij heeft zelf meegedaan,”
zegt ze. “Sid Lukkassen is hard, hij zegt nota bene zelf dat
vrouwen verdeeld zouden moeten worden onder mannen.”
Naast Lukassen verzetten nog enkele partijen zich tegen de
release van Honey Pot. Eerder werd Kirac al beschuldigd van
seksueel geweld te verheerlijken en startten de feministische
organisatie Wonda Collective en het Revolutionair Verbond een
petitie om de film niet uit te brengen. Dat mocht echter niet
baten. Honey Pot zal binnenkort te zien zijn op de website van
Kirac, Vimeo en YouTube.
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Trailer KIRAC 23 'Honey Pot' ft. Sid
Lukkassen
from Keeping It Real Art Critics
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