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Samenvatting: 

Leven met Censuur: De Politieke Economie en Culturele 

Politiek van Chinese Homo-Datingapps 

 

Dit onderzoek bestudeert de bloeiende economie van homo-datingapps en de 

diverse door datingapps bemiddelde homoseksuele intieme/seksuele praktijken in 

China. In tegenstelling tot westerse tegenhangers als Grindr en Jack’d, waarvan de 

functionaliteit focust op browsen door middel van geolocatie, integreren Chinese 

homo-datingapps Blued, Aloha en ZANK vaak nieuwe functies in hun basale 

datingstructuren. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid tot livestreamen, 

gamen, winkelen en het bezoeken van een consult over overzees draagmoederschap. 

Daardoor functioneren Chinese homo-datingapps meer als veelzijdige digitale 

platformen dan als simpele datingapps. Dit proefschrift focust zich op de twee 

primaire functionaliteiten van deze apps: browsen en livestreamen. Blued is 

gekozen als primaire casestudy omdat het met veertigmiljoen gebruikers momenteel 

‘s werelds grootste homo-datingplatform is. ZANK en Aloha bieden echter 

waardevolle vergelijkingspunten. ZANK werd in 2018 door de Chinese overheid 

gesloten nadat het het bedrijf niet gelukt was zichzelf voldoende te censureren. 

Aloha, daarentegen, heeft zich ontwikkeld tot een platform specifiek voor 

homoseksuele mannen uit de middenklasse die voornamelijk in China’s grote 

steden wonen. De twee apps illustreren de complexe politiek-economische context 

waarin Chinese homo-datingapps opereren. Dit proefschrift put uit data die vergaard 

zijn gedurende twee jaar etnografisch onderzoek op het internet (januari 2016 tot 

januari 2018) en uit interviews met de oprichters en gebruikers van datingapps en 

gepubliceerde webpagina’s/rapporten. Het combineert politiek-economische 

analyses van de ontwikkeling van homo-datingplatforms met culturele analyses van 

de datingactiviteiten van gebruikers en gelivestreamde erotische/intieme praktijken. 

De centrale onderzoeksvraag is: hoe ontwikkelen bedrijven die zich focussen op 

homo-datingapps zich te midden van het scherpe toezicht van de staat en hoe 

worden de digitale homoseksuele economieën en homoseksuele culturele politiek in 

China gevormd en getransformeerd door de seksuele en intieme verlangens van 

gebruikers? 

Ik begin met een paradox: waarom zijn Chinese digitale homoseksuele 

economieën zo snel gegroeid in een context die gekenmerkt wordt door vergaande 



censuur? Als eerste contextualiseer ik het Chinese homobeleid vanaf de stichting 

van de Volksrepubliek China in 1949 tot de economische hervormingen in 1978. 

Terwijl mannelijke homoseksualiteit vroeger werd behandeld als crimineel 

wangedrag of een psychische aandoening, wordt het tegenwoordig geassocieerd met 

pornografie en onzedelijkheid en om die reden gecensureerd. In tegenstelling tot het 

bestaande beeld dat censuur de Chinese homocultuur beperkt, betoog ik dat censuur 

juist mogelijkheden voor ontwikkeling creëert voor Chinese homo-datingapps. De 

daadwerkelijke implementatie van censuur staat open voor een verscheidenheid aan 

interpretaties, waardoor er politieke/economische speelruimte ontstaat. Het is reeds 

aangetoond dat de dynamiek van China’s regime van censuur “productief” is 

geweest voor de productie van muziek (de Kloet, 2010), “selectief” bij online 

kritiek van de overheid (King, Pan, & Roberts, 2013) en “poreus” als het aankomt 

op politieke informatie (Roberts, 2018). Dit onderzoek draagt bij aan dit 

onderzoeksgebied door te illustreren hoe censuur in China een vruchtbare bodem 

kan zijn voor de groei en bloei van homoseksuele economieën en homoseksuele 

intieme relaties. 

Op basis van de ontwikkeling van de censuur op homoseksualiteit sinds de 

aanvang van de economische hervorming maak ik een onderscheid tussen twee 

verschillende maar desondanks gerelateerde vormen van censuur: censuur die 

opgelegd wordt aan homo-datingplatformen en censuur waar gebruikers aan worden 

onderworpen. Om te kunnen ontwikkelen, moeten homo-datingplatformen een 

status van legitimiteit verkrijgen via het censuursysteem. Aangezien de uitvoering 

van censuur zich altijd aanpast aan het politiek-economische klimaat van dat 

moment, moet de onderhandeling van die legitimiteit even dynamisch verlopen. De 

geoorloofde grenzen van de economische activiteit van Chinese homo-datingapps 

verschuiven dan ook voortdurend. Ik maak gebruik van deze voortdurend 

wisselende context waarin China’s politieke economieën zich bevinden om te 

illustreren waarom de ontwikkelingen van Blued en ZANK uiteenlopende resultaten 

bereikten onder hetzelfde censuurstelsel. Ook bedrijfsmodellen van homo-

datingplatformen krijgen te maken met censuur. Aangezien censuurambtenaren 

expliciet seksueel affectieve inhoud vaak niet onderscheiden van pornografie en 

onzedelijkheid, beargumenteer ik dat een inkomstenmodel op basis van seksueel 

affectieve data, die worden geproduceerd door de onlineactiviteiten van gebruikers 

en de door livestreaming gefaciliteerde intieme interacties, het belangrijkste 

bedrijfsmodel is geworden voor Chinese homo-datingplatformen. 



Wat betreft de gebruikers toon ik hoe de manieren waarop hun geleefde, 

gevoelde, en lichamelijke ervaring van het gebruik van homo-datingapps een 

culturele wereld creëert. Meer bepaald, leg ik de focus op hoe Chinese, 

homoseksuele, mannelijke subjectiviteiten worden getransformeerd door een 

homoseksuele gemeenschap die bepaald wordt door de datingactiviteiten van 

gebruikers, affectieve ontmoetingen onder streamers en kijkers en de manier waarop 

homoseksuele livestreamers hun erotische reputatie cultiveren in de hoop beroemd 

te worden online. Dit onderzoek bestudeert seksuele/intieme praktijken als de 

primaire objecten van analyse en richt zich daarmee dus niet op de machtsrelaties 

die via identiteiten en discoursen worden geuit. De lichamelijke praktijken en 

sensuele kwaliteiten van seksualiteit helpen om te onderzoeken “hoe seksualiteit in 

sociale relaties en betekenissen was verankerd en hoe seksualiteit daarom 

gerelateerd was aan processen van sociale transformatie.” (Spronk, 2014, p.7). Op 

dezelfde manier laat ik ten eerste zien hoe de fysieke eigenschappen, 

persoonlijkheid en uiterlijke kenmerken van gebruikers als data worden 

gerepresenteerd en hoe die data de seksuele verlangens en datingactiviteiten van 

gebruikers uiten. Ten tweede, benadruk ik hoe de consumptie van virtuele 

geschenken de intimiteit die toeschouwers voelen, ondersteunt en vergroot en hoe 

geld een essentieel element wordt van door livestreaming geuite intimiteit. Ten 

derde, beargumenteer ik dat de negatieve gevoelens die teweeggebracht worden 

door het wijdverspreide gebruik van het te schande maken van de erotische 

reputatie van livestreamers, een transformerende kracht wordt die de mannelijke 

homoseksuele subjectiviteit in China herdefinieert. Door de nadruk te leggen op 

deze drie punten verschuift dit onderzoek de focus van China’s homoseksuele 

culturele politiek van identiteitsvorming, gemeenschapsorganisatie en (onjuiste) 

representatie in de media, naar de alledaagse seksuele/emotionele verlangens en 

persoonlijke/lichamelijke performances die digitale homo-platformen verschaffen. 

 

Hoofdstuk 1 bestaat uit een vergelijkende analyse van Blued en ZANK. Het 

illustreert hoe censuur het politiek-economische landschap van homoseksualiteit 

heeft gevormd en getransformeerd gedurende de afgelopen twee decennia, alsmede 

hoe homoseksuele bedrijven en homoseksuele politiek in dat proces betrokken zijn 

geweest. Ik toon dat Blued en ZANK hun bedrijven op verschillende wijze besturen, 

met name in hoe ze omgaan met de overheid. Terwijl Blued zich constant aanpaste 

aan overheidsbeleid, distantieerde ZANK zich juist van de overheid. In het geval 

van Blued toon ik hoe China’s digitale homopolitiek gevormd is op basis van 



politieke gelijkheid, een afwijzing van discriminatie van hiv- en aidspatiënten en de 

economische zichtbaarheid van de homoseksuele consumptiecultuur. Bij Blued 

verstrengelden politieke middelen die opgehaald waren via door de overheid 

gesubsidieerde hiv-/aidsprojecten zich met economische ontwikkeling. ZANK, 

daarentegen, raakte tegelijkertijd meer betrokken met politiek en er meer van 

gedistantieerd. Aan de ene kant distantieerde ZANK zich van overheidsbemoeiing 

op het gebied van hiv/aids en internetbeveiliging. Aan de andere kant streefde het er 

echter naar om consumptie te stimuleren via homoseksuele identiteitspolitiek. 

ZANKSs neergang toont dat alleen naleving van censuur niet genoeg is om homo-

datingapps tegen politieke inmenging te beschermen. Zoals Blued laat zien, moeten 

homo-datingapps flexibel zijn en zich aanpassen aan autoritaire regels in ruil voor 

extra beveiliging. Dit hoofdstuk biedt dan ook een kritisch perspectief op de 

Chinees homopolitiek, die verder gaat dan activisme. 

 

Hoofdstuk 2 richt zich op de analyse van Bluedgebruikers. Het onderzoekt hoe 

gebruikers in hun online datingpraktijk omgaan met censuur op homoseksualiteit. In 

het begin kwantificeerden homoseksuele internetgebruikers zichzelf in 

getallenreeksen. Dit hoofdstuk werpt licht op hoe Blued deze tendens voortzet door 

homoseksuele emotionele/seksuele verlangens te simplificeren tot datapunten die 

gepresenteerd worden door cijfers, tags en labels. Om te kunnen browsen in Blued 

worden homoseksuele mannen als data gerepresenteerd door middel van cijfers en 

tags, zodat gebruikers kunnen sorteren en filteren. Voor Blued live worden 

homoseksuele mannen geëvalueerd door het yanzhi- (颜值) algoritme zodat 

gebruikers hun datingdoelen makkelijker kunnen specificeren. Yanzhi betekent 

letterlijk “de waarde van een persoons gezicht”. Door een game te maken van de 

data en door richting te geven aan de uitkomsten van de algoritmes, produceert 

Blued een algoritmisch sociaal verkeer. Algoritmes zoals browsen op basis van 

filters en de yanzhi-meeteenheid worden rituele hulpmiddelen voor gebruikers. Dit 

hoofdstuk eindigt met een kritiek op de rechtvaardigingen die zijn opgevoerd om de 

sociale vooroordelen die ten grondslag liggen aan deze algoritmische omgang te 

verdedigen. 

 

Hoofdstuk 3 laat zien hoe de zelfcensuurpraktijken van homoseksuele 

livestreamers vorm geven aan hun affectieve interacties met toeschouwers op Blued 

livestreaming. Livestreaming nodigt gebruikers uit om ofwel zelf op te treden of te 

kijken naar de optredens van homoseksuele mannen. Door middel van virtueel 



betaalde giften die circuleren als teken van affectie, bevordert en versterkt 

livestreaming de intieme aanhankelijkheid die kijkers ervaren ten opzichte van de 

homoseksuele streamers. Zodoende heeft de virtuele intimiteit die door 

homoseksuele livestreaming wordt geproduceerd een significant economisch 

component, waardoor het wordt geassocieerd met stigma’s. Derhalve, positioneren 

homoseksuele streamers het streamen niet als een vorm van aan seks gerelateerd 

werk en beschrijven betalende kijkers hun giften niet als consumptie. Dit hoofdstuk 

beargumenteert dat het onderwaarderen van de economische en seksuele 

onderbouwingen van affectieve ontmoetingen die gemedieerd worden door 

livestreaming, de homoseksuele livestreamers en toeschouwers, niet alleen 

heteronormativiteit versterken maar ook homonormativiteit produceren. 

 

Hoofdstuk 4 analyseert de politieke economie van seksueel affectieve data op 

Blued. Het onderzoekt hoe Blueds aanscherping van censuur op vertoningen van 

homoseksueel erotisme leidt tot een vorm van intieme en emotionele dataproductie. 

Dit hoofdstuk beargumenteert dat seksueel affectieve datastromen (zoals virtueel 

schenken, volgen, liken en opmerkingen plaatsen en delen) die geproduceerd 

worden door homoseksuele streamers belangrijke bedrijfsactiva representeren 

waarmee Blued risicodragend kapitaal aantrekt. Deze data zijn seksueel affectief in 

de zin dat ze geproduceerd worden binnen de parameters van homoseksuele 

verlangens zoals verliefdheid, seksuele opwinding en online intimiteit (in 

tegenstelling tot een service beoordelen of een standpunt uiten). Anders dan 

westerse homo-datingapps, die geld verdienen aan de seksuele ontmoetingen van 

gebruikers, focust het bedrijfsmodel van Blued livestreaming zich op seksueel 

getinte affectieve data om op die manier censuur te voorkomen. 

 

Hoofdstuk 5 bespreekt hoe Chinese homoseksuele livestreamers online faam 

nastreven en daardoor als wanghong (网红, internetberoemdheid) en mingyuan (名

媛, societyfiguur) worden gelabeld. In mediarepresentaties worden de twee termen 

vaak als zijnde vrouwelijk gepresenteerd en verbonden aan heteroseksuele culturen. 

Wanneer het echter door homoseksuele mannen wordt toegeëigend, worden de twee 

labels in toenemende mate geseksualiseerd en geassocieerd met stigma’s omtrent 

promiscuïteit, vrouwelijkheid en op transacties gestoelde relaties. De 

beroemdheidsstatus van homoseksuele streamers is dan ook paradoxaal, aangezien 

ze tegelijkertijd worden aanbeden en gestigmatiseerd. Uit interviewdata met 

homoseksuele livestreamers blijkt dat roem en schande nog steeds belangrijk zijn 



voor hoe homoseksuele streamers hun status als beroemdheid onderhandelen. 

Desalniettemin benadruk ik in dit hoofdstuk hoe de negatieve gevoelens die 

teweeggebracht worden doordat censuur pornografie en obsceniteit te schande 

maakt, getransformeerd zijn tot een productieve kracht in het reconstrueren van 

mannelijke homoseksuele subjectiviteiten in China. In hun streven naar online faam 

werden homoseksuele streamers blij met hun werk, waardoor zij een meer 

begeerlijke vorm van zichzelf creëerden en representeerden. Hun faam produceert 

een gemeenschappelijke homocultuur die gearticuleerd wordt via wanghong en 

mingyuan. 

 

 

 


