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lntimiteit en Passie
13lJ aile seksuele GOnlaCII~1l (derhalvc
ook lussen proslit1lee en klanl, C. H.)
moel er eigelllijk loch wei iets mct~r
zijn dan aileen maar Iichamelijke sen
saties en cen emolionele ervaring, wil
er sprake kunnen zijn van een 'zinvollc
nntmocting'. of andel's gezegd: 'jc
kLint er weer even legen'.
Welnu: zccr bclangrij k zijn bij een sek
suele relalie (onlmoellOg) de hoofdmo
!!Cvcn: . in!imilei!' en 'passie'.
L3lJ inlilOl!Cl! laal Je iets van JC hinnen
stc, van jc inncrlijke kenmerkcn .t.icn,
bijvoorbceld hand- en oog-contact, cen
Icukc opmcrklne. wallTlll1 Inleresse
voor de andl'r bliJkl. Je /il met elkaar
op een lijn. Een ontspannen intiem
sfeertje onts!aaL WeI is ten en ander
enigszins betrek kelijk. lIe! risico do'lt !e
veel van ons binnensle naar buiten
komI. Door de mand vallen en ge
zicbtsverlies is met zo leuk.
Dan de passie. Simpel geformuleerd:
zowel prostituee als prostituant moelen
er plezier in hebben. Seks is een feest,
zegt de auteur, maar dan dienen wij dm
ook met enlhousiasme en tomcl07C
ellergie waar te maken. Passie zet ons
in VULlr en vlam. Een speciale band
gaat ontst.aan, die echter eenzijdig door
de ander verslapt kan worden waardoor
de feesrvreugde wat getempenJ wordt.
Oo)i bij passie dus een (klein) risico.
Van de Wiei geeft een viet1al mogelijk
heden aan, die zich kunnen voordoen:
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Ilel IJgt voor de hand dat de situaties a.
b en c het seksuele Vllurtje niet lang
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brandend zullen !louden. De klantcn
binding, een mel Ie verwaarlozen ele
ment in de ontmoeling, is in deze ge
vallen miJlimaal.
Als cr 'niels Ie beleven vall', zou ik
(scherlsend) willen opmerken, dat mcn
dan beter vol gens 'De leukstc erotiek
cataloglls' eell '16-deligc sex-kit voor
hem ell haar' kan aanselJaffen.

Burn-out
Passie ell intimitcit hnuden de vlam
brandende. De combinatie van beide
tot een 'zinvolle seksucle ontmoeting'
is een buitengewootl prettige en zinge
vende ervaring, maar vanzelfsprekend
is ze nie!. Namelijk: steeds mecr men
sen zoeken hulp voor hun seksuele
problemen. De wachtlijsten groeien cn
de RIAGG 'S~I zijn 20 overbelast dal de
mensen hiervoor nauwclijks kunnen
worden behandcld. De exacte omvang
van de "scksllele burn-out' is 1110eilijk
te bepalen. Het is ccn Iypisch ijsberg
probleem. J3ij een 'seksuele bLII n-out'
hebben de mensen gecn zin meer in
seks, De fut is eruil, de 101 eraf in bed.
En wat zijn de oorzaken? Er ".. . orden
steeds hogere eisen gesteld, zowel op
het werk als in prive-relalie~. Van de
beroepsbevolking moel ruim fJO% (.\e··
regeld te hard werkcn, J 0% Is opge
brand. Rust en gezoodheid lijden erou
der. maar dat lijkt ogenschijnlijk nil:l
belangrijk. Wij poppen onSl,eJ f 's
avonds op met een drank]'.: Ie veel en
sporteo wat .:xtra. Mecr verdicnen, op
de tenen lopen ,:n de adrenaline Jalen
slromen: dat is in!
Bij velen leeft het idee dat hel hebben
van seks inherent is aan 'houden van'
en dal je 'zin' hoort te hehben als je
an iemand houde). He! is een ideaal
der llleer ingegeven door
amilictradilies.

Liefde en seks moetrn zo nu en dan
worden losgekoppeld.
Tot zover Van de Wid

Prostautie ais therapie
De vraag kan gcsteld worden: Wal nu'!
Een therap I e volgen (J I' het over een an
dere boeg gooicn en dcrhalve wat min
del' gejaagd gaan leven. Als hCI kan: al
lcbei.
Dc prostitulie zaJ hopelijk in d(; Iwccde
hel ft. van 1999 bevrij d worden van hel
keurslij f van het borded verhod van
1911 (art. 750 bis W. v.S.). 'lTcl oudste
beroep en tevens de jong.'ile bedrij fs
tak, vol elan en creativilcil, staat dan in
de startblokken klaar voor de "take off'
naar de 21 sle eeuw.
Het is c1uidelijk dat de proslilutie (in
haar veelzijdigheid) 0.3. goede lhera
pcutische mogelijkJlcdcn heeh voor de
klant met een 'seksuele burn-out' en
voor wie dus zijn huidige rdalic op dil
gcbied problematisch is. De prostituee,
die de ins CIl outs van haar vak goed
kent Lal door ontspannen en Ilexibel te
reageren, goed IlJisteren en het llitwis
sclen van zinvol1e suggesties e.d. vee I
kunncn bijdragcn aan revalldalie 41 •

dienSlverkning in de prostititutie zicn
wij derhalve VOOl' de komende jaren
bclan(.\rijkc veranderingen. Aan de
aanbod.llJde cen orriciele (dynami
scl1C) bedrij fstak: cen volwaardige cco
nornische sector. Anderzijds een toe
name van de vmag omdat cen groter
dcel van de bcvolking gaal kiupn vom
een cenpersoonshuishollding.
Met dezc grote slructurc1c Ver~(;hlli
viugen op de achterg-rond onderschrijl"
ik ten vulle hctgcI;n vermeld staat in de
";\anbevel il1gcl1 VOOT het pro5titLitiebc
kid in l~uropa'5): 'Ilet is van (.\root be
lane, 70wcl vanlllt het perspecllcf van
de volksgezondheid als van dc men
senrcchlen, dat erVOUT gCl,orgd wordl
dat dcze ontwikkelingen geen ncgalie
ve gcvolgcn hcbben voor de gezond
heid van de proslituees en van al diege
nen met \1\,'11.: Zlj in contact staan'.
Aileen dan kllnnen we zeggcn: Seks is
een fees!.
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hel vermogen een Zccr inllm~(' l);)nd met de under
"an Ie gaan en anderzijds de macht Jaarhij jC?clfle
blijven.
Gduk i~ onk 1liet Alles. maar ~eks wi.-':!.
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1. D.I\ feJegmaf dd. 2(1.01.\19: 'lloe houden

Een aantrekkeiilk wenkend
perspectiet voor de
komende jaren
Hel Centraal Bureau VOOl' de Statistiek
heeH onlangs berekend dat in het jaar
2015 41 'X, van de huishoudens uit at
lecnstaanden zullen bcstaan. De statis
tici voorspellen een opmars van de 'ex
en': dertigers, veertigcrs en vij ftigel's.
die een langdurige relatie verbreken
(bijvoorbeeld als gevolg van burn-out)
en weer op zich zelf gaan wonen. Op
de markt (in cconomische zin) voor
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hd'dc vurig"?"; in dit .artik.el/]nh.:r\'it'~\' word~n o,a,
oak de volgcJ)dl~ i nt~n;~s3Tlte gcgcvens vcrst~l<l:

H(}V~IlJien blijkt uit cen !\m~rika3n:; ondclLoek dtl'
eetl ecllfp'lllr gl.:l11iddcld 2.450 keer scks hc:dl ge.du

rend"

h~1

hllwclijk.

4. Zlc Ot)k: Stichting Soa-bcs1rijdillg: langs de raJ11l;n

ell op ,:i.fraal,j:m1l3ri '997.
5. be ,,"nbevelingen voor hd plmtitm;ebeleid in HI"u
j)J ;t-ijn opgcslcld door het Europe:)!'; N~lv.'cl'k VGor
lIiv(S"o-prevemie in ,Ie prostitutic EUIl.OI'AP.. .
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