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SEKSVERSLAVING: NIET ALLEEN IN

COLUMN
SINTERKLAAS
IN DE SAUNA
OSCAR VAN DEN BOOGAARD

Ik houd van het openbaar vervoer.
Omdat je omringd wordt door mensen
die je anders nooit zou zien. Om die
zelfde reden ga ik ook graag naar de
sauna. Het liefst sauna’s waar veel
volk is. Familiesauna’s op zondag. Ik
heb behoefte aan mensen in alle ma
ten en uitvoeringen om me heen. Man
nen, vrouwen, jong en oud. Het stelt
me gerust om deel te zijn van de men
senfamilie en samen te zweten en
zuchten. Oermensen op een kluitje in
het voorgeborchte van de hemel of van
de hel of van wat dan ook. We zijn al
lemaal alleen op de wereld, maar min
der als we samen in de sauna zitten.
Ik geniet er ook van om als ik me heb
aangekleed rozig terug te rijden naar
mijn huis dat ik niet met de mensheid
hoef te delen. Als ik dan in bed lig,
voel ik me compleet. Geborgen in het
openbare leven én in mijn eigen leven.
Er zijn ook mensen die niet naar de
sauna gaan omdat ze geen wildvreem
de borsten en piemels om zich heen
verdragen. Alsof andere mensen vieze
mensen zijn. Ze willen geen deel zijn
van de grote mensenfamilie. Sommi
gen van hen hebben een sauna thuis
waarin ze alleen met hun gezin en
vrienden zitten.
Ik zit liever met wildvreemden in een
sauna dan met mensen die ik ken.
Want dan heb ik minder het gevoel
van ‘de mensheid’. Het gaat er juist om
dat je samen bent met al die wezens
die je nooit leert kennen. Zij maken
mijn wereld groter terwijl vrienden de
neiging hebben om je wereld kleiner
te maken. Dat is natuurlijk een ont
hutsende vaststelling.
Vrienden en ook familieleden zijn
mensen die denken dat ze weten wie
je bent terwijl je het zelf niet eens
weet. Ze laten je niet iedere dag op
nieuw geboren worden. Ze kijken je
bezorgd aan als je niet voldoet aan het
beeld dat ze van jou hebben. Alsof je
een charlatan bent. Dat vrienden je
wereld kleiner maken, is voor de
meeste mensen een geruststelling. Die
kleine wereld noemen ze geborgen
heid. De wereld daarbuiten is veel te
groot en daarom bedreigend.
Ik houd niet van werelden achter ge
sloten hekken. Als ik in een dierentuin
zou werken, zou ik stiekem de deuren
van de kooien openzetten. Mijn kat
leeft buiten en komt binnen als hij er
zin in heeft. Iedere dag rijd ik om de
golfclub en ik moet altijd aan Guanta
namo denken. Ik heb het gevoel dat de
golfers achter die hekken gevangenen
zijn, terwijl ik weet dat ze zich daar
binnen juist zeer vrij voelen en al gol
fend een onmetelijke ruimte ervaren.
Ik houd niet van gated communities
en ik denk op dit moment dat ik de
laatste mens in het dorp zal zijn die
ooit een poort zal aanleggen.
Alleen in een sauna zitten, vind ik ab
solute eenzaamheid. Ik hoop altijd dat
de deur opengaat en dat iemand mij
komt vergezellen. Laatst nog kwam
net voordat ik begon te wanhopen, een
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oude man binnen met een kletsnatte
baard en een buik die als een schortje
voor zijn geslacht hing. Net Sinter
klaas of de heilige Hiëronymus. Ik
hoefde niet eens een praatje te slaan.
Samen naakt zijn is voldoende. Die
ene blik van jij en ik samen in de we
reld vind ik al prettig genoeg.
Waar ik absoluut niet tegen kan, zijn
gezinnen of groepen mensen die doen
alsof ze alleen op de wereld zijn. De
luid pratende moeder met haar kinde
ren in de supermarkt die met haar
karretje iedereen omverrijdt omdat de
wereld alleen om haar draait. Het reis
gezelschap dat zich als een log mon
ster door de stad beweegt en in het
voorbijgaan ieder individu onder de
voet loopt. Dat zogenaamde wij (het
gezin, de groep) dat het echte wij (wij
allemaal) vertrappelt. Het egoïstische
wij.

photo news

We zijn allemaal alleen
op de wereld, maar
minder als we samen
in de sauna zitten

Ik heb me vroeger als we met het ge
zin op stap waren veel eenzamer ge
voeld dan als ik er alleen op uit trok
en me ongehinderd met anderen kon
verbinden. Ook voelde ik me ontzet
tend afgesloten tijdens schoolreisjes.
Ik had altijd de behoefte om me van
de groep (die je dwingt om je indivi
dualiteit in te leveren) los te maken en
mijn eigen weg te gaan. Ook heb ik de
gewoonte om als ik in een restaurant
aan tafel zit met een gezelschap van
ons kent ons, contact te maken met
een andere tafel.
Het grootste schrikbeeld van afgeslo
tenheid dat ik ooit heb gezien, is wel
de familie in een kuil op een groot
leeg strand. Toen ik dichterbij kwam,
bleken de ouders hoogbejaard te zijn
en de kinderen ver in de vijftig. Vol
strekt onnatuurlijk. En volstrekt een
zaam ook. Een familie moet explode
ren in schitterende individuen.

Oscar van den Boogaard is schrijver en artistiek directeur van het Hoger Instituut voor Schone
Kunsten in Gent. Zijn column verschijnt elke dinsdag.
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HOLLYWOOD EEN ISSUE

‘Ik had
vier relaties
tegelijk’
In Hollywood regent het films over
seksverslaving. Ook bij ons zien we meer
problemen. Ervaringsdeskundige Adriaan:
‘Porno staat nu gewoon thuis op je pc. Het is
een ronduit explosieve situatie.’ JEROEN STRUYS
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e recente golf aan
films over seksversla
ving ving aan met
Shame, de gitzwarte,
pijnlijk eerlijke film
van Steve McQueen met de impo
sante acteerprestatie van Michael
Fassbender. Nauwelijks twee jaar
later lopen er over hetzelfde on
derwerp maar liefst twee kome
dies tegelijkertijd in de zalen:
Thanks for sharing en Joseph
GordonLevitts geslaagde regiede
buut Don Jon (DS 20 november).
Professor seksuologie Paul Enzlin
(KU Leuven) is niet verbaasd: ‘Er
was de laatste jaren opvallend
meer aandacht voor het feno
meen. De massamedia hebben uit
voerig bericht over hoe grote ster
ren, zoals Tiger Woods, dure be
handelingen volgden voor hun
seksverslaving.’
Ook bekende acteurs als David
Duchovny, Michael Douglas en
Russell Brand deden een boekje
open over hun verslaving. Vraag
is: komt behalve het woord ook de
aandoening meer voor dan vroe
ger?
‘We zien almaar meer mensen met
klachten over seksverslaving,
maar dat betekent nog niet dat het
meer voorkomt’, zegt professor
Enzlin. ‘Het kan ook zijn dat men
sen door de verhoogde mediaaan
dacht sneller de stap naar hulp
zetten. We weten niet hoe vaak
seksverslaving voorkomt, er is nog
maar weinig onderzoek naar ge
voerd. Dat komt ook doordat te
veel zin in seks of seksverslaving
niet is opgenomen als psychiatri
sche stoornis in de laatste DSM, de
bijbel van de psychiatrie –in te
genstelling tot geen zin in seks.’
Bovendien is er nog geen weten
schappelijke consensus over wat
seksverslaving precies is. ‘Wan
neer spreek je over een hoog libi
do, wanneer over seksverslaving?
Bij het eerste heb je een drang
naar seks: je hebt zin in seks om
wille van het positieve gevoel dat
vrijen kan opleveren. Bij versla
ving gaat het om dwang: als ik nu
geen seks heb, ga ik me weer niet
goed voelen. Seksverslaafden be

leven doorgaans geen plezier aan
seks en blijven achter met een ge
voel van leegte. Ze ervaren niet
zelden een groot lijden, en gaan in
hun werk en relaties onderuit.’
Normvervaging

Adriaan, een vijftiger die anoniem
wenst te blijven, weet waar de sek
suoloog het over heeft. Hij was ge
trouwd, had kinderen, maakte
carrière in de academische we
reld. ‘Maar toen mijn huwelijk
slecht begon te lopen, zocht ik af
leiding in seksuele escapades:
pornografie, maar ook betaalde
seks. Na mijn huwelijk ging ik nog
verschillende relaties aan, maar
die waren telkens geen lang leven
beschoren. Op den duur was ik er
echt nonstop, de hele dag mee be
zig. Ik hield er drie, soms vier rela
ties tegelijkertijd op na, zonder
dat die vrouwen daar weet van
hadden.’
‘Daarbovenop bracht ik uren door
met porno op het internet. Het be
gon altijd met heel even wat
prentjes kijken, maar dat liep dan
uit in hele nachten voor het
scherm. Als ik wist dat ik even la
ter naar een receptie moest, dacht
ik: ach, heel even. In werkelijk
heid kroop ik dan pas 14 uur later
totaal verkrampt van achter mijn
computer. Receptie gemist. Net
als gokverslaafden verloor ik alle
tijd en ruimte uit het oog.’
‘Ik hield het vol dankzij alcohol en
cocaïne. Die meervoudige versla
vingen zie je vaak bij seksverslaaf
den. Drugs en alcohol werken ont
remmend, en op langere termijn
ook normvervagend. Je vindt niets
nog belangrijk, je leeft in een roes,
en gaat voortdurend op zoek naar
nieuwe kicks.’

Bij seksverslaafden zie je vaak meervoudige verslavingen. Drugs en alcohol werken ontremmend, en op langere termijn ook normvervagend. © Peter Hilz/Hollandse Hoogte

nog niet lang samen was. En aan
mijn eigen, intussen volwassen,
kinderen.’
‘Ik hoef je niet te vertellen hoe ver
woestend die periode was, hoe
diep ik zat. Mijn leven was com
pleet onbestuurbaar geworden, en
ik zocht hulp. Toch zag ik nog niet
in dat hét grote probleem die seks
verslaving was. Ik wou het niet
zien, ik leefde in de veronderstel
ling dat ik er perfect controle over
had, dat ik elk moment kon stop
pen. Onzin, natuurlijk.’
‘Ik ging in behandeling voor alco
hol en drugsverslaving, maar ge
lukkig wees de psychiater me op
mijn echte probleem. Hij bracht
me in contact met een praatgroep
voor anonieme seksverslaafden,
SCA, Sexual Compulsives Anony
mous. Daar ga ik nu al tien jaar
naartoe; die groepsgesprekken
zijn mijn redding geweest.’
‘Weinig mensen hebben weet van
mijn verleden. Ik vond een nieuwe
job aan de andere kant van het
land, en verhuisde. Uiteraard
maakte mijn relatie een verschrik
kelijk moeilijke fase door – we wa

ren toen zelfs nog niet lang een
koppel. Maar, en dat is een won
der, mijn vriendin en ik zijn nog
altijd samen. Ze is verschillende
keren naar een zelfhulpgroep voor
partners van seksverslaafden ge
weest.’
Seksverslaving heeft duidelijk een
gelijkenis met andere verslavin
gen, maar er is één cruciaal ver
schil: een mens kan wel zonder al
cohol, maar niet zonder seks. Of
wel? ‘Sommige programma’s voor
seksverslaafden verwachten alle
seks buiten een huwelijk uit te
bannen, net zoals AAers geen
druppel alcohol meer slikken.
Maar in ons programma ligt de na
druk op je eigen verantwoordelijk
heid om een gezonde plaats te ge
ven aan seks in je leven.’
Ook SCA haalt de mosterd bij het
programma van de AA, inclusief
de wekelijkse anonieme groeps
sessies en het bekende twaalfstap
penplan. ‘De deelnemers komen
uit alle lagen van de bevolking,
vooral mannen wel. Er is wel een
duidelijke oververtegenwoordi
ging van hoogopgeleide mensen

Smartphoneseks

Zowel in Shame als in Thanks for
sharing en Don Jon speelt inter
netporno een grote rol. Professor
Enzlin stelt echter dat er niet
noodzakelijk een verband is tus
sen de beschikbaarheid van porno
op het internet en de toename in
klachten over seksverslaving. Er
varingsdeskundige Adriaan ziet
dat heel anders. ‘Het is een rond
uit explosieve situatie. Porno is te
genwoordig overal en onmiddel
lijk beschikbaar, in alle mogelijke
vormen – ook hardcore. Vroeger
moest je voor wat bloot naar een
krantenwinkel, nu staat het ge
woon thuis op je computer. Boven
dien biedt internet je anonimiteit,
bijvoorbeeld om contacten te leg
gen voor seksuele afspraakjes, via
chatrooms, datingsites en zelfs
smartphoneapps. Door de smart

phone kan de verslaving overal in
je leven binnendringen, 24 uur
per dag.’
‘In dat soort maatschappij laten
we pubers los zonder enige ernsti
ge opvoeding daarover. Er zijn
dan ook veel meer jonge mensen
die contact met ons opnemen dan
vroeger. De jongste die ik aan tele
foon had, was 14 jaar. Kun je je dat
voorstellen? 14 jaar en seksver
slaafd, 14 jaar en al zo wanhopig
dat hij over die enorme drempel
stapt om met een hulporganisatie
in contact te treden?’
Is het dan een goede zaak dat Hol
lywood seksverslaving nu op de
agenda zet? Professor Enzlin:
‘Meer ruchtbaarheid en erken
ning van het probleem kan men
sen over de streep trekken om
hulp te zoeken. Want het schaam
tegevoel is gigantisch.’

‘De jongste die ik
aan telefoon had,
was 14 jaar. Kun je
je dat voorstellen?
14 jaar en seksver
slaafd, 14 jaar en
al zo wanhopig dat
hij over die enorme
drempel stapt om
met een hulporga
nisatie in contact
te treden?’

SCA houdt groepssessies in
Brussel en Leuven
(www.anoniemeseksverslaafden.be)
Partners van seksverslaafden
kunnen terecht op www.sanon.be.

Moralia

Onbestuurbaar

‘Tien jaar geleden kwam het tot
een keerpunt. Ik was zo achteloos
geweest om al die tijd naar porno
te surfen op de computer van mijn
werkgever. Toen die daar achter
kwam, kreeg ik mijn ontslag. Ik
had nu geen optie meer: ik kon
niet anders dan alles opbiechten
aan mijn vriendin, met wie ik toen

met een drukke baan. Dat kan er
op wijzen dat stress van invloed is
op de verslaving, maar dat mag
geen uitvlucht zijn: de oorzaak
voor seksverslaving ligt bij jezelf,
en alleen jij kan er iets aan doen.’

een muzikaal wereldunicum van Latijnse
polyfonie en een vleugje mediterrane klanken
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