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Steeds duidelijker wordt dat seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, #MeToo, 
overal veel meer voorkomt dan gedacht, 
ook in de wereld van de spiritualiteit. Al 
voor het begrip ‘#MeToo’ in het najaar 
van 2017 zoveel aandacht kreeg, waren 
er de berichten over de vooraanstaande 
boeddhistische leraar Sogyal Rinpoche. 
Dat najaar was er ook veel aandacht voor 
misbruik in de wereld van tantramassage. 

Spiri-wartaal

Helene Baayen vertelde ons in een 
interview over de meldingen die zij kreeg 
via het Meldpunt Tantra Misbruik. De ver-
halen hebben haar diep geraakt, ze lag 
er wakker van. Het gaat om een groep 
tantramasseurs die meestal niet een goe-
de opleiding of de juiste vergunningen 
hebben. Er zijn geen duidelijke afspraken 

en kaders. Veel masseurs zeggen dat het 
doel geen seks is, maar dat het ‘mag ont-
staan.’ Regelmatig ontstaat dan seksueel 
contact zonder dat dat goed afgestemd is 
of zelfs volledig tegen de wil van degene 
die gemasseerd is. Soms wordt dit ver-
dedigd door de masseur met het verhaal 
dat hij ‘gestuurd wordt door een godde-
lijke ervaring.’ Helene: “In het veld wordt 
veel verbloemd en bedekt met dit soort 
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‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag: zie mij als mens, niet als object’

spiri-wiritaal.” Ook een vooraanstaande 
leraar als Sogyal Rinpoche verdedigt zijn 
gedrag. Hij verwijst naar de boeddhisti-
sche traditie van crazy wisdom. Dat zou 
een vorm van wijsheid zijn die een grote 
meester zoals Sogyal het recht geeft 
voor gewone, niet verlichte personen 
onbegrijpelijk gedrag te vertonen, omdat 
hij zijn volgelingen daarmee dichterbij 
hun verlichting brengt. Net als de vele 
andere misbruikverhalen, kon dit ook 
jarenlang doorgaan terwijl het breed be-
kend was. De #MeToo beweging brengt 
hierin een belangrijke en fundamentele 
verandering. Dat kan onder meer door-
dat vrouwen door de sociale media een 
nieuwe manier gevonden hebben om een 
tegenmacht te vormen tegen de machtige 
mannen die hun jarenlang misbruikt heb-
ben. Die tegenmacht roept wel vraag-
tekens op. Helene: “Ik besef heel goed 
dat het melden bij de meldpunt, en wat 
je veel ziet in #MeToo, namen noemen 
en aanklagen zonder een zorgvuldige 
procedure van aangifte en rechtsgang, 
ook over grenzen gaat. Dit is echter al 
jaren bekend, de politie doet niets of kan 
niets doen.”

Objectivering

Dit is een van de dilemma’s van #MeToo: 
zorgvuldigheid is heel belangrijk, maar 
er is ook een fundamentele verandering 
nodig. Wij hebben de afgelopen maan-
den uitgebreid onderzoek gedaan naar 
dit seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Het wordt duidelijk dat het niet alleen 
om een paar mannen gaat die grenzen 
overschrijden, maar dat het probleem 
diepgeworteld is in onze samenleving: 
een eenzijdige visie op seks en een ach-
terhaalde visie op gedragsverandering. 

We zien dat veel mensen genoeg hebben 
van de heftige verhalen van de reguliere 
media, maar ook niet willen dat de aan-
dacht voor het onderwerp hiermee stopt. 
Het is tijd voor een diepgaande analyse 
van het probleem en een nieuwe visie op 
seksualiteit, op onze samenleving en op 
gedragsverandering. Die analyse begint 

met zelfonderzoek. In welk seksueel 
verhaal leef jij? Is seks een biologische 
behoefte om kinderen te krijgen, een 
natuurlijke behoefte die bevredigd 
moet worden, verbindt seksuele energie 
zich met liefde of zie je seks als heilige 
activiteit? Zo’n min of meer onbewust 
seksueel verhaal bepaalt jouw gedrag en 
de manier waarop je met anderen om-
gaat. Want het is niet alleen een verhaal, 
je gaat zo’n verhaal altijd min of meer 
onbewust belichamen, en van daaruit 
ga je handelen, dat is niet vrij. Wij zien 
dat het dieperliggende probleem in veel 
#MeToo verhalen is dat de ander als 
seksueel object voor de eigen behoefte 
gezien wordt, en niet als een mens met 
eigen verlangens, wensen en grenzen. 
Maar soms wordt de dader ook niet meer 
als mens gezien, maar geobjectiveerd als 
dader. Begrijpelijk, als je zelf slachtoffer 
bent. Maar niet de manier om samen tot 
verandering te komen.

Het kan

Het mooie is dat we in veel verhalen juist 
de wens zien om wel echt in contact te 
komen. Een vrouw vertelt dat ze haar 
ex-man die haar heeft misbruikt een brief 
schrijft waarin ze hem vergeeft. Ze hoopt 
op een positieve reactie, maar hij blijft 
ontkennen. Uiteindelijk realiseert ze zich 
dat ze zijn erkenning niet nodig heeft, 
dat ze het zelf kan erkennen, en dat dat 
voor haar de bevrijding is. Op internet 
is een TED-talk te zien van een man die 
zijn misbruik wel erkent en samen met 
zijn ex-vriendin hier een mooi boek over 
geschreven heeft, South of forgiveness. 
Het kan wel. Een andere vrouw vertelt 
van misbruik in haar jeugd. En in haar 
eerste relatie was seks iets wat ze vooral 
deed voor de behoefte van haar man. 
Jaren later ontdekte ze hoe breed en 
veelzijdig seksualiteit kan zijn in tantra: 
“Wauw, dáár gaat het veel meer om dus. 
Om aanraken en aangeraakt worden. Op 
allerlei lagen. Op afstemming met jezelf 
en van daaruit met elkaar. Om knuffelen. 
Om goed voelen wat fijn is en wat niet. 

Voelen waar je verlangen ligt. Om zelf 
de regie in handen te mogen nemen. Om 
genieten. Om echt contact! Ik realiseer 
me dat ik altijd had gedacht als een man 
opgewonden was, dat ik er dan iets mee 
moest. En dat wilde ik vaak niet. Via het 
pad van tantra ontdekte ik steeds meer 
mijn eigen seksualiteit en mijn eigen 
sensualiteit.”

Echt contact

Voor ons is dit waar een nieuwe visie 
over seksualiteit over zou kunnen gaan. 
Mannen die leren dat seks niet iets is 
wat moet, mannen die gaan oefenen om 
daar zelf verantwoordelijkheid voor te 
gaan nemen. Het volgende verhaal van 
een man heeft ons daarin sterk geraakt. 
Hij vertelde hoe hij seks aanging met een 
Thaise prostituee, en haar daarbij in de 
ogen keek. Dat heeft hem diep geraakt, 
hij besefte dat het een verkrachting voor 
geld was. Hij besloot een jaar geen seks 
te hebben en de ervaring te onderzoe-
ken. Hij vertelt: “Voor mij heeft seks nu 
een heel andere betekenis gekregen. 
Niet meer het uitleven van mijn seksuele 
drift, maar echt contact maken met een 
vrouw.” Ook voor vrouwen is het belang-
rijk om zelf verantwoordelijkheid te leren 
nemen. Een vrouw vertelde ons hoe ze 
op 17-jarige leeftijd verleid werd door 
een oudere man. Hij zou haar masseren, 
maar ging steeds verder. Zij kende haar 
grenzen niet, wist niet wat ze moest 
doen en stond het toe. Achteraf heeft 
ze er wel veel last van gehad en het uit 
schaamte aan niemand verteld. Ze zegt: 
“Hij was twee keer zo oud, hij had meer 
besef moeten hebben.” Dat is ook zo. 
Maar het had ook goed kunnen zijn als 
zij haar grenzen beter zou kennen. Dat 
vraagt oefening en bewustwording, al op 
jongere leeftijd. Dat vraagt dat vrouwen 
hun eigen verlangen leren kennen en 
daarvoor verantwoordelijkheid nemen. 
En dat mannen en vrouwen samen op 
onderzoek gaan, echt nieuwsgierig naar 
elkaar in plaats van een primaire behoef-
te uitleven. >
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Boodschap van hoop

Wat nodig is, is de romantische illusie 
los te laten dat seks onze natuur is en 
dat seks iets is wat vanzelf moet gaan. 
Wij mensen zijn cultuur mensen. Het is 
vreemd dat we in heel veel zaken - van 
pianospelen tot voetballen - oefenen om 
er goed in te zijn en in één van de belang-
rijkste zaken in ons leven (intimiteit en 
seksualiteit) ineens primitief onze natuur 
uitleven, met alle negatieve gevolgen van 
dien. Veel van de mensen die we geïnter-
viewd hebben voor ons boek, pleiten voor 
dit oefenen en geven mooie voorbeelden 
van hoe ze dit zelf in hun werk doen, 
zowel in de wereld van acteurs als in 
de wereld van onderwijs of tantra. We 
hebben ook hoogleraren zoals Dick Swaab 
geïnterviewd over gedragsverandering. 

Zij laten zien dat alleen afspraken niet 
genoeg zijn, nieuw gedrag heeft oefening 
nodig. Het is tijd voor nieuwe, positieve 
aandacht voor seksualiteit. Laten we aan 
elkaar een nieuw verhaal gaan vertellen 
over liefdevolle seks: niet vanuit natuur 
en behoefte, maar vanuit cultuur en 
verbinding. Allereerst geldt voor de man 
dat een zaadlozing geen orgasme is en 
dat veel mannen wel een zaadlozing 
hebben, maar nauwelijks een orgasme en 
daarom onbevredigd blijven. Als tweede 
is een piekorgasme iets wat je zowel als 
vrouw als als man alleen beleefd. Dat 
tonen MRI-scans ook aan. Maar er is 
ook een andere vorm van seks, waarin je 
elkaar niet als seksobject gebruikt, maar 
elkaar als mens ziet en beleeft. Waarin 
je nieuwsgierig bent naar alles wat je 
ervaart, waarin je langdurig samen kunt 

zijn in de seks en een liefde, extase en 
verbinding kunt ervaren die juist heel ver-
bindend is. En vervolgens hebben we veel 
tijd nodig om dit te gaan belichamen, dat 
vraagt oefening, oefening en oefening. 
Pas dan kan er echt iets gaan veranderen 
in seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
#MeToo. Wij hebben die oefening ge-
vonden in tantra, meditatie en mindful-
ness. Dat heeft onze relatie verrijkt en 
dat delen we al jaren in onze trainingen 
en nu in ons nieuwe boek. Ons boek 
maakt zichtbaar dat #MeToo onderdeel 
is van een revolutionaire verandering in 
onze samenleving. Een verandering van 
egoïstisch elkaar ‘gebruiken’ naar gelijk-
waardigheid. Van#Metoo naar #WeToo. 
Daarmee verspreiden we een boodschap 
van hoop. •

Oefenen met verantwoordelijkheid 

Wat wij in tantra ontdekt hebben, is dat je kunt leren om zelf verant-
woordelijk te zijn voor je seksuele behoefte. Voor een deel kennen 
de meeste mensen dat wel en passen dit toe door middel van mas-
turbatie. Maar als dat volledig bevredigend en vervullend zou zijn, 
zou er niet zo veel gebruik en misbruik zijn. Er is een vorm van wat 
wij zelfliefde noemen, waarin je mindful gaat onderzoeken hoe het 
is om opgewonden te zijn zonder iets te moeten, ook zonder klaar 
te moeten komen. Kun je heftige energie ervaren zonder dat je moet 
handelen. Dat maakt je vrij, en de kans is dan veel kleiner dat je een 
partner of een ander gaat gebruiken op het moment dat die behoefte 
je overspoelt. Neem voor elke fase van de oefening vijf minuten. Ga 
zitten of liggen in een ruimte waar je op jezelf bent. Neem vijf mi-
nuten om te ontspannen. Ga vervolgens ademen door je mond, iets 
sneller en dieper dan normaal. Leg twee handen op je hart, adem 
naar je hart, neem de tijd alles op het gebied van de liefde te voelen. 
Leg vervolgens twee handen op je hoofd, adem naar je hoofd, onder-
zoek nieuwsgierig al je gedachten. Leg vervolgens twee handen op je 
hart, adem naar je hart, neem de tijd om je gedachten te doorvoelen 
en in liefde te ontvangen. Ontspan, durf te voelen. Leg dan twee han-
den op je onderbuik, adem daarnaartoe, laat alle emoties en energie 
opkomen die daar aanwezig zijn. Als er opwinding komt, kun je dat 
versterken en jezelf stimuleren. Als het sterker wordt en je bijna over-
neemt, dan stop je. Leg dan weer twee handen op je hart, ontvang 
alle emotie en energie in liefde, laat het zacht worden, ontspan, durf 
te voelen.

Oefenen met grenzen

Een oefening die je kunt doen in een veilige om-
geving. Met een eigen partner, met vrienden of 
bekenden, in workshops en trainingen die goed 
begeleid worden met duidelijke grenzen. Je gaat 
tegenover elkaar zitten. Neem even tijd om elkaar 
aan te kijken en te ontspannen. Neem tijd om je 
verlangen te voelen. Spreek af wie als eerste zich-
zelf gaat aanraken, wie als eerste gaat kijken. De 
één gaat zichzelf aanraken zoals die daarna door 
de ander aangeraakt wil worden, je kunt je ogen 
daarbij gesloten houden. De ander kijkt respectvol 
en nieuwsgierig. Na ongeveer drie minuten stop je 
met jezelf aanraken. Je blijft zitten met gesloten 
ogen, de ander gaat jou nu ongeveer vijf minuten 
op deze wijze aanraken, binnen jouw grenzen en 
binnen zijn of haar eigen grenzen. Daarna wissel je 
van rol. Neem daarna even tijd om uit te wisselen 
hoe het was. In deze oefening geef je heel precies 
je eigen grenzen aan en neem je verantwoordelijk-
heid voor je eigen grenzen. De ander kijkt en gaat 
daarna precies die aanraking geven die hij of zij 
gezien heeft, ook binnen de eigen grenzen. Dus als 
je iets gezien hebt wat buiten jouw grenzen valt, 
dan doe je dat niet. Op deze manier nemen beide 
partners in de oefening volledige verantwoorde-
lijkheid voor hun eigen grenzen.
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