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É andicaË'troeft seksuaIiteit
nietin dewegte staan
Vanonze mediaredactie
Hrrvrnsulr. ,,ln mijn
Iantasle komen geen
mannen met een hindicap voor," zegt.Yvon(3o).
,,lK naal mezelt daarmee
ook naar beneden. Mensen zeiden wei eenstegen
mrl: mensen met een
handicap passen niet in
het romantische beeid.
En ik schrok daaryan,
maar in feite zeg ik precieshetzelftle."
In Aan hartstocht geen
gebrek- eendocumentáire
over handicap, erotiek en
lichaamsbewàsine die
Arnotd Folkeis én Ada
de Weyer maakten naar
het_ gelijknamige fotoboek van Gon Buurman
(foto's) en Karin Spaink
(tekst).lest Yvon .linds
haar gebodrteblind en liidend aan een onbekende
progressievespierzieke kernachtrguit dat zij over
seksualiteit eigenliik net
zo denkt als 'gewone
mensen.
Maar de praktiik is
nogal eenswrèed anders,
want waar anderen soms
met een simpele knipoos
de inleidende schermutl
selingen kunnen aanvangen, is Yvon veroordeeld
tot andere tactreken.,,lk
kan geen verleidelijke
blikken werpen." zegï zii,
,,ous ll( moet het op een
andere manier doen. Ik
probeer met iemand rn
gesprekte komen oíte reagerenop wat die man op
dat moment zest. En
mijn tactrek is dán om
heel gevatte opmerkin-

gen te maken."ln de do. eie voorkeur: mannen);
cumentaire- die de KRO- Frank (28), die als gevolg
televrsiein de reeks Soo- van groerstoomissen te
ren (vanavond;22,Souut
korte iedematen heeft en
Nederland r) oó het ziin spastische echtgenoscherm brengt om-, zoals te Jitry (27) met wi; hii
eindredacteur Ton Ver- een kerngezonde dochter
lind het uitdrukt, er de (Sachya, tien maanden)
aandacht op te vestieen heeft.
dat gehandièaptemenien
. John is voor zijn seksugeen zielige mensen zijn ele
contacten vriiwei aan- geeft Yvon een monter gewezenop
de bezoekers
voorbeeld van hoe een van het COC in Amsterblinde de aandacht van dam, waar hii in ziin roleen potentièle Dartner stoel vanuit ziin woonzou kunnen trekkèn: ..lk plaats_Zandvoort nogal
vind het belangriikom op eens heen treint. Frank
te vallen," zegt zif een ex:- en Jity ziin dolgelukkie
travaganthoedjepassend. met elkaar. Voóral alI
,,Mijn lijfspreuk is ook: Frank Jitty uit haar rolais ik tóch op moet vallen. stoel tilt en haar lekker
dan maar goed. Ik hooo heen en weer schudt en
daar ook bipaalde men- dingen met haar doet die
sen mee aan-tetrekken." zii zelf nu eenmaal niet
Daamaast vindt zii het kan; 'lekker swingen, lekbelangrijk'goedemaatjes ker
vastpakken,lekker
met zichzelfl.te zijn. Im- zwieren, lekker de vrijmers, als Jenlet weet wat heid en lekker geen roiie zeif prethg rrndt, kun stoelhebben'.
je dat onmoseliik aan een
EvenalsYvon en john
ander duidéiijk maken. zijn Frank en Íitty zeer
fezeif verwennen be- openharttgover hun sekschouwt zij dan ook niet sueie relaíe. Door de
als.een 'hreede keus bij week hebben ze het door
geDrek aan een partner' zijn werk meestalte druk,
maar veei meer als een maar op zondag hebben
'blilk
van waardenns ze aile tiid: ,,Lékker savoorjezelf.
men douchen,''zegt hij,
In hun in opdrachtvan ,.datvind ik gewoonzalig.
de
Gehandicaptenraad Gewoonvan elkaarseniègemaakÍefilm geven Ar- ten." Al is het volgeás
Jitnold Foikerts en Ada de ry soms ook wel eens erg
'gedoe'.
Weyer op heidere, maar veel
Maar: ,,lk
steedsdiscreetblijvende denk dat iedereèn wel
wrjze een beeld van het kiaarkomt. Ik ook. Alleen
seksuele leven van drie ik wordt heel erg moe.
anderegehandicapten;de Het is echt een inspan3r larige |ohn, die sinds ning, net of ik drie weken
ziln geboortespastrschis achter elkaar heb se.
en aan astmalii<it íseksu- werkt."

f

Reportage
KRO overgehandicapten-s
HILVERSUM (cpD) - Gehandicaptenhebbenook verlangensen
zinin seks.Zoals Jitty (27), spashsch, getrouwd met Frank en
moeder van de drie maanden
oude Sachyain de film bijna verontwaardigd zegt: "Ik denk dat
iedereen wel klaarkomt. Dus ik
ook." Met de documentaire Aan
Hartstocht geen Gebrek laat de
KRO vanavond zien hoe vier
mensenmet verschillende handicapsen seksuelevoorkeuren met
hun verlangens omgaan.
De makers Arno-ld Folkerts en
$da_yan de Weijer kwamen op
het idee om de fiih te maken nà
het zien_vanhet gelijknamigefotoboek dat in 1991 vérsóeeá. Oit
boek van Karin Spaink trok destijds de aandaót àmdat het aan-

toonde dat erotiek en liefde voor
het lichaamniet alleenverbonden
noevente zijn met de schoonheid
van he-t_ongeschonden
lij f .
De film heeft dezelfde emancipatole waarde.Terwijl de kijker
met retsvan gênenaar het badka_
kijkt waarin de
*tlai.ereeltjg
rrlange John, w.iens sto$es_
-dunns.lsÍlsÍl op zakelijke
drjze
ooor.zrln verzo_rgerworden ingezee^pt,vertelt John trots dat fuj
ze! graag naar zijn ledematei
kijkt. "Hoewel ik jaloers ben op
mensenmet gespierdebenen."
John houdt van mannen en
voelt zich mooi als hii als wouw
verkleed, zittend in iiin rolstoel
op de densvloer van-het COC
swingt. Met seksis hii voorzichtie.
oAls ze met me willèn, dan is hót

omdatze hun kwakkie kwijtmoeten. Op dat moment wordt je gebruikt als een pop."
- pe natuurlijke manier waÍuop
deloofdrolspelers voor de camera bewegen,laat zien dat de filmmakers het vertrouwen van hun
]acjgun' gewonnenhebben. "We
nebbenmaandenlangmet ze op_
getrokkeno, verklaàrt Van áe
{eiie5 De hoofdrolspelers zijn
ruet aueen ontspannenmaar ook
opvallendopenhartis. Het onderw..erpleett zich voor-'aapjeskijkerij'maar Folkerts en Vai de Weijer weten goe{ de ethische grenzen en overschrijden die dan ook
(somsnet) niet.
_ In. de film bedrijven Jitty en
Fran-kvoor het oog van de camera
de liefde. Jitty vertelt dat als zij

geen zin heeft in Frank maar
Frank wel in Jitt,', hij er soms
voor zorgt dat ze (nog) inmobieler wordt door de rolstoel te blokkeren.
- - "gl hij gaat een btoge
o..".+
Jitty zegt ook eigenljk
meestal wel te willen maar ze
vindthet ozo,n gedoe."
De blinde Yvonne laat zich in
a: S- op haar gemak in een speeiaalzaakvoorlichten over eenvibrator. Ze laat de dingen door
hag hgnden gaan alsofle op de
zelfbediening;safdelingvan dè supermarlÍ het fruit op rotte plekken controleert. Over vibràtors
zegt ze luchtig: -Die horen er gewoon bij als blijk van eigen waarde." (Ned.22.52wu)

Seksmeteenhandicap
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rolstoel.sinds eenpaarmaan.
den hebbenze eenkemgezonde
doóter van drie maandánoud'
t"atry. Ín de Spor-en4ocuTentaite Aat har&tochtzeet gefuek
(detitel is gekozenn-aarà{ei;
ding van het geliiknamige_bo_et
van lGrin spaink) vertellln ze
openhartig over hun lichame$ke handicapsen hoe ze seksen
erotiekbeteven.Jitty: ,* g^^.
eerststoeienEet Frank,er moet
van attesgebeurenvoordatik
kan en wil' voor mii is wiieS ee3
t:n tegpuzzeÍ.-enals
*:li:1ot
net een paar keer achter elkaar
niet luk, dan baalt Frank..Dan
slaatie de deur keihardaóter.
zich didu. Dan hoef ik hem bij
te wagen mil om
:^"9?:,.-Y
l.t
tectraaien''

yvon
1:oy.3inasrr:aari;Ë;;
ir r.-uri"í.n Èidtze aaneen
qFqF*v{sÍíe'iekÍe.
ze
Zrngtin e.n làaià, Àá f."n
zid geentroórst"'ling -"k."dt;;il;h"ar
ziei.
vuon, várguÀ
t:q"
mimigft. nà'it t*r=,_Tl
geen*veilei*9tijk;Étkk;;.weqpen, naruulijk.'vraarik hËbmijn eigentacg'9t, f Ë"gi;i neeÍaireh, ireit
gevatop m"ensen
en probeerzo
a" r""óa;;;"kk;;.,
rrig;
tqd was ivón onzeicerover h-aar
li.h".-.-'iË'h.i
a,i;a afsund
van oo.iinlichaam genomen,uitrurrterli,ir-i"g
i.- agghiï.k
alu;a aai it eenïa dikr;Ërk
h"á. M"* 6;; te u.ergetilt<Àn--.r *au..",-a-oor U_i;"voórUàhd
---

Folkertsin opdrachtvan de Ge.
handicaptenraad,laat zien hoe

lisha:m aantrst ontdekften.'tn
*i;tk"ïi;
v"o', ,i.r, "o*U.tË;;;;.'werKng
van

tevoeren
aandebur("aniedoor omnaa"aers,
Ëen
tk
;iË
?:.0:-:*^.*gy,:gemaakt
,*oavan ce weiier en John

VA,RS

tiïuu..r.*,emand
anders
uitreggen.,
Ho i, o'ria.nlk dat de makers
.rio a. a"*_entaire het ver_
Ë,r*.., .,r* de geÍntenriewden
h-e-fbengekregen.Er wordt
a\ Fr19k enJitty samen
ffia
ónder qe oouche gaanen arsze
zich opmaren voor een intieme
avondsamen.En ook de home.
sËËete lohn (31),die vanaf
,i;nJeuoon. spastischis en ast-ïï".rt,
geeftzich broor.lndmkwekkend ziin de beelden
vanJohn
die in áin rolstoet uit
-d"k-à;
,ij"
ó-d;d;:r*à;;.
ijï ..r, a*terdamse disco.De
,ë". ru,"r, arsJohnwordt
oiilena ooor eenjongen, is
1,---elgenoeg wat al te duide.
-**

itïiil.ruÀ2";;.
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spoÍen:Aanhartstocht
iËrïgeorer, Nederrancr
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. Jitty en fuaak genieten uaa elka.ar.

Geho,ndieaptens Aa,n Hantstoeht geen Gebrek

nZe rnoeten alleen

hun lÍwalr|dê trwijt)'
Gehandicap.
aa,ntoonde dat erotiek en liefde
bewegen, laat zien dat de fitmmaten.
betben
voor het lichaam niet alleen verkers hun vèrtrouwen
gewonnen
ook
verla,nbonden hoeven te zijn met de . hebben. ,,We hebben maandenlang
schoonheid van h.et ongeschonmet ze opgetrokken",
verklaart
Eens orr ztn ln
seks. ' Zoals ' den lijf.
Van de Weijer. De hoofdrolspelers
(27r,
De film,,die ln opdr.acht van de zijn niet a,lieen ontspannen maar
Jttty
ge..
ge'
spastlsah,
Gehandicaptenraad
werd
ook opvallend openb,artig. Het ge,trouwd '
maa,kt, heeft dezelfde emancipamet
vaa;t van b.et ond.erwerpis dat het
lt en
FranI
toire waarde. Het bloot heeft èen afglijdt naar'aapjeskijkerij'.
Maar
noeder.
va,n funtie. De kijker kan rran met iets
Fotkerts en Weijer wèten de ethide drie rroc,[-.
van genre naar b,et badkarnertafesc]re grenzen en oversctrrijden die
den oude Se- reeltje in de film kijkeir, hoofdroldan ook (soms net) niet. In de film
chya ln de ftln
b{na
veront"
speler Jobn (31) is allang de bedrijven Jitty en Frank voor het
waardtgd zegt: ,fk denk dat leschaa,mte voorbij. Als zijn benen - oog va,n de carnera de liefde. Soms
Dus lk
zo dun àls stokjes - op zakelijke
dereen wel klaarkomt.
heeft Jitty geen zin in Frank
wijze ddo: ájn verzorger worden'
ook." Met de dosumentstre
Aan
maar Frank wel in Jitty. Jitty:
goen.Gobrek laat de ingezeept, vertelt hij met trots
Eartstocht
,,Dan gaat Frank maar een blokje
KRO vanavond
zlcn hoe vler
naár zijn ledenmaten te kijken.
om. Ma,ar op zondagmorgen ger
mensêrr net versohillende
ha,n
rrigten we gewoon van elkár."
,,Iloewel ik jaloers ben op mensen
dloaps en sekauele voorheursn,
met gespierdebenen.T
De blinde Yvonne laat zich in de
.
met hun verlangens omglrn.
Jobn houdt valn mannen en film op haar gemak in een speci: : 1 , ;': :'
voelt zich nooi afs'bri als.vrouw
aalzaak voorlichten over,,,een vi:De makers Arnold F.ollÊdiis en verkleed, zittend id.ájd"'r'àlstodr
brator. ze taai- ae airreéIr- aoo"
'i'ir,:nqp
Ada van 4e
Adade l,tlijer
l,Vi.ier knra,rnen,glr
kwa^rmen op het;
het
op de dànsvloer
dánsvloer vare het COC baar
haar handen
hand.en gaan
saan alsof
alsofzeze op de
. zelÍbedieningsafdeling.rrani'desridee:'om.;de.ÍlJ:b' te
idee'om..de.Íllm
ternaken,inà
maken:ne hethet:- s:wicgtrïfiet
Ëwiudt:"I\fiet seks is.rqii'noorzichisritiii''noorziêb'
zelÍbedieninssafdeliner.rranjidé'srzien van het gelijkna,rtige'fote
dg.',ÁIó'ze-me willéh,'dan is het permarkt het fruit op rotte plekboèk,r v€t.rr Gon Buunrran dat ili - omdat ze hun kwakkie kWijt moe- ken controleert. Ovef het gebruik
1991 verscheen. .Dit boek, waarten. Op'dat moment :word je
van vibrators:zegt 4e luchtig: ,"Die
- g:e'
jrÍtL
,
Soaink de ieksteÍt
.Xa"it'
bruilit-ale een nor,." ''
horen er sewooi bii. als btiÏk,va'

'Ik denk
," dat:'
iedereen

'De personen
zakenstondenvoorop
in dedocumentaiftwee
t
I toende documentaire
Áaa
re zijn inderdaadvrij openover
hartstot'htgeengefuek- over
hun gevoelens
en seksualiteitsgehandicapten
en seksualiteit
beleving,maar dat is toeval,'
werd gemaakt.Allereerstmoest
zegt Visser.'We hebbenveel
de beeldvormingdie mensen
mensenvoor de documentaire
hebben(of niet hebben)van de
benaderd.
Iedereenwilde er eiverhoudingminder-validenen
gealijk aan meewerken,we
erotiek, worden gewijzigd.
moestendus selecteren.Om
Daamaast moest de docuverschillende
verhalente krijmentaireook taboedoorbrekend
t
genhebbenwe geletop variatie
zijn voor gehandicapten
zelf.
in kenmerken,
om zezo naaÍ te
'Er zijn gehandicapten
.i
- zelfs
í
t
noemen.
zoalshuidskleur.
sekmensen
van middelbare
leeftijd
suelevoorkeuren woonsituatie.
- die nietswetenover seksen
Op 'openheid'is niet geseler.seksualiteit,'vertelt projectleiteerd. Onder gehandicapten
der namensde gehandicapten-heidop zichis al taboedoorbre- heersennatuurlijk ook taboes,
raad Ellen Visser. 'En dat is kendvoordevalidemedemens.net zo als bij alle anderemenheelschokkend
om te horen.'
Yvon is blind en heeft een sen.'
De onwetendheidvan minder progressievespierziekte.Zij De documentaire,
die vanavond
validenwordt volgensVisser laat zich in de documenlaire te zienis bij de KRO,werdger' voor eendeelveroorzaaktdoor uitgebreid informeren over maakt naar aanleidingvan de
de beeldvorming
van anderen. vibratorsen het gebruikdaar- vele positievereactiesdie de
'Nietgehandicapten
beseffen van. 'Het is geentweedekeus gehandicaptenraad
ontvingover
- nietdatmensenmeteenhandi- bij gebrek aan een partner,' het gelijknamige
fotoboekover
'Het
capnet zo goedbehoefteheb- vindt Yvon.
is meereen handicap,
erotieken lichaamsbenaanlichamelijkcontact,het blijk van waarderingvoor je- beleving,van Gon Buurman
wordtniet van ze gedacht.Ge- zelt.'
met begeleidendetekst van
handicaptenworden daardoor 'Ik denkdatiedereen
wel klaar- schrijfsteÍen MS-patiêntKarin
belemmerd
in hun gevoelswe- komt,dusik ook,'zegtdespas- Spaink.
reld.'
tischeJitty. 'Alleenmijn spie- En overhetresultaat
vat zowel
Opvallendis dat de gehandi- ren reagerendaar andersop. de film als het boekis de raad
captepersonendie in de Íilm Hetis voormij eenheleinspan- 'zeertevreden'.
opgevoerdwordenheel open ning, net alsof ik drie weken (karinwillems)
over seksualiteit
en hun bele- achter elkaar gewerkt heb en
ving daarvanpraten.Die open- nietgestoptbenof zo.'
I Ned1.22.52"23.33
uur

wel

klaarkomt,
ous
IK OOK'

vpÍro

POREN

Ookmeirsen
m€teen
hebbenbehoeÍhandicap

gedachte
datgehandicapten
uit22.52IïïJ,.;Hïi:lff'
sluitendeenobjectvanzorgoÍ
zijn.
ookbehoefte
aanseksualiteit, medelijden
John(31) iseenvandehoofdpereengegeven
datnogaleens
sonenin dedocumentaire.
Sinds
wordtgenegeerd
doorhunornzijngeboorte
geving.
ishijspastisch
en
Indereeks'sporen'
Zijnseksuele
zendtdeKROvanavond
dedocu- heefthijastma,
'Aanhartstocht
gaatuitnaarmannen.
.
geen
voorkeur
mentaire
gebrek'uit,naarhetgelijknamigeIndefilmzegthij:'Af entoeben
op rnensen
metgespier:
Lichame- ikjaloers
boekvanKarinSpaink.
lijkgehandicapten
makenin deze debenen.
Maarja, ik houvanmijnbenen.lk
filmduidelijk
hoezemethunliplezier
raakzegraagaan,ondanks
dat
,
chaamomgaan,
hoezeer
zedunzijn.Alsikvrouwenkle-i
aanbeleven
maarookhoezeer
somsmeevechten.
Dedocumen-"I dingaanhebenmezelfopmaak,
i dandenkik:ik zieerwelgoed
taire,dledoorJohnFolkerts
en
AdavandeWeijerin opdracht . ' i uit,hetkanermeedoor.'ook
vande ehandicaptenraad
lsge-, : i Yvop,FrankenJittykomenaan
maakt,geeftinzichtin demanier r hetwoord.Yvon(30)isvanaf
blind.Bovendien
waaropmensen
meteenhandi- i haargeboorte
spierziekteomgaan heeftzeeenprogressieve
capof chronische
Zezingtin eenbandje.
enerotiek. , ziekte.
metlichaamsbeleving
Defilmwijktaf vandegangbare Voorhaarisdateenmanierom
zichzonderschroom
te maniÍesteren.Frank(28)heeftgroeiaandeuiteinden
van
stoornissen
zijn'ledematen.
ZijnpartnerJitty
(27)isspastisch
enzit in eenrolstoel.Samen
hebben
zeeen
kerngezonde
dochter
vandrie
maanden
oud,ln dedocumentaireleggenzij uit hoezeop een
heeleigenmanieromgaanmet

seksualiteit.
k R.O

'@lideo en brochure over
gehandicapten en erotiek
'Aan
hartstocht geen geLïql, e video
il
.llbrek' toont hoe mensen met een
handicap met hun lichaam omírë
gaan en er plezier aan beleven. 7* laten
zien hoe ze hun lichaam ervaren, er soms
mee vechten, maar er ook mee verleiden
en ervan genieten. De documentaire is gemaakt door Amold Folkerts en Ada van de
Weijer (BOOZ-Audiovisueel), in opdracht
van en in samenwerking met de Gehandicaptenraad.
De video wijkt, evenals het fotoboek
met dezelfde titel dat in l99l verscheen, af van de gangbare wijze waarop naar mensen met een handicap wordt
gèkeken: als object van zorg of mede-

lijden. stiekem of met schroom.
De documentairegeeft inzicht in de
manier waarop m.nser met een handicap of chronische ziekte omgaan met
lichaamsbelevingen erotiek.
De GehandicaprenÍaad geeft rrck de
brochure Oh. :it dat zo, opnieuw ult.
Aanleiding is de aanhoudendc vraa8
van jongeren met een handicap naar
antwoorden op alledei vragen rondom
seksualiteit en hun handicap.
De brochure geeft op luchtigc wijze
antwoord op vragen óver seksualiteit
waar jongeren liever s9151evcr leZen
dan over praten.
De onderwerpenziin: seks in ic eentje of met zijn tweeëï; seksuulileit en .

norÍnen;seksen eenhandicap;veranderingen in je lichaamen plezier beleven
aan je lijf. Verder gaat de brochurein
op: Hoe doeje dat nou?;hulpmiddelen;
en seksueelovervoorbehoedmiddelen
draagbareziekten. Daarnaastvindt de
jongere er praktischetips en verwijzingen naar brochures,boeken,instanties
en andereadressenwaar hij terechtkan
voor informatie.
De brochure is voor viiígulden verkriigbaar bii de Stichting
Informatievoorziening Gehandicapten in Utr*hg
316{16. ln braille, groodetter

tel: 030-

oí gesproken vorm is de

brochure aan te vragen bii de CBB in Errnelo, tel:03417-
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De film- en videotheekvan het NcGv (Nederlandscentrum Geestelijkevolksgezonlheid)beschikt over zo,n
op het terrein van dc geestelilkegezondheidszorg.
zeshonderd16 mmfilms en videoband.en
Dezezijn bedoegvoor
educatief gebruik in onderwijs, welzijwwerk en gelondheidszorgen op oudcravondenen voorlichtingsbijHet mcrendeelvan deprogranuna'sbestaaiuit voorlicluingsfilms,televisieprogranmn's,dougnentaieenkomsten.
res en enkelekorte en lmge speelfibrx.Dezefilms en videobanden
zijn voor weinig geld te huur en kunnenin de
meestegevallenook wordengekocla. Voor mcer informntieen reserveringenbel of schrtjf rnnr: NcGvfilm- en
Postbus5103, 3502JC Utrecht,teleÍoon030-971113(of97Il00).
vi.deotheek,

AAN HARTSTOCHTGEEN GEBREK
Videobandover handicap,erotieken lichaamsbeleving
De film 'Aan hartstochtgeengebrek' is een vervolg op het in 1991verschenengelijkrurnige fotoboekvan Gon
Buurman (foto's) en Karin Spaink(teks|. Het boek betekendeeen doorbraakin de aandachtvoor een gevoelig
onderwerp als handicapen selsualiteit. Nog niet eerderwerden mensenmet een handicapzo open en bloot
geportretteerd.In het boek werdenvoor het eerstzakenblootgelegdwaar veelal slechtsop een fluistertoonover
wordt gesproken.Het boekwerd eenbestselleren bleekvoor veelmenseneen'eye-opener'naareenonbekende,
verborgenwereld.
In de videobandwordt deze 'traditie' min of meervooÍgezet en op een openbartigeen gedurfdemanier gepraat
over handicap,erotischegevoelensen lichaarnsbeleving.
Over de last die je kunt hebbenvan eenhandicap,maar
ook over de lusten en verlangens,de dromenen fantasieën.Al is werkelijkheidniet altijd zo roze gekleurd,zo
blijkt uit de film.
Bijvoorbeeld uit het voorbeeldvan Frank (28) en JiW (27), die met hun 10 rnaandenoude dochter Sachya
salnenwonen
in eenFolarswoning.Bij het ochtendontbijtop bedpratenze openhartigover hun selsleven,de lange
vooóereiding die het Jitty - die eenzijdigspastischis - somskost en die er de oorzaakvanis dat tussenfijdsde zin
weer verdwijnt.Vrijen is, zoalsze zelf zegteenheelgedoe,eensooÍt lepuzzelbijna. Bovendienis ze doorhear
handicaperg aÍhalkelijk van Frank, die er weleenschagrijnigvan wordt, fluaï sornsook perfect eensfeertjeweet
te bouwenom het elkaatnaarhletztnte ruken.
Yvon (30) is blind en heeft eenonbekendespierziekte.Zii is heeldirect in baar contactmet Ínannen,zieter apart
uit en trekt daardoorde aandacht.Ze besteedtveel aandachtaanhaaruiterlijk, vindt het belangrijk datze er goed
uitziet en treedt op als zangeresin eentrio dat smartlappenzrng!.Ze lazt zich masserenen vertelt intussenhoe ze
eraangewendis geraaktdoor vreemdennqngeraakte worden.Door dejaren heenvoortdurendbetasten beklopt
door vele doktoren. Volgens haar heeft dat tot gevolg gehaddat ze er lichamelijk minder gevoelig door is
geworden.Aan de anderekant probeertze dat gevoelweer te stirnuleren,niet alleen door massag€s,maal ssk
door seksuelehulpmiddelen.
Ten slotte is er John (31), eenspasticusin eenrolstoeldie sinds zijn l9e woont in eenzelfstandigewoongroepin
Nieuw Unicum. Hij moet bij heel veel dingen worden geholpen,maar leidt toch een actief leven. Trekt er
zelfstandigop uit met zijn rolstoel,bezoektcafé'sen doetaanrolstoeldansen
in de disco. Ook is hij lid van de
bewonersraad
en vrijwilliger bij het COC. Hij valt op mrnnenen houdter ook van zich op te makenen vrouwenkleren aan te trekken. Hij is niet ontvredenover zljn uiterlijk, alleen zijn benenvindt hij te dun. In zijn
dagdromenlaat hij zich verwennenen fantaseertover alle mooiedingendie mensensamenkunnendoen.
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Aan hartstocht geen gebrek is een integer pofret van vier mensenmet een handicap,die ieder op hun eigen
manier omginn met hun bartstochten.De documentairedoetimpliciet ook eenappelop opvoeders,verzorgersen
anderenom tra te denkenover de rol die zij kunnenspelenin het begeleidenen stimulerenvan mensenmet een
handicap tot zelfstandige,onafhankelijkemensen,waarblj aandachtvoor selsualiteit en fchaamsbelevingeen
f slangrijk onderdeelvorÍnt.
De filrn is bedoeldvoor verschillendedoelgroepen:mensenmet eenhandicapof chronischezíekte,hun oudersen
andere opvoeders,mensendie beroepsmatigzijn betrokkenbij de begeleidingvan (met name) gehandicapte
jongeren,beleidsmakers
en gemteresseerden.
AAN HARTSTOCHTGBENGEBREK(video).Ada vande Weijer en Arnold Folkerts,NL, 1995,34 min., huur
f 35,-/koop
f 15,-.
Te bestellenbij: NcGvfilm- envideotheek,
Da Cosnkade45,3521 VS Utrecht.Tel.030-97lI1j (direct)of 030971100.

