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niet in de weg te staan
Van onze mediaredactie
Hrrvrnsulr.  , , ln mijn
Iantasle komen geen
mannen met een hindi-
cap voor," zegt.Yvon (3o).
,,lK naal mezelt daarmee
ook naar beneden. Men-
sen zeiden wei eens tegen
mrl: mensen met een
handicap passen niet in
het romantische beeid.
En ik schrok daaryan,
maar in feite zeg ik pre-
cies hetzelftle."

In Aan hartstocht geen
gebrek - een documentáire
over handicap, erotiek en
lichaamsbewàsine die
Arnotd Folkeis én Ada
de Weyer maakten naar
het_ gelijknamige foto-
boek van Gon Buurman
(foto's) en Karin Spaink
(tekst) . lest Yvon . l inds
haar gebodrte blind en lii-
dend aan een onbekende
progressieve spierzieke -
kernachtrg uit dat zij over
seksualiteit eigenliik net
zo denkt als 'gewone

mensen.

Maar de praktiik is
nogal eens wrèed anders,
want waar anderen soms
met een simpele knipoos
de inleidende schermutl
selingen kunnen aanvan-
gen, 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
gesprek te komen oíte re-
ageren op wat die man op
dat moment zest. En
mijn tactrek is dán om
heel gevatte opmerkin-

gen te maken."ln de do.
cumentaire - die de KRO-
televrsie in de reeks Soo-
ren (vanavond; 22,So uut
Nederland r) oó het
scherm brengt om-, zoals
eindredacteur Ton Ver-
lind het uitdrukt, er de
aandacht op te vestieen
dat gehandièapte menien
geen zielige mensen zijn
- geeft Yvon een monter
voorbeeld van hoe een
blinde de aandacht van
een potentièle Dartner
zou kunnen trekkèn: ..lk
vind het belangriik om op
te vallen," zegt zif een ex:-
travagant hoedje passend.
,,Mijn lijfspreuk is ook:
ais ik tóch op moet vallen.
dan maar goed. Ik hooo
daar ook bipaalde men-
sen mee aan-te trekken."
Daamaast vindt zii het
belangri jk '  goede maatjes
met zichzelfl.te zijn. Im-
mers, als Je nlet weet wat
ie zeif prethg rrndt, kun
je dat onmoseliik aan een
ander duidéiijk maken.
fezeif verwennen be-
schouwt zij dan ook niet
als. een 'hreede keus bij
geDrek aan een partner'
maar veei meer als een'blilk van waardenns
voor jezelf .

In hun in opdracht van
de Gehandicaptenraad
gemaakÍe film geven Ar-
nold Foikerts en Ada de
Weyer op heidere, maar
steeds discreet bl i jvende
wrjze een beeld van het
seksuele leven van drie
andere gehandicapten; de
3r lar ige |ohn, die sinds
ziln geboorte spastrsch is
en aan astma lii<it íseksu-

eie voorkeur: mannen);
Frank (28), die als gevolg
van groerstoomissen te
korte iedematen heeft en
ziin spastische echtgeno-
te Jitry (27) met wi; hii
een kerngezonde dochter
(Sachya, tien maanden)
heeft.

. John is voor zijn seksu-
ele contacten vriiwei aan-
gewezen op de bezoekers
van het COC in Amster-
dam, waar hii in ziin rol-
stoel vanuit ziin woon-
plaats_ Zandvoort nogal
eens heen treint. Frank
en Jity ziin dolgelukkie
met elkaar. Voóral alI
Frank Jitty uit haar rol-
stoel tilt en haar lekker
heen en weer schudt en
dingen met haar doet die
zii zelf nu eenmaal niet
kan; 'lekker swingen, lek-
ker vastpakken,lekker
zwieren, lekker de vrij-
heid en lekker geen roi-
stoel hebben'.

Evenals Yvon en john
zijn Frank en Íitty zeer
openharttg over hun sek-
sueie relaíe. Door de
week hebben ze het door
zijn werk meestal te druk,
maar op zondag hebben
ze aile tiid: ,,Lékker sa-
men douchen,' '  zegt hi j ,
, .dat vind ik gewoon zal ig.
Gewoon van elkaar seniè-
ten." Al is het volgeás Jit-
ry soms ook wel eens erg
veel 'gedoe'. Maar: , , lk
denk dat iedereèn wel
kiaarkomt. Ik ook. Alleen
ik wordt heel erg moe.
Het is echt een inspan-
ning, net of ik drie weken
achter elkaar heb se.
werkt."
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moeder van de drie maanden
oude Sachya in de film bijna ver-
ontwaardigd zegt: "Ik denk dat
iedereen wel klaarkomt. Dus ik
ook." Met de documentaire Aan
Hartstocht geen Gebrek laat de
KRO vanavond zien hoe vier
mensen met verschillende handi-
caps en seksuele voorkeuren 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_van het gelijknamige fo-
toboek dat in 1991 vérsóeeá. Oit
boek van Karin Spaink trok des-
tijds de aandaót àmdat het aan-

EROT|EI{ Seks met een handicap

ffi Frffieïffirg;F:*-' *-[xà*iimrolstoel. sinds een paar maan- . 
yvon 1:oy.3inas rr:aari;Ë;; tiïuu..r.*,emand andersden hebben ze een kemgezonde ir r.-uri"í.n Èidt ze aan een uitreggen.,doóter van drie maandán oud' qFqF*v{sÍíe'iekÍe. ze Ho i, o'ria.nlk dat de makerst"atry. Ín de Spor-en4ocuTen- Zrngt in e.n làaià, Àá f."n .rio a. a"*_entaire het ver_taite Aat har&tocht zeet gefuek zid geen troórst"'ling -"k."- Ë,r*.., .,r* de geÍntenriewden(de titel is gekozen n-aar à{ei; dt;;il;h"ar ziei. h-e-fben gekregen. Er wordtding van het geliiknamige_bo_et vuon, várguÀ 

=,_Tl * t:q" ffia a\ Fr19k enJitty samenvan lGrin spaink) vertellln ze mimigft. nà'it t*r geen veilei- ónder qe oouche gaan en ars zeopenhartig over hun lichame$- 
*9tijk;Étkk;;.weqpen, naruu- zich opmaren voor een intiemeke handicaps en hoe ze seks en lijk.'vraar ik hËb mijn eigen tac- avond samen. En ook de home.erotiek beteven. Jitty: ,* g^^. g'9t, f Ë"gi;i neeÍ aireh, ireit sËËete lohn (31), die vanafeerst stoeien Eet Frank, er moet gevat op m"ensen en probeer zo ,i;nJeuoon. spastisch is en ast-van attes gebeuren voordat ik a" r""óa;;;"kk;;., rrig; -ïï".rt, geeft zich broor. ln-kan en wil' voor mii is wiieS ee3 tqd was ivón onzeicer over h-aar dmkwekkend ziin de beelden
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t:n tegpuzzeÍ.-en als li.h".-.-'iË'h.i a,i;a afsund vanJohn die in áin rolstoet uitnet een paar keer achter elkaar van oo.iin lichaam genomen, uit ,ij" 
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ijï ..r, a*terdamse disco. Deslaat ie de deur keihard aóter. alu;a aai it eenïa dikr;Ërk ,ë". ru,"r, ars John wordtzich didu. Dan hoef ik hem bij h"á. M"* 6;; te u.ergetilt<Àn-- oiilena ooor een jongen, is
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,*oa van ce weiier en John lisha:m aan trst ontdekften.' tn spoÍen: Aan hartstochtFolkerts in opdracht van de Ge. *i;tk"ïi; v"o', ,i.r, "o*- iËrïgeorer, Nederrancr r_,handicaptenraad, laat zien hoe U.tË;;;;.'werKng van Z2:i2_23:33 uur

Reportage KRO over gehandicapten-sex
HILVERSUM (cpD) - Gehandi-
capten hebben ook verlangens en
zinin seks. Zoals Jitty (27), spas-
hsch, getrouwd met Frank en

toonde dat erotiek en liefde voor
het lichaam niet alleen verbonden
noeven te zijn met de schoonheid
van he-t_ongeschonden lij f .

De film heeft dezelfde emanci-
patole waarde. Terwijl de kijker
met rets van gêne naar het badka_
*tlai.ereeltjg kijkt waarin de
rrlange John, w.iens sto$es_-dunns.lsÍlsÍl op zakelijke drjze
ooor.zrln verzo_rger worden inge-
zee^pt, vertelt John trots dat fuj
ze! graag naar zijn ledematei
kijkt. "Hoewel ik jaloers ben op
mensen met gespierde benen."

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 seks is hii voorzichtie.
oAls ze met me willèn, dan is hót

omdatze hun kwakkie kwijtmoe-
ten. Op dat moment wordt je ge-
bruikt als een pop."
- pe natuurlijke manier waÍuop
deloofdrolspelers voor de came-
ra bewegen, laat zien dat de film-
makers het vertrouwen van hun
]acjgun' gewonnen hebben. "We
nebben maandenlang met ze op_
getrokkeno, verklaàrt Van áe
{eiie5 De hoofdrolspelers zijn
ruet aueen ontspannen maar ook
opvallend openhartis. Het onder-
w..erp leett zich voor-'aapjeskijke-
rij'maar Folkerts en Vai de Weij-
er weten goe{ de ethische gren-
zen en overschrijden die dan ook
(soms net) niet.
_ In. de film bedrijven Jitty en
Fran-k voor 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) inmobie-
ler wordt door de rolstoel te blok-
keren.

- - "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 spe-
eiaalzaak voorlichten over een vi-
brator. Ze laat de dingen door
hag hgnden gaan alsofle op de
zelfbediening;safdeling van dè su-
permarlÍ het fruit op rotte plek-
ken controleert. Over vibràtors
zegt ze luchtig: -Die horen er ge-
woon bij als blijk van eigen waar-
de." (Ned.22.52wu)
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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 fitmma-
ten. betben voor het lichaam niet alleen ver- kers hun vèrtrouwen gewonnen
ook verla,n- bonden hoeven te zijn met de . hebben. ,,We hebben maandenlang
Eens orr ztn ln schoonheid van h.et ongeschon- met ze opgetrokken", verklaart
seks. Zoals den lijf. Van de Weijer. De hoofdrolspelers
Jttty 

' (27r, 
' 

De film,,die ln opdr.acht van de zijn niet a,lieen ontspannen maar
spastlsah, ge.. Gehandicaptenraad werd ge' ook opvallend openb,artig. Het ge-
,trouwd met maa,kt, heeft dezelfde emancipa- vaa;t van b.et ond.erwerpis dat het
FranI 

' lt en 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 ethi-
de drie rroc,[-. van genre naar b,et badkarnertafe- sc]re grenzen en oversctrrijden die
den oude Se- reeltje in de film kijkeir, hoofdrol- dan 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 le- schaa,mte voorbij. Als zijn benen - oog va,n de carnera de liefde. Soms
dereen wel klaarkomt. Dus lk zo dun àls stokjes - op zakelijke heeft Jitty geen zin in Frank
ook." Met de dosumentstre Aan wijze ddo: ájn verzorger worden' maar Frank wel in Jitty. Jitty:
Eartstocht goen.Gobrek laat de ingezeept, vertelt hij met trots ,,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 ,,Iloewel ik jaloers ben op mensen rrigten we gewoon van elkár." 

-

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"
Ada van de l,Vi.ier kwa^rmen op het op de dánsvloer 

'i'ir,:n- 
het COC haar hand.en saan alsofze op deAda- van 4e l,tlijer knra,rnen,glr het; qp de dànsvloer vare het COC baar handen gaan alsof ze op de

idee:'om.;de.ÍlJ:b' ternaken,inà het:- Ëwiudt:"I\fiet seks isritiii''noorziêb' . zelÍbedieninssafdeliner.rranjidé'sr-idee'om..de.Íllm te maken:ne het- s:wicgtrïfiet seks is.rqii'noorzich- zelÍbedieningsafdeling.rrani'desr-
zien van het gelijkna,rtige'fote dg.',ÁIó'ze-me willéh,'dan is het permarkt het fruit op rotte plek-
boèk,r v€t.rr Gon Buunrran dat ili - omdat ze hun kwakkie kWijt moe- ken controleert. Ovef het gebruik
1991 verscheen. .Dit boek, waar- ten. Op'dat moment :word je g:e' van vibrators:zegt 4e luchtig: ,"DiejrÍtL .Xa"it' Soaink de ieksteÍt bruilit-ale een nor,." '' , 

- - 
horen er sewooi bii. als btiÏk,va'
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ftwee zaken stonden voorop
t
I toen de documentaire Áaa

hartstot'ht geen gefuek - over
gehandicapten en seksualiteit -
werd gemaakt. Allereerst moest
de beeldvorming die mensen
hebben (of niet hebben) van de
verhouding minder-validen en
erotiek, worden gewijzigd.
Daamaast moest de docu-
mentaire ook taboedoorbrekend
zijn voor gehandicapten zelf.
'Er zijn gehandicapten - zelfs
mensen van middelbare leeftijd
- die niets weten over seks en
seksualiteit,' vertelt projectlei-
der namens de gehandicapten-
raad Ellen Visser. 'En dat is
heel schokkend om te horen.'
De onwetendheid van minder
validen wordt volgens Visser

r' voor een deel veroorzaakt door
de beeldvorming van anderen.
'Nietgehandicapten beseffen

- niet dat mensen met een handi-
cap net zo goed behoefte heb-
ben aan lichamelijk contact, het
wordt niet van ze gedacht. Ge-
handicapten worden daardoor
belemmerd in hun gevoelswe-
reld.'
Opvallend is dat de gehandi-
capte personen die in de Íilm
opgevoerd worden heel open
over seksualiteit en hun bele-
ving daarvan praten. Die open-

'Ik denk
," dat :'
iedereen

wel

'De personen in de documentai-
re zijn inderdaad vrij open over
hun gevoelens en seksualiteits-
beleving, maar dat is toeval,'
zegt Visser. 'We hebben veel
mensen voor de documentaire
benaderd. Iedereen wilde er ei-
gealijk aan meewerken, we
moesten dus selecteren. Om
verschillende verhalen te krij-
gen hebben we gelet op variatie
in kenmerken, om ze zo naaÍ te
noemen. zoals huidskleur. sek-
suele voorkeur en woonsituatie.
Op 'openheid' is niet geseler.-
teerd. Onder gehandicapten
heersen natuurlijk ook taboes,
net zo als bij alle andere men-
sen.'
De documentaire, die vanavond
te zien is bij de KRO, werd ge-
maakt naar aanleiding van de
vele positieve reacties die de
gehandicaptenraad ontving over
het gelijknamige fotoboek over
handicap, erotiek en lichaams-
beleving, van Gon Buurman
met begeleidende tekst van
schrijfsteÍ en MS-patiênt Karin
Spaink.
En over het resultaat vat zowel
de film als het boek is de raad
'zeer tevreden'.
(karin willems)

I Ned 1.22.52"23.33 uur

klaarkomt,
tous

. i  í  t
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heid op zich is al taboedoorbre-
kend voor de valide medemens.
Yvon is blind en heeft een
progressieve spierziekte. Zij
laat zich in de documenlaire
uitgebreid informeren over
vibrators en het gebruik daar-
van. 'Het is geen tweede keus
bij gebrek aan een partner,'
vindt Yvon. 'Het is meer een
blijk van waardering voor je-
zelt.'
'Ik denk dat iedereen wel klaar-
komt, dus ik ook,' zegt de spas-
tische Jitty. 'Alleen mijn spie-
ren reageren daar anders op.
Het is voor mij een hele inspan-
ning, net alsof ik drie weken
achter elkaar gewerkt heb en
niet gestopt ben of zo.'

vpÍro

22.52IïïJ,.;Hïi:lff'
ook behoefte aan seksualiteit,
een gegeven dat nogal eens

gebrek' uit, naar het gelijknamige In de film zegt hij: 'Af en toe ben
boek van Karin Spaink. Lichame- ik jaloers op rnensen met gespier:
lijk gehandicapten maken in deze de benen.
film duidelijk hoe ze met hun li- Maar ja, ik hou van mijn benen. lk
chaam omgaan, hoe ze er plezier , raak ze graag aan, ondanks dat
aan beleven maar ook hoe ze er ze dun zijn. Als ik vrouwenkle- i
soms mee vechten. De documen-" I ding aan heb en mezelf opmaak,
taire, dle door John Folkerts en i dan denk ik: ik zie er wel goed
Ada van de Weijer in opdracht . ' i uit, het kan ermee door.' ook
van de ehandicaptenraad ls ge- , : i Yvop, Frank en Jitty komen aan
maakt, geeft inzicht in de manier r het woord. Yvon (30) is vanaf

gedachte dat gehandicapten uit-
sluitend een object van zorg oÍ
medelijden zijn.
John (3 1 ) is een van de hoofdper-

wordt genegeerd door hun orn- sonen in de documentaire. Sinds
geving. In de reeks'sporen' zijn geboorte is hij spastisch en
zendt de KRO vanavond de docu- heeft hij astma, Zijn seksuele
mentaire 'Aan hartstocht geen voorkeur gaat uit naar mannen. .

waarop mensen met een handi- i haar geboorte blind. Bovendien
cap of chronische ziekte omgaan heeft ze een progressieve spier-
met lichaamsbeleving en erotiek. , ziekte. Ze zingt in een bandje.
De film wijkt af van de gangbare Voor haar is dat een manier om

zich zonder schroom te maniÍes-
teren. Frank (28) heeft groei-
stoornissen aan de uiteinden van
zijn' ledematen. Zijn partner Jitty
(27) isspastisch en zit in een rol-
stoel. Samen hebben ze een
kerngezonde dochter van drie
maanden oud, ln de documentai-
re leggen zij uit hoe ze op een
heel eigen manier omgaan met
seksualiteit. 

k R.O

POREN

Ookmeirsen m€teen
handicap hebben behoeÍ-



'@lideo en brochure over

gehandicapten en erotiek

Lïql, e video 'Aan hartstocht geen ge-

il .llbrek' toont hoe mensen met een
írë handicap met hun lichaam om-

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 ge-

maakt door Amold Folkerts en Ada van de

Weijer (BOOZ-Audiovisueel), in opdracht

van en in samenwerking met de Gehandi-

captenraad.

De video wijkt, evenals het fotoboek

met dezelfde titel dat in l99l ver-

scheen, af van de gangbare wijze waar-

op naar mensen met een handicap wordt

gèkeken: als object van zorg of mede-

li jden. stiekem of met schroom.
De documentaire geeft inzicht in de

manier waarop m.nser met een handi-
cap of chronische ziekte omgaan met
lichaamsbeleving en 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 s9151 evcr leZen
dan over praten.

De onderwerpen ziin: seks in ic een-
tje of met zijn tweeëï; seksuuli leit en 

.

norÍnen; seks en een handicap; verande-
ringen in je lichaam en plezier beleven
aan je lijf. Verder gaat de brochure in
op: Hoe doe je dat nou?; hulpmiddelen;
voorbehoedmiddelen en seksueel over-
draagbare ziekten. Daarnaast vindt de
jongere er praktische tips en verwijzin-
gen naar brochures, boeken, instanties
en andere adressen waar hij terecht kan
voor informatie.

De brochure is voor viiígulden verkriigbaar bii de Stichting

Informatievoorziening Gehandicapten in Utr*hg tel: 030-

316{16. ln braille, groodetter oí gesproken vorm is de

brochure aan te vragen bii de CBB in Errnelo, tel:03417-

5 t0 r4 .
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De film- en videotheek van het NcGv (Nederlands centrum Geestelijke volksgezonlheid) beschikt over zo,n
zeshonderd 16 mm films en videoband.en op het terrein van dc geestelilke gezondheidszorg. Deze zijn bedoeg voor
educatief gebruik in onderwijs, welzijwwerk en gelondheidszorg en op oudcravonden en voorlichtingsbij-
eenkomsten. Het mcrendeel van de progranuna's bestaai uit voorlicluingsfilms, televisieprogranmn's, dougnentai-
res en enkele korte en lmge speelfibrx. Deze films en videobanden zijn voor weinig geld te huur en kunnen in de
meeste gevallen ook worden gekocla. Voor mcer informntie en reserveringen bel of schrtjf rnnr: NcGv film- en
vi.deotheek, Postbus 5103, 3502 JC Utrecht, teleÍoon 030-971113 (of97Il00).

AAN HARTSTOCHT GEEN GEBREK
Videoband over handicap, erotiek en lichaamsbeleving

De film 'Aan hartstocht geen gebrek' is een vervolg op het in 1991 verschenen gelijkrurnige fotoboek van Gon
Buurman (foto's) en Karin Spaink (teks|. Het boek betekende een doorbraak in de aandacht voor een gevoelig
onderwerp als handicap en selsualiteit. Nog niet eerder werden mensen met een handicap zo open en bloot
geportretteerd. In het boek werden voor het eerst zaken blootgelegd waar veelal slechts op een fluistertoon over
wordt gesproken. Het boek werd een bestseller en bleek voor veel mensen een 'eye-opener' naar een onbekende,
verborgen wereld.

In de videoband wordt deze 'traditie' min of meer vooÍgezet en op een openbartige en gedurfde manier gepraat
over handicap, erotische gevoelens en lichaarnsbeleving. Over de last die je kunt hebben van een handicap, maar
ook over de lusten en verlangens, de dromen en fantasieën. Al is werkelijkheid niet altijd zo roze gekleurd, zo
blijkt uit de film.

Bijvoorbeeld uit het voorbeeld van Frank (28) en JiW (27), die met hun 10 rnaanden oude dochter Sachya
salnenwonen in een Folarswoning. Bij het ochtendontbijt op bed praten ze openhartig over hun selsleven, de lange
vooóereiding die het Jitty - die eenzijdig spastisch is - soms kost en die er de oorzaakvan is dat tussenfijds de zin
weer verdwijnt. Vrijen is, zoals ze zelf zegt een heel gedoe, een sooÍt lepuzzelbijna. Bovendien is ze door hear
handicap erg aÍhalkelijk van Frank, die er weleens chagrijnig van wordt, fluaï sorns ook perfect een sfeertje weet
te bouwen om het elkaat naar hlet ztnte ruken.

Yvon (30) is blind en heeft een onbekende spierziekte. Zii is heel direct in baar contact met Ínannen, ziet er apart
uit en trekt daardoor de aandacht. Ze besteedt veel aandacht aanhaar uiterlijk, vindt het belangrijk dat ze er goed
uitziet en treedt op als zangeres in een trio dat smartlappen zrng!. Ze lazt zich masseren en vertelt intussen hoe ze
eraan gewend is geraakt door vreemden nqngeraak te worden. Door de jaren heen voortdurend betast en beklopt
door vele doktoren. Volgens haar heeft dat tot gevolg gehad dat ze er lichamelijk minder gevoelig door is
geworden. Aan de andere kant probeert ze dat gevoel weer te stirnuleren, niet alleen door massag€s, maal ssk
door seksuele hulpmiddelen.

Ten slotte is er John (31), een spasticus in een rolstoel die sinds zijn l9e woont in een zelfstandige woongroep in
Nieuw Unicum. Hij moet bij heel veel dingen worden geholpen, maar leidt toch een actief leven. Trekt er
zelfstandig op uit met zijn rolstoel, bezoekt café's en doet aan rolstoeldansen in de disco. Ook is hij lid van de
bewonersraad en vrijwilliger bij het COC. Hij valt op mrnnen en houdt er ook van zich op te maken en vrou-
wenkleren aan te trekken. Hij is niet ontvreden over zljn uiterlijk, alleen zijn benen vindt hij te dun. In zijn
dagdromen laat hij zich verwennen en fantaseert over alle mooie dingen die mensen samen kunnen doen.

Aan hartstocht geen gebrek is een integer pofret van vier mensen met een handicap, die ieder op hun eigen
manier omginn met hun bartstochten. De documentaire doet impliciet ook een appel op opvoeders, verzorgers en
anderen om tra te denken over de rol die zij kunnen spelen in het begeleiden en stimuleren van mensen met een
handicap tot zelfstandige, onafhankelijke mensen, waarblj aandacht voor selsualiteit en fchaamsbeleving een
f slangrijk onderdeel vorÍnt.
De filrn is bedoeld voor verschillende doelgroepen: mensen met een handicap of chronische zíekte, hun ouders en
andere opvoeders, mensen die beroepsmatig zijn betrokken bij de begeleiding van (met name) gehandicapte
jongeren, beleidsmakers en gemteresseerden.

AAN HARTSTOCHT GBEN GEBREK (video). Ada van de Weijer en Arnold Folkerts, NL, 1995, 34 min., huur
f 35,-/koop f 15,-.

Te bestellenbij: NcGvfilm- envideotheek, Da Cosnkade 45,3521 VS Utrecht. Tel.030-97lI1j (direct) of 030-
971100.
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