jan den Boer: "Ik wil niets verbieden maar
iets toevoegen, zodat jonge mensen een
keuze krijgen." ][ foto's Stijn Rademaker
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Hij is stedenbouwkundige, maar timmert ook aan de weg
in het publieke debat over de verloedering van de seksualiteit. Hij geeft namelijk 'tantra'-workshops, waarin hij
stellen leert zich los te maken van gangbare opvattingen
en gevoeliger te worden voor tederheid en liefdevolle aanraking, jan den Boer: "Liefde is de rode draad in al mijn
werk. Maar het blijft een hele klus."

Stedenbouwkundige en liefdescoach jan den Boer

is de mooiste

meditatie"
"Meditatie, of een vorm van aandachtstraining, is essentieel om je gevoel te ontwikkelen", zegt
Jan den Boer. "En de mooiste aandachtstraining is
vrijen." Den Boer (1960) schrijft regelmatig in kranten
over een onderwerp dat volgens hem taboe is, maar
langzamerhand weer salonfahig lijkt te worden: liefde.
Volgens hem worden we er langzaam maar zeker steeds
nieuwsgieriger naar. Is het mogelijk om liefde te
brengen in de seksualiteit, en in de architectuur? Den
Boer schreef over dat laatste onderwerp Passie voorde
stad, en dezer dagen verschijnt zijn nieuwe boek Het is
tijd voor een liefdesrevolutie. Is dat een vrome wens, of
ziet hij al voortekenen?
Den Boer: "Ik zie bewegingen op allerlei gebied. Dat
begon afgelopen maart, in De Balie waar een discussie
werd gehouden over de seksualiteit van nu. Op het
podium zaten jongeren die een verhaal hielden dat
niet zozeer inging tegen de seksualisering - het was
helemaal geen nieuwe preutsheid, zoals hen wel verweten wordt - maar ze probeerden iets aanvullends te
brengen. De seksuele revolutie vinden ze fantastisch,
maar ze willen hem nog radicaler. Ooit was die
revolutie bevrijdend. In de jaren zestig en zeventig
was de opdracht tot liefde nog vrij dominant in de
samenleving, onder andere vanuit de kerken. Het ging
om liefde - alleen was die liefde toen wél preuts en
beperkend, normerend. Daardoor is de liefde door
volgende generaties op een zijspoor gezet. En ze is
helaas nooit meer teruggekomen. De seksuele bevrijding is niet meer verbonden met liefde. Nu is er een
nieuwe generatie die daarbij een gevoel heeft: dat kan
anders. En ik hoor het niet alleen bij jonge mensen,
ook bij babyboomers. Je merkt dat ze geraakt worden
en het heerlijk vinden erover te mogen praten."
Myrthe Hilkens, een jonge redacteur van De Pers,
vertelde VolZin juist: als je bij ons op de krant het
woord liefde in de mond neemt, word je niet meer
serieus genomen.
"Dat klopt. In de maatschappij beweegt er iets, maar

de reguliere media, de grachtengordelgroep of intellectuelen, doen niet mee. Nog niet. Wat ze ook schrijven
over seksualiteit, het woord liefde komt er niet in voor.
Er is nu een taboe op de liefde. Intellectuelen zitten
nog vast in een idee: wat dapper van mij dat ik dit
allemaal durf te schrijven. Maar wat durven ze te
schrijven? Er is niets nieuws of bevrijdends meer aan."
Weten we wel wat liefde is?
"In mijn boek probeer ik te laten zien, aan de hand
van de theorie van de wetenschapper Damasio, dat er
onderscheid is tussen emotie en gevoel. Dat vind ik
essentieel. Emotie is iets in de zin van: 'ik heb gelijk, ik
moet het nu hebben': egoïstische onderbuikgevoelens,
een heftige drive, per definitie gekleurd door oude pijn
en oude overtuigingen. Daarom noemen de boeddhisten dat 'verstorende emoties'. Daartegenover staat het
gevoel van liefde, liefdevolle vriendelijkheid. Het is het
verschil tussen onderbuik en hart. Leven vanuit je hart,
daar gaat het om.
In meditatie kun je de verstorende emoties oplossen,
door ze zachter te maken. Ook de heftigste, zoals
seksuele drift. Dat is een emotie, een begeerte: 'ik wil,
ik wil, ik wil...' En het leidt tot het gebruiken van een
ander mens, wat het grote probleem is in de seksualiteit. Het probleem is tweezijdig: 'ik wil' aan de ene
kant, 'ik wil niet' aan de andere kant. Van seksuologen
hoor je altijd weer dat er vaak een groot verschil is in
verlangen tussen twee partners. Als de één meer
verlangen heeft, gaat de ander zich bijna automatisch
terugtrekken. Het is een samenspel.
Ik heb niets tegen emotie, begrijp me goed. Als er geen
emotie is, valt er ook niets te transformeren. Als je de
begeerte echt kunt voelen, kun je hem in meditatie of
tantrische oefeningen zachter maken en transformeren
tot liefde. Op het moment dat je bijna bij een orgasme
bent, kun je stoppen en ontspannen, waardoor de
energie door je hele lijf stroomt in plaats van zich naar
buiten te richten. Het traditionele orgasme, zowel bij
mannen als vrouwen, is een soort spierkramp, die kort
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is en heftig. Er komt prolactine vrij en vervolgens is het
weer voorbij. Het is dan óók voorbij met de gerichtheid
op verbinding, zoals we al heel lang weten. Tantra stelt:
als je niet doorgaat tot het orgasme, hoef je die
postcoïtale droefenis ook niet te hebben."
In het boek vertelt u dat mensen hiermee gingen
oefenen en dat u na een maand blije vrouwen terugzag
en tobberige mannen. Het is voor mannen kennelijk
veel lastiger dan voor vrouwen om te stoppen vóór het
orgasme. Waarom zouden ze het dan toch willen leren?
"Om in liefdevol contact te zijn. Het kan veel meer
seks op leveren, al is dat niet het doel. Ik vrij gemiddeld
een uur per dag... Veel mannen zouden dat ook willen.
Maar het kan alleen als er geen doelgerichtheid in het
vrijen zit, als het meer op een meditatie gaat lijken.
Althans soms. Het geldt voor mijn partner ook. Zodra
zij doelgericht is, voel ik dat ik gebruikt word. Het is
best leuk om af en toe even gebruikt te worden, maar
het leidt niet tot verbinding."
Er zijn allerlei hormonen in het spel, begrijp ik uit uw
boek.
"Het onderzoek is nog lang niet afgerond, maar wat
we weten is ongeveer dit. Drie hormonen spelen een
rol: dopamine, prolactine en oxytocine. Dopamine
heeft met genot te maken, maar ook met verslaving:
je hebt steeds meer en heftiger prikkels nodig om
hetzelfde gevoel op te wekken. Aan het begin van een
seksuele relatie gaat dat nog goed, je hebt allebei je
dopamine-kick. Maar het moet steeds heftiger worden,
wil je nog iets voelen. Dikwijls wil de ene partner dan
meer, hij creëert een dopamine-afhankelijkheid,
waardoor het geen liefde meer is maar behoefte. De
ander vat dat op als gebruikt worden, en trekt zich
terug. Dat is dus bijna niet te voorkomen. Dopamineafhankelijkheid is dus een probleem. Je ziet het ook
Wat is tantra?
Tantra, ook wel tantrische yoga genoemd, staat voor een esoterische
traditie uit het hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme. Tan is Sanskriet
voor 'expansie' en tra voor 'bevrijding'. De tantrische technieken
hebben vooral tot doel verlangens en angsten te transformeren tot
spirituele kracht.

bij mannen die lang alleen gewoond hebben en stevig
gemasturbeerd hebben; als zij weer een relatie aangaan,
kunnen ze soms niets meer, omdat de prikkel van de
gewone seks niet sterk genoeg is. Op het moment komt
er zelfs seksuele burnout voor bij twintigers en dertigers: ze zijn gevoelloos geworden door te sterke
prikkeling.
Prolactine komt vrij na het traditionele orgasme, de
spierkramp. De seksuele behoefte wordt er tijdelijk
minder door. Dat kan zelfs een of twee weken duren
en al die tijd is de gerichtheid op verbinding ook weg.
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Het leidt tot irritatie en verwijdering. Kijk naar een
klassieke Italiaanse film: de man is in het begin volledig
op de vrouw gericht. Maar na een paar maanden zit
hij geïrriteerd op de bank. Mensen haken erdoor af,
niet alleen vrouwen maar ook mannen. Ze worden
gebruikt. En ze gebruiken zichzelf.
Het liefdeshormoon, oxytocine, ontstaat vooral in
tederheid en intimiteit. Het 'nadeel', tussen aanhalingstekens, van oxytocine is dat je het alleen ervaart
als je heel gevoelig wordt. Je moet dus afkicken van de
dopamine en dat betekent: onthoudingsverschijnselen. Je voelt helemaal niets, geen opwinding meer en
nog geen tederheid. De fase van niet-voelen is heel
zwaar, met name voor mannen. Je moet de tijd nemen
om in het vrijen niets te doen en erop vertrouwen
dat je langzamerhand weer gevoeliger wordt, als je
volhoudt. Het is niet een makkelijke weg. Het vergt
uithoudingsvermogen."
Vrouwen krijgen dopamine-shots vanuit hun hersenen
bij het praten, en mannen niet, schrijft u in uw boek.
"Ja, dat is fascinerend en kan ook veel licht werpen op
relatieproblemen. Vrouwen voelen zich vaak beter dan
mannen, maar doelgericht praten is even schadelijk als
doelgericht vrijen. Als iemand op je in zit te praten,
word je óók gebruikt, net zoals je gebruikt wordt als je
partner zo nodig moet klaarkomen. Vrouwen gebruiken mannen verbaal."
Wat is doelgericht praten?
"Zo praten dat je bijna een orgastisch gevoel krijgt als
je het wel doet, en een heftig gevoel van teleurstelling
als het niet kan of als je niet gehoord wordt. Dan heb je
de illusie dat het komt door je partner: 'omdat mijn
partner niet luistert, ben ik nu ongelukkig'. Maar dat is
niet zo: je bent ongelukkig omdat je verslaafd bent aan
praten. De uitnodiging is om te onderzoeken of je ook
kunt praten terwijl het je niet uitmaakt of er iemand
luistert, en of je ook je mond kunt houden. Dan word
je vrij. En je partner voelt die dwang niet meer. Het is
hetzelfde als met seks: het is heerlijk om een opgewonden partner te hebben, als je maar niets móet."
U noemt uw liefdestraining tantra maar schrijft ook
dat zelfs het woord tantra al onderhevig is aan
misbruik: soms wordt er geen spirituele discipline mee
bedoeld, maar commerciële seks.
"Ja, ik heb overwogen om de term te laten vallen,
maar eigenlijk vind ik het ook wel mooi dat tantra
verwarring schept. Het gaat erom dat je je bewust
wordt van je seksualiteit. Misschien is er niets mis
mee om te beginnen met een zogenaamd tantrische
erotische massage, of een bezoek aan een club, als
dat leidt tot bewustwording.
Ik ben het eens met de links-liberalen die zeggen:
laten we niets verbieden, behalve geweld en kinderporno. Ik wil iets toevoegen, er iets naast zetten, zodat

mensen, vooral jonge mensen, een keuze krijgen.
Er zijn overigens ook veel mensen die nooit van het
woord tantra gehoord hebben en toch een prachtige
tantrische relatie hebben. De verbinding tussen liefde
en seks bestaat overal. Er is geen aandacht voor, maar
heel veel mensen hebben allang liefdevolle monogame
relaties. Laten we ons niet gek laten maken door de
media, door een kleine groep mensen die gekke dingen
schrijven in de kranten. De meeste mensen doen niets
met geweld, zijn niet seks-verslaafd, leven vanuit
liefde. We hebben alleen moeite om die liefde te
benoemen."
Hoe bent u als stedenbouwkundige geïnteresseerd
geraakt in dit onderwerp?
"In de relatie tussen mijn ouders was geen liefde. In
mijn jeugd heb ik die worsteling tussen hen gezien.
Van
ons hielden ze heel veel maar tussen hen ontbrak
^

gevoelsmatige ervaring van de architectuur is onmisbaar. Carel Weeber bijvoorbeeld zegt: 'We waren zo
cynisch: het ging niet over mooi, alleen over irriteren.'
En hij vertelt over de brainwashing in Delft, waar
binnen zes weken de voorkeur van de studenten
voor klassieke en romantische schoonheid werd
omgevormd tot een voorkeur voor modernisme. En
dan krijg je blokkendozenarchitectuur. We moeten
weer terug naar het gevoel voor schoonheid.
Maar ook daar is het onderscheid tussen emotie en
gevoel essentieel. Romantische architectuur die op
emotie gebouwd is, wordt kitsch. Je kreeg dus een
tweedeling: emotionele kitsch, óf rationele gevoelloosheid. Nu zie je dat sommige architecten een middenweg proberen te vinden. Het gevoel voor schoonheid
kun je niet verwachten van de gemiddelde consument,
die is daarin niet ontwikkeld. Maar het probleem is: in
de opleidingen is het verloren gegaan. In Delft is zelfs

Jan den Boer (1960, Zierikzee) studeerde bouwkunde
in Delft en filosofie in Amsterdam. Hij werkt als
stedenbouwkundig projectmanager, en als Postural
Integration therapeut en tantra-trainer. Hij publiceerde o.a.Het is tijd voor een liefdesrevolutie, Een zoektocht
naar bezielde passie (uitgeverij Bert Bakker, 185 blz.,
€ 15), en Passie voor de stad. Naar een nieuwe betovering
van de gebouwde omgeving (uitgeven] Synthese, 192
blz., € 24,50). Hij is getrouwd, vader van een zoon en
medeopvoeder van de twee dochters van zijn partner.
Www.tantratraining.nl.
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het. Daardoor heb ik een diep verlangen gekregen om
te begrijpen hoe dat zat. Wat hebben mensen nodig
om in een langere seksuele relatie liefdevol blijven? Ik
ben stedenbouwkunde gaan studeren in Delft, maar als
student werd ik steeds nieuwsgieriger naar filosofie en
spiritualiteit. Ik heb ook drie jaar filosofie gestudeerd,
en daar ben ik teleurgesteld uitgekomen. Toen pas
begreep ik wat er stond in het boek Zen en de kunst van
het motoronderhoud van Robert Pirsig: 'In de kerk van
de rede is wijsheid niet te vinden.' Rede is belangrijk
om helder te leren denken, maar gaat pas echt werken
als je haar kunt verbinden met je hart, met je passie.
Kale rationaliteit is vreselijk. Vanuit die wijsheid ben
ik nu al twintig jaar aan het werk als projectleider
architectuur en stedenbouw. Wat ik zie, is dat onze
moderne architectuur vervormd is door de ratio. Het
is rationeel, functioneel en liefdeloos. Waarom voel je
je lekker in een klassieke binnenstad en verdwijnt dat
in al die moderne gebouwen? Wat is hier mis gegaan?
Het is een gebrek aan gevoel, aan liefde. Fascinerend is
dat het Nederlands Architectuur Instituut dit jaar een
boek heeft uitgegeven met twaalf lezingen van grote
architecten, en een aantal van hen zegt: we hebben
ons vergist. We zijn de essentie van de architectuur
verloren; het functionalisme is een dwaling. De

de geschiedenis van de architectuur een tijdlang
afgeschaft. Een gevoel voor schoonheid krijg je alleen
door klassieke technieken te bestuderen. Onze
moderne bouwers hebben dat niet gedaan. Er was een
soort roes van de eeuwige jeugd: gooi de oude leermeesters maar weg en doe het helemaal op jezelf.
Dat is een vergissing geweest. Je wilt niet terug naar
de meester-leerling verhouding van vroeger, maar je
moet wel durven leren van de meester. Het is niet
of-of, maar en-en."
Hoe combineert u het stedenbouwkundige werk met het
Hefdeswerk?
"Er is een rode draad. Of ik nu een vergadering voorzit,
of een workshop tantra geef, of mijn kinderen opvoed,
wat ik probeer is het verhaal van liefde in de praktijk te
brengen. Dat valt niet mee. Een tantra workshop is nog
het makkelijkst; binnen een halfuur heb ik een sfeer
van verbondenheid gecreëerd. Maar maandagochtend
om tien uur een vergadering leiden en zorgen dat
mensen echt gemotiveerd zijn en een goed gevoel
hebben over hun werk, dat blijft een klus... Niet alleen
vanuit doelgerichtheid willen scoren, maar ook je hart
leggen in je werk."
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