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Drie keer Seks

T oen ik mijn dochter (7) deze
week afhaalde bij een vrien-
dinnetje, kind van een ad-

vocaat die steenrijk werd met het
voor de rechter slepen van artsen in
malpractice zaken, vroeg ik die vader
wat hij ervan vond.

Van de seksaffaire.
Kansloos voor de rechter, was

zijn oordeel. „Maar ongelooflijk
s ch a d e l ij k . ”

We hadden het niet over IMF-
baas Strauss-Kahn, die met zijn
vrouw hier in Georgetown woonde,
maar in het sociale circuit onzicht-
baar was. De mensen van het Inter-
nationaal Monetair Fonds mengen
niet zo met de politieke scene van
de stad.

En Arnold Schwarzenegger
moest nog verklaren dat hij zijn
echtgenote Maria Shriver had be-
drogen door een vrouw uit zijn
huishoudelijke staf te bezwange-
ren, een vrouw die hij veertien jaar
lang zó effectief tot zwijgen wist te
brengen, dat zij nog steeds loog
over het buitenechtelijke kind toen
Schwarzenegger al alles tegen jour-
nalisten aan het opbiechten was.

Op de veranda van de advocaat
bespraken wij, fluisterend naast
onze dochters, die intussen ‘door-
speelden’ in zo’n bel van stilte die
hartstochtelijk afluisteren ver-
raadt, het seksschandaal rond Sid-
well Friends. De meest gewilde
school van DC. Het gaat om een
stomende verhouding tussen de
schoolpsycholoog en de moeder
van een leerling. Haar echtgenoot
eist nu 10 miljoen dollar van Sid-
well, dat volgens hem had moeten
ingrijpen. Vorige week wijdde zelfs
The New York Times een stuk aan de
affaire, omdat Sidwell de school
van de Obama-dochters is. Het les-
geld bedraagt er 31.000 tot bijna
33.000 dollar per jaar.

„Voor die prijs mag je ook wel
verwachten dat ze van je vrouw af-
b l ij v e n ”, grijnsde ik

„Whihihi”, giechelde de advo-
caat.

Zelden durf ik tegen een Ameri-
kaan zo’n grap te maken, daarvoor
zijn de meesten in het openbaar te
preuts. Strauss-Kahn, Schwarze-
negger en Sidwell veranderen dat.
Drie keer de S van seks, ja, het is
ook hier een gegniffel van jewelste.

Mijn zoon en dochter zitten op
een sjofele openbare school. „It may
be cloudy outside, but there is sunshine.
Where? That’s right: In our hearts!”,
zegt de directeur iedere ochtend
door de piepende intercom. Daar-
mee vat zij het karakter van deze
school, met een eeuwig tekort aan
geld en middelen, treffend samen.

Maar de donderdag na het dood-
schieten van Bin Laden werden op
onze school enveloppen bezorgd
met een wit, op antrax lijkend poe-
der. Net als op 28 andere openbare
scholen in alle hoeken van de stad.
Nu bleek waarvoor de eindeloze
reeks ‘brandoefeningen’ die mijn
kinderen de afgelopen jaren door-
stonden, echt was bedoeld. Brand-
weer en politie scheurden gierend
van school naar school. Ze kwamen

binnen met zuurstofmaskers. De
kinderen moesten uren buiten
wachten. Het poeder bleek on-
schuldig, maar onze gedachten wa-
ren al besmet: Waarom weer de open-
bare scholen? Waarom nooit eens de par-
ticuliere? Ik dacht het, en veel ande-
re ouders die ik ernaar vroeg, ook.

Onder zulke omstandigheden
bloeit het leedvermaak. Vooral nu
de overspelige moeder doorde-
weeks van Florida naar Washing-
ton bleek te verhuizen, alleen om
haar dochter van vijf (!) naar Sid-
well te kunnen sturen. Dat Ameri-
kanen er veel aan doen om hun
kinderen op de beste privéscholen
te krijgen, was bekend. Daaraan
hebben we opkomst van de Kumon
Centers te danken, waar twee- en
driejarigen worden gedrild in lezen
en rekenen, ter voorbereiding op
hun toelatingsexamen. Dat Sidwell
„het Harvard” in deze markt wordt
genoemd, weet ook iedereen. Maar
dat een vrouw haar echtgenoot
doordeweeks in Palm Beach, Flori-
da achterlaat om haar kleuter naar
een topschool een kleine duizend
mijl verderop te forenzen, is zelfs
voor D.C. nieuw.

D e aanklacht van de bedro-
gen echtgenoot staat vol
interessante citaten uit de

e-mails van de schoolpsycholoog
aan zijn minnares: „I may be a fire
hose, but I can’t reach your house from
here with my ejaculations.” Toch is de
‘come on line’ waarmee de moeder
zich in dit milieu van overpresteer-
ders liet inpakken, nog veelzeggen-
der. „Uw dochtertje is hoogbe-
gaafd”, had de schoolpsycholoog
gevleid. „Maar haar docenten zien
het niet. Zal ík haar eens evalue-
ren?”

Het gaat hier in de zaak tegen
Strauss-Kahn niet meer alleen om
de vraag of hij schuldig is. Het gaat
erom dat de IMF-baas een hotelka-
mer van 3.000 dollar boekte om
met zijn dochter te lunchen. Dat de
gouverneur van Californië zijn
vrouw, kinderen en kiezers veer-
tien jaar voorloog. Dat een school
zich laat voorstaan op sympathieke
Quaker-waarden („Herken en koes-
ter de unieke talenten van ieder per-
soon”), maar aan die waarden wél
een prijskaartje van ruim 30.000
dollar hangt. Het vergrijp is niet de
seks, maar het gevoel van privilege.

Margriet Oostveen

oostvm@gmail.com

In Washington

‘Voor die prijs mag je
wel verwachten dat ze
van je vrouw
afblijven’, grijnsde ik

Man aan de top: leven zonder rem
Door onze redacteuren
Marcel aan de Brugh en
Patricia Veldhuis

M achtige mensen met een
seksverslaving. Het komt
steeds vaker voor. Ten-

minste, dat is wat coach Peter Milovic
om zich heen ziet. Hij begeleidt man-
nen en vrouwen op topposities in het
bedrijfsleven en de politiek. „Ik zie
de laatste jaren een groeiende be-
hoefte aan snelle seks”, zegt hij. „Het
wordt steeds extremer.”

Dirk Steenssens is psychiater en
medisch directeur bij Rodersana, een
kliniek in Oirschot voor de behande-
ling van verslaafden. Hier komen
met name mensen die niet willen dat
hun problemen in de openbaarheid
komen, omdat het hun carrière zou
schaden. Hooggeplaatste politici,
ondernemers, militairen. De geval-
len van IMF-topman Dominique
Strauss-Kahn en Arnold Schwarzen-
egger, die deze week in het nieuws
kwamen, zijn slechts het topje van de
ijsberg, zegt hij. „In Brussel is het
aantal wisselende contacten enorm
en stijgt het aantal seksueel over-
draagbare aandoeningen.”

Hoe kan het dat topbestuurders
zoveel op het spel zetten voor een
paar seconden bevrediging? „Ze kun-
nen niet meer anders”, zegt psychia-
ter Steenssens. „Ze hebben de greep
op hun gedrag verloren. Ze móeten
scoren, ook al weten ze dat het hun
geen goed zal doen.” Volgens hem is
het de tragiek van de toppositie.
Mensen die hogerop komen, zijn
over het algemeen extreem ambiti-
eus, gedreven en doelgericht. Het
zijn novelty seekers. Ze exploreren de
wereld en zoeken grenzen op. Ze zijn
ook narcistischer dan gemiddeld.
„Dat maakt hen juist zo effectief,
maar tegelijk kwetsbaarder voor ver-
s l av i n g ”, zegt Steenssens.

De hoogste baas krijgt bovendien
zelden kritiek, zegt Bram Buunk,
hoogleraar evolutionaire sociale psy-
chologie in Groningen. „Hij wordt
bejubeld, krijgt alleen maar compli-
menten. Zo’n man gaat zelf ook gelo-
ven dat hij fantastisch is.” En dat,
stelt Buunk, wakkert het narcistische
in hem nog verder aan. „Met als re-
sultaat dat zo iemand lak krijgt aan
regels en normen. Die gelden voor
anderen, niet voor hem. Mensen met
een narcistische persoonlijkheid zijn
eerder geneigd om normen en regels
te overschrijden.” Dit grenzeloze ge-
drag is in feite de andere kant van de-
zelfde medaille. „Het een kan niet
zonder het ander. Mannen in hoge
posities zijn sowieso gedreven, com-
petitief. Ze willen scoren. Die eigen-
schappen doen het goed in de be-
stuurskamer, maar kunnen tegelij-
kertijd leiden tot ongeremd seksueel
gedrag. Het is een bijna onvermijde-
lijk uitvloeisel van hun positie.”

Hun werk is de valkuil van menig
topbestuurder, zegt psychiater
Steenssens. Ze werken vaak 10 tot 15
uur per dag en verliezen zo langzaam
de werkelijkheid uit het oog. Ze leven
in vergaderkamers en vliegtuigen.
„De competitie op weg naar de top is
kil en hard. Om te ontspannen grij-
pen ze naar cocaïne, alcohol en seks.”

Bovendien wordt het topmannen
soms ook wel moeilijk gemaakt,
vindt Buunk: „Vrouwen komen op
machtige mannen af als vliegen op de
s t r o o p. ” Buunk schreef vorig jaar het
boek ‘Oerdriften op de werkvloer.
Een evolutionair perspectiefop orga-
n i s a t i e s. ’ Hierin beschrijft hij onder
andere hoe topbestuurders onder in-
vloed van het hormoon testosteron
meer risico nemen en meer op zoek
gaan naar snelle kicks dan hun lager
geplaatste collega’s. „Wij weten uit
onderzoek dat testosteron stijgt bij
succes. Bij falen daalt het juist. Wie
meer testosteron heeft, neemt meer
risico. Dat zorgt ervoor dat je de con-
sequenties van je gedrag niet meer
goed overziet.”

Psychiater Steenssens wijst ook op
de centrale rol van de neurotransmit-
ter dopamine. Dopamine wordt on-
der andere omgezet in adrenaline.
De werking ervan is bij mensen op
topposities versterkt en wordt juist
verzwakt bij veel tegenslag of door
armoede.

In het boek Oerdriften op de werk-
vloer vertelt een oud-bankier over de
seksuele mores in het bankwezen:
‘Het testosteron moet worden gesti-
muleerd (..) Als je voor een gezonde
concurrentie wilt zorgen tussen
mannen, moet je zorgen dat er wat
vrouwen tussenlopen (..) Bankiers
zijn grijze muizen, maar als ze de
kans krijgen, gaan alle remmen los.’

Coach Milovic ziet het vooral bij
mannen boven de 45 jaar, die al een
paar jaar op de hoogste positie zitten.
Zij krijgen amper nog tegenspraak.
Er groeit een gevoel van onaantast-
baarheid. Alle remmen zijn weg. „In
hun weg omhoog zijn ze nog scherp
dat ze geen al te rare dingen doen die
schadelijk kunnen zijn voor hun car-
rière”, zegt hij.

Maar eenmaal een aantal jaren aan
de top verdwijnt dat. Ze hoeven aan
niemand meer verantwoording af te
leggen. „Ze zien hun seksuele uit-
spattingen ook niet als een pro-
bleem. Het is een tegoedbon die ze
zichzelf mogen permitteren.”

„Als ik een heleboel mannen eer-
lijk vraag hoe ze tegenover buiten-
echtelijke affaires met een onderge-
schikte staan, dan zegt iedereen: heel
gevaarlijk, niet doen”, zegt Buunk.
„Een affaire geeft gelazer en gedoe.
Maar in wézen vinden ze het niet
zo’n probleem. Ze wijzen het niet op
morele gronden af.”

De meeste mannen komen er dan
ook jarenlang mee weg. Maar soms
gaat het finaal mis, en wordt die ene
uitspatting in de paar weken een per-
manente hunkering naar meer.

„Het is een kick die om steeds meer
vraagt”, zegt Steenssens. Zo ontstaat
langzaam een verslaving. Intussen
zien ze hun vrouw en kinderen am-
per. Er is geen ruimte voor warmte,
verbinding. Emotioneel is het een

kaalslag. „Over het algemeen weten
ze zich ook niet goed raad met emo-
ties”, zegt Steenssens. Alles is gericht
op effectiviteit, scoren, status halen.
Om nog te kunnen ontspannen
groeit de afhankelijkheid van alco-
hol, drugs of seks. Op een gegeven
moment verliezen ze de gevaren van
hun gedrag uit het oog. En vallen ze
door de mand.

Milovic ziet deze vorm van seks-
verslaving vooral bij mannen. Vol-
gens hoogleraar Buunk hebben vrou-
wen op topposities gemiddeld ook
wel een hoger testosteronniveau dan
hun seksegenoten op lagere posities,
maar dat uit zich niet in een zelfde
mate van seksueel risicogedrag.
Buunk: „Vrouwen hebben toch een
minder hoge drive, simpelweg om-
dat de testosteronniveaus vele malen
lager zijn.”

Peter Milovic ziet ook een schrij-
nende eenzaamheid bij de mannen
aan de top die hij begeleidt. „Vr i e n -
den zijn er niet. Je ziet het aan de ra-
zendsnelle val van Strauss-Kahn.”
Alleen de premier van Luxemburg en
de filosoof Bernard-Henri Lévy ble-
ven hem openlijk steunen.

Volgens Milovic heeft de toename
van seksverslaving te maken met de
economische crisis. De druk op top-
bestuurders groeit. Ze moeten reor-
ganiseren, mensen ontslaan, toch
winst maken. Ze stellen zich voort-
durend de vraag of ze het nog wel
goed doen, voor hun aandeelhou-
ders, voor hun personeel. Ze zijn op
zoek naar bevestiging. Want dat is
nog een ander aspect. „Ze hebben in
de basis geen goed zelfbeeld”, zegt
Milovic. „Daarom zoeken ze zo sterk
naar aandacht en bevestiging.”

De affaire-DSK seks, drugs en drank in de bestuurskamer

Waarom zetten
topbestuurders alles
op het spel voor een

paar seconden
bevrediging? ‘Ze

kunnen niet meer
anders’, zegt de

psychiater die
seksverslaafde

topmannen
behandelt. ‘Ze

móeten scoren.’

Moderne kunst
uit China
Exclusieve lezing in Singer Laren, zaterdag 4 juni
NRC Handelsblad en Singer Laren organiseren een middag over ‘de gouden
generatie’ in de Chinese schilderkunst. Aanleiding is de tentoonstelling
Facing China, met de bijzondere privécollectie van de verzamelaar Fu Ruide.
Deze verzamelaar is er in geslaagd een groot aantal topstukken van de beste
Chinese schilders bij elkaar te brengen. Te zien zijn werken van negen leden van
‘de gouden generatie’ die tot bloei kwam in de jaren na de revolutie van 1989. Al
snel verwierven de schilders grote bekendheid in en buiten China en veroverden
ze de internationale kunstmarkt. De middag begint in het theater van Singer
Laren met een discussie tussen de NRC-correspondenten Oscar Garschagen en
Bettine Vriesekoop, die onder leiding van Max Christern (oud-correspondent
in Singapore) in debat gaan over (intellectuele) vrijheid in China. Is de arrestatie
van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei een incident of symbolisch voor de nog
altijd aanwezige staatscensuur? Na de discussie volgt de lezing ‘Facing China’
van specialist hedendaagse Aziatische kunst Martijn Kielstra. Hij zal
dieper ingaan op de tentoongestelde werken van kunstenaars die inmiddels
zijn uitgegroeid tot wereldsterren.

Locatie: Singer Laren, Oude Drift 1, Laren
Datum: zaterdag 4 juni 2011, van 15.00 tot 18.00 uur
Toegang: kaarten kosten 35 euro per persoon, voor lezing, discussie, bezoek

tentoonstelling en borrel. Kaarten zijn per mail te bestellen op het adres
theaterkassa@singerlaren.nl o.v.v adres en rekeningnummer. Het bedrag zal
per automatische incasso van uw bankrekening worden afgeschreven. Voor meer
informatie: tel 035-539 39 33.

A d v e rt e n t i e

Behandeling van
s e k s ve r s l a a f d e n
Topbestuurders komen alleen van
hun verslaving af als ze inzien dat ze
een radicaal andere levensstijl
moeten aannemen, meer gericht op
plezierige dingen in het leven en op
familie en vrienden. Dat zegt Dirk
Steenssens, medisch directeur bij
Rodersana, een kliniek voor
verslavingshulp. Patiënten
krijgen groepstherapie,
individuele sessies,
meditatie. De
eerste dertig tot
negentig dagen
mogen ze niet
masturberen,
geen porno kijken,
niks wat met seks te
maken heeft.

Per persoon wordt in de maanden
daarna gekeken waaraan ze plezier
beleven: fotografie, paardrijden. En
er is veel aandacht voor de familie. In
het eerste jaar van de behandeling
vervalt de helft van de patiënten in
het oude gedrag.

‘Er is de laatste jaren
een groeiende
behoefte aan snelle
seks.’

Illustratie Roel Venderbosch
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