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Voorwoord  
door Franz Ruppert

Wat is seksualiteit? Waar is ze goed of juist niet goed voor? 
Wanneer is seksualiteit plezierig en bevredigend voor de 
betrokkenen? Waardoor kan ze voor velen van ons stressfactor 
nummer 1 worden? Waardoor kan ze verslavend zijn? Wanneer 
kunnen seksuele ervaringen het leven van een mens verwoesten? 
Waarom hebben sommige mensen het gevoel dat ze in een 
verkeerd lichaam zitten en willen ze liever van het andere 
geslacht zijn? 
 Seksualiteit heeft biologische, psychologische, sociologische en 
politieke dimensies. Seksualiteit is niet alleen van groot belang 
voor ieder van ons afzonderlijk en voor onze intieme relaties. 
De positie van de geslachten ten opzichte van elkaar en de vormen 
van voortplanting zijn een essentiële kern van de maatschappelijke 
omstandigheden. Uiteindelijk wordt zelfs de wereldpolitiek bepaald 
door seksualiteit. 
 Ik heb dit boek geschreven omdat ik heel vaak seksuele trauma’s 
tegenkom in mijn psychotherapeutische praktijk. Veel mensen 
zoeken dringend naar oplossingen voor dit thema waar nog steeds 
een taboe op rust en dat met schaamte omringd is. Om op dit 
gebied ondersteunend te kunnen werken heb ik mijn theoretische 
achtergrondkennis vergroot en een praktische therapiemethode 
ontwikkeld. 
 Mijn appel om seksueel trauma serieus te nemen is gericht op 
het grote publiek. Het is volgens mij weinig zinvol om met vage 
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categorieën als ‘misbruik’ of ‘seksueel geweld’ te blijven werken. 
Dan blijven we in het duister tasten, moraliseren we veel te veel 
en draaien we overuren om de steeds hoger wordende berg van 
symptomen te slechten in plaats van de werkelijke oorzaken te zien. 
Op deze manier doen we niet alleen de traumaslachtoffers tekort, 
maar leren we ook de traumadaders niet te begrijpen en kunnen we 
hen niet van hun eindeloze daden afhouden. 
 We moeten de ingewikkelde dader-slachtofferdynamieken in 
onze eigen psyche begrijpen, anders blijven we er hopeloos aan 
overgeleverd. Alleen zo kunnen we uit samenlevingsvormen 
stappen waarin mensen voortdurend worden getraumatiseerd 
en constructieve vormen van samenleven ontwikkelen (Ruppert, 
2018). Onze seksualiteit is een enorm creatief potentieel waarmee 
we elkaar veel plezier en genot kunnen geven als we haar zo veel 
mogelijk vrij van psychotrauma’s kunnen beleven. 
 Ik ben geen vader geworden. Toen ik begin twintig was niet, 
omdat ik genoeg had van luiers verschonen, flesjes geven, kinderen 
op potjes zetten en achter een kinderwagen lopen – dat had ik bij 
mijn vier broertjes en zusjes al vaak genoeg gedaan. Als oudste kind 
moest ik mijn overbelaste moeder helpen, die uit geldnood ook 
nog moest gaan werken. Eenmaal uit huis wilde ik mijn moeizaam 
verkregen onafhankelijkheid niet meteen opgeven voor een eigen 
gezin en kinderen. Dit door mijn ouders en familieleden gevolgde 
levensprogramma zag ik niet als iets wat ik zelf ook zo nodig moest 
volgen. 
 Toen ik eind twintig was wilde ik, uitgerust met een groeiend 
kritisch bewustzijn, geen kinderen op een wereld zetten die ik 
als extreem bedreigend ervoer. Nadat ik persoonlijk stabiel was 
geworden en me verder had ontwikkeld, was ik in de veertig en 
probeerde ik verschillende keren, onder andere via kunstmatige 
bevruchting, om toch nog vader te worden, maar toen was het al 
te laat. Dat was een pijnlijk besef. 
 Nu weet ik dat mijn angst om zelf kinderen te hebben te maken 
had met het feit dat ik mijn eerste levensjaar slechts met veel geluk 
heb overleefd. Ik was niet welkom bij mijn ouders en overleefde 
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de tijd in de buik van mijn moeder alleen door me op te splitsen. 
Ik ben bijna gestorven tijdens een traumatiserende bevalling. Mijn 
gehuil als baby werd met geweld onderdrukt. Ik verhongerde bijna 
omdat er te vroeg werd gestopt met de borstvoeding. Isolement, 
eenzaamheid en het onvermogen van mijn getraumatiseerde 
ouders om liefdevolle gevoelens voor mij te koesteren zorgden 
ervoor dat ik het als kind bijna opgaf. Zo was het voor mij niet 
mogelijk om mijn seksualiteit te ontwikkelen binnen een gezonde 
identiteit. 
 Doordat ik een man ben en daardoor slechts één geslacht 
vanbinnen en vanbuiten goed ken, wil ik in dit boek niet beweren 
dat ik ten opzichte van het thema ‘seksualiteit’ een neutrale 
houding heb die ik objectief kan weergeven. Ik zie mezelf echter 
wel als een wetenschapper die kritisch staat ten opzichte van 
ideologieën en voor wie de feiten meer tellen dan alleen meningen 
en overtuigingen. Ik hoop in elk geval dat ik gevormd ben door een 
wetenschappelijke basishouding en geef mijn misvattingen graag op 
als ik nieuwe inzichten krijg. Of als anderen mij overtuigen van iets 
wat mij nog niet bekend was en wat ik dus nog niet kon weten en 
denken. 
 Psychologie is een humane wetenschap die door psychologen 
wordt vormgegeven. Ieder mens heeft zijn eigen blinde vlekken. 
Als praktiserend psychotherapeut kan ik me in elk geval baseren op 
een niet onaanzienlijk aantal empirische casestudies met seksueel 
getraumatiseerde mensen. Toch geldt ook voor mij dat ik mijn 
eigen blinde vlekken bij het thema ‘seksualiteit’ niet kan zien. Ik 
heb daarvoor de spiegel van mijn medemensen nodig, de kritische 
discussie en ook deskundige psychotherapeutische begeleiding. 
Daarom doe ik zelf eenmaal per maand een resonantieproces 
met het verlangen om mijn identiteit weer op het spoor te komen. 
(Uitgebreide informatie over de resonantiemethode met het 
verlangen en de resonantietechniek vind je in het laatste hoofdstuk 
van dit boek, zie blz. 193.) Om ook mijn seksualiteit te kunnen 
beleven op een manier die voor mij en anderen constructieve 
relaties mogelijk maakt.
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Als ik in deze tekst mannelijke verwijswoorden gebruik, bedoel ik 
daarmee zowel mannen als vrouwen, tenzij anders is vermeld. Ook 
bedoel ik mensen die het gevoel hebben dat ze noch bij het ene, 
noch bij het andere geslacht horen.

München,
Franz Ruppert


