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De Nederlanders hebben een probleempje. 
 
 
Volgens een recent statistisch onderzoek doet 19% van de 
Nederlandse mannen niet meer aan seks. Het blijkt namelijk dat het 
niet de vrouw is, die zich dodelijk vermoeid op bed werpt, vooral als 
ze ook nog buitenshuis werkt, maar het is juist de man. Hij is niet 
meer opgewassen tegen zijn partner. Men spreekt zelfs over een 
nieuw syndroom, genaamd DINS dat staat voor: Double Income No 
Sex. Vroeger, toen het hoofd van het gezin ’s avonds thuis kwam, 
trof hij zijn vrouw aan bij het bereiden van een heerlijke maaltijd. 
En daarna in de intimiteit van de echtelijke sponde werden ook de 
andere geneugten bevredigd. Nu echter beiden werken wordt de tijd 
voor deze twee genoegens tot nul gereduceerd en haast zich de 
man naar psycholoog of seksuoloog om daar uitgestrekt op een 
bedje te klagen over het onverwacht afnemen van zijn seksuele 
verlangens. Hij heeft een maagzweer en het tolt alsmaar rond in 
zijn hoofd. Nadat hij dit fenomeen had waargenomen ( een gat in 
de markt ) heeft de ondernemende Nederlandse filantroop en 
schrijver, Tijn van Ewijk, 45 jaar, een school geopend die voor de 
wind gaat: de MasterFlirt, waar cursussen worden gegeven over 
heremancipatie voor mannen. 
 
“Jaren geleden begon ik met het bestuderen van dit probleem, na 
onderkend te hebben dat mannen zeer onzeker zijn als het gaat 
over relaties. Laten we dan ook niet praten over het willen 
veroveren van een vrouw! Zij weten immers niet hoe te reageren, 
wat te zeggen, en ze voelen zich gegeneerd; of ze overdrijven en 
doen aan dikdoenerij. Het is een ramp en met het stijgen der jaren 
is de situatie verslechterd: de man is begonnen met het verliezen 
van zijn identiteit, het vertrouwen in zichzelf en in zijn capaciteiten 
( ook die samenhangen met zijn mannelijkheid ). Aantrekkelijke 
mannen zie je niet meer, alleen mannen die bevooroordeeld zijn en 
schrik hebben van vrouwen. Daarom ben ik begonnen met 
cursussen heremancipatie: een cursus van een dag, individuele 
cursussen, en ook die van een heel weekend, vanaf vrijdag tot 
zondagavond. In het begin ging het langzaam, aangezien veel 
mannen denken dat ze er zelf wel in kunnen slagen hun problemen 
op te lossen of ze schamen zich dit soort school te bezoeken. 
Daarna steeg het aantal inschrijvingen. Mijn leerlingen zijn jong 
(25/40 jaar) en veelal knappe en onderlegde kerels. Bijna allemaal 
hebben ze een titel en zijn ze van goede komaf. Stommelingen 
schrijven zich niet in voor een dergelijke cursus, omdat ze niet 



willen toegeven dat ze in een ongemakkelijke situatie verkeren, en 
niet in staat zijn het probleem te begrijpen en er een oplossing voor 
te zoeken”. 
 
De lessen kosten 300 euro voor een dag en 680 euro voor een 
weekeinde. Enkele punten van de tien gulden regels voor de 
studenten zijn: A ) Maak een kritische opmerking naar een vrouw. 
Misschien zal ze niet onmiddellijk goed reageren, maar later zal ze 
erover denken en zal ze meer consideratie met je hebben. B) Leer 
nee te zeggen. C ) Loop rechtop en lach. En zo gaat het door. 
De lessen worden gegeven in een fort, een oude kazerne, om ze 
eraan te herinneren dat het mannen zijn en dat ze dat ook voor 
100% moeten blijven. Wij leren ze hoe ze hun energie op de juiste 
manier moeten gebruiken. En ook hun testosteron! Ik heb een boek 
geschreven, “MasterFlirt” en daarin staan 384 nuttige tips over hoe 
een vrouw te veroveren en hoe een relatie te handhaven op basis 
van een goed gedefinieerde rolverdeling. We leren ze ook hoe ze 
moeten lopen: rechtop en zeker van zichzelf. En hoe ze hun heupen 
moeten bewegen op een natuurlijke manier, soepel en sexy. 
 
Over cursussen gesproken, een Nederlandse dame van 60 jaar 
heeft erover gedacht nog een stapje verder te gaan, met de hulp 
van een bevriende psychologe. Ze heeft een school geopend voor 
mannen die nog maagd zijn. En de betreffende dame is heel wat 
verder gegaan: op het eind van de cursus verliest de ijverige 
leerling namelijk zijn maagdelijkheid met de therapeute. Het lijkt op 
een sexy Italiaanse komedie uit de zeventiger jaren, maar het is 
echt waar. De Nederlandse televisie en twee Engelse zenders 
hebben een leuke reportage uitgezonden die zich afspeelt op 
genoemde school voor sentimentele stuntelaars op seksueel gebied. 
De onfortuinlijke acteur is een zeer timide en onzekere Engelse 
jongen, het klassieke type van een sukkel. In de documentaire volgt 
men het werk van de ‘therapeute´, ver over de 50, met wit haar, en 
verre van aantrekkelijk. In ongeveer vier sessies leert zij hem 
kennis te maken met het vrouwelijk lichaam en dat is in het 
onderhavige geval dat van de therapeute zelf. In de vijfde sessie 
bereiken ze samen het hoogtepunt! Het gaat om een snelle cursus 
die naar het schijnt de psychose van de mannen vermindert en die 
zeer goede sociale vruchten afwerpt. 
 
Op het einde keert de cursist terug naar zijn land bevrijd van zijn 
maagdelijkheid, 800 euro lichter, maar zielsgelukkig. 
 
( vertaling Ton van Erven )  
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