
Commerciële BDSM: geregeld geweld? 

 

Bitter Sweet Love 

 

To slap you, 

Is to touch you. 

Scream for mercy. 

Beg for more. 

 

To bite you 

is to kiss you. 

Tied and tethered,  

On the floor. 

 

To loath you,  

Is to love you. 

Pretty princess. 

Dirty whore. 

 

~ Michel Faudet 

 

De dag van vandaag hangt er nog altijd een negatieve connotatie vast aan wat BDSM eigenlijk 

is. In de volksmond wordt vaak verkeerdelijk gebruik gemaakt van de afkorting SM, wat staat 

voor sadisme en masochisme. Dit geeft al meteen een gewelddadiger karakter weer dan waar 

BDSM in zijn geheel voor staat, Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & 

Masochism. BDSM is dus veel meer dan enkel slagen en verwondingen. 

 

Weg met de misverstanden 

Zoals in voorgaand gedicht wordt aangehaald is BDSM een normaal liefdes- of seksspel dat 

zich op een andere manier uit dan gebruikelijk is voor de meeste mensen. Bij BDSM moet er 

niet altijd sprake zijn van een liefdesrelatie, het is voor velen ook een manier om te ontsnappen 

aan een snel-tempo maatschappij. Hoewel the American dream een gegeven is van de Westerse 

wereld, kan gesteld worden dat er ook hier bij ons vaak hoge verwachtingen worden gesteld. 

Om positief te blijven functioneren binnen deze samenleving, is het dan ook aan te raden om 

zichzelf even terug te trekken om even tot rust te komen. BDSM geeft deze rust, deze 



ontsnapping voor sommige mensen. Daarbij kan men zichzelf zijn, tot inkeer komen en 

ontsnappen aan de dagelijkse sleur. 

 

BDSM-relaties kunnen verschillende vormen aannemen. Zo kan er een relatie ontstaan tussen 

twee geliefden of gaat men op zoek naar een BDSM-partner buiten de relatie. Men kan 24/7 

spelen of men kan kiezen voor een meer sporadische ontsnapping. Hoe dan ook wordt BDSM 

voornamelijk gekenmerkt door vrijwilligheid en vertrouwen. Hierdoor kan gesteld worden dat 

verstandige BDSM-beleving geen enkele vorm van ongewenst geweld omvat. Het is diezelfde 

maatschappij met grote verwachtingen, die BDSM verbiedt en als gewelddadig bestraft. Dit 

maakt het moeilijk om als commerciële uitbater een BDSM-zaak op te starten omdat men dan 

gestraft kan worden voor 'aanzetten tot geweld'. Dit is juist het punt waar de maatschappij een 

grote fout maakt.  

 

Maatschappij maakt BDSM gewelddadig 

Doordat er nog altijd een strafrechtelijke kwalificatie wordt gegeven aan BDSM, zijn mensen 

meer geneigd om BDSM-gerelateerde handelingen in het geheim te doen. Hier zit het probleem. 

Men gaat contacten aangaan via het internet en afspreken op afgelegen plaatsen; het is juist 

daar waar de grens van vrijwilligheid en vertrouwen regelmatig wordt overschreden en de stap 

naar geweld ontstaat. Of na het lezen van de trilogie Fifty shades of grey begint het te kriebelen 

om zelf eens te experimenteren en het gaat mis. Men gebruikt verkeerd materiaal, verkeerde 

technieken, gaat onvoorbereid en slecht geïnformeerd aan de slag … en de partner belandt in 

het ziekenhuis. 

 

Daarom is het belangrijk dat de strafrechtelijke kwalificatie wordt genuanceerd en dat de 

mogelijkheid tot zelfregulering zijn intrede vindt. De commerciële sector hecht zeer veel 

belang aan veiligheid, wat ze ook wil overbrengen op zowel sympathisanten als gevorderden. 

Zij bieden een veilige omgeving, waar BDSM'ers hun spel kunnen komen spelen. Zij 

organiseren workshops om de juiste technieken aan te leren en de juiste materialen voor te 

stellen. He belangrijkste aspect van het BDSM gebeuren is de sociale controle, voornamelijk 

als men nog in een leerperiode zit. Men mag dan wel toestemming geven en vertrouwen hebben, 

er is altijd een kans dat er iets fout loopt. Door de openbaarheid van deze commerciële 

gebeurtenissen, kan men elkaar in het oog houden. Zo kan erop gelet worden dat de juiste 

technieken worden gebruikt en dat het stopwoord wordt gebruikt én nageleefd. Dit moet zeker 



niet negatief aanzien worden, alsof iedereen elkaar alleen maar gaat controleren. Dit kan ook 

als een verruiming werken, om nieuwe ideeën op te doen. Daarom is het zo fout om BDSM, 

maar voornamelijk het commerciële circuit, te bestraffen. Het zorgt namelijk voor een veilige 

omgeving, een veilige ontsnapping wanneer het leven weer wat te druk wordt. Het geeft 

mensen de kans en vrijheid om zichzelf te ontdekken en te genieten. Wat is hier strafbaar aan? 

Het grootste gevaar schuilt zich in de strafrechtelijke kwalificatie, waardoor er afschuw komt. 

Hierdoor zonderen mensen zich af en  loopt het fout. Het is toch de bedoeling van de 

maatschappij om ervoor te zorgen dat mensen een hoger welzijn bereiken. Dus waarom gaat 

men dit afstraffen? 

 

Verstandige BDSM-beleving is geen geweld, verre van. Er bestaat ook geen exacte term om 

uit te drukken wat het wel inhoudt. We kunnen zeggen dat het voor de één een spel is, voor de 

ander een manier van leven, of een manier van houden van, of gewoon een vorm van 

ontsnapping. BDSM is voor iedereen verschillend, maar voor de mensen die ik gesproken heb, 

is het een manier om tot intens geluk te komen. Dat moet men niet bestraffen, maar juist 

omarmen. Ieder mens is uniek. 


