Kamasutrabeurs voor de aller, allerlaatste keer

'Bedankt voor die mooie sexy jaren'

Zonde dat het de laatste keer is vinden
bezoekers van de Kamasutrabeurs.
FOTO ANGELIEK DE JONGE

UTRECHT
Voor de állerlaatste keer kan dit
weekend de Kamasutrabeurs
worden bezocht . Na 17 jaar moet
Neder-land afscheid nemen van het
erotische evenement. Gisteren
keken bezoekers al met weemoed
terug: Bedankt voor al die sexy
jaren.
LISANNE VAN SADELHOFF

In een donker stukje Jaarbeurs
staan tien kartonnen tentjes.
Saillant detail: ze bevatten
kijkgaatjes. Anouk (20) zigzagt
erdoorheen, giechelend, met
vriendinnen in haar kielzog. ,,Zijn
hier mensen aan het seksen?"
vraagt ze. Geen antwoord, geen
gekreun. Geen gehijg. Niets. Ze
gluurt en gluurt maar bij het derde
kartontentje is het raak. Ja! Ja! Hier
zijn ze aan het seksen, hoor. Ze
heeft een zaklamp nodig, dan kan
ze het zien. Heeft iemand die, op
z'n telefoon?
Anouk is met haar
studentenvereniging uit Delft op de
Kamasutrabeurs. Specifieker
gezegd: de aller-allerlaatste
Kamasutrabeurs ooit. Voor het
laatst rode lichtjes, leren korsetten,
opzweepmuziek, drag queens en
strippers in de Jaarbeurs. De
Delftse studenten dachten, als het
voor de laatste keer is, dan móéten
we gaan.
Serieus
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Er kan lacherig over worden
gedaan - en dat gebeurt ook - maar
de Kamasutrabeurs is een serieuze
zaak, zij het met een ondeugende
knipoog. Al jaren is de beurs het
podium voor seksualiteit en de
liefde en alles daartussenin.
Hoogtepunten waren het
swingersbed van 80 (!) vierkante
meter en de omvangrijke boezem
van Busty Heart.
Nu is de koek op, besloot de
organisatie. Hoewel het evenement
nog steeds zo'n 15.000 bezoekers
in één weekend trekt, heeft het
internet de beurs de das om
gedaan.
Roos (40) en Kaat (37) uit Venray
staan bij het hoofdpodium. De
vriendinnen schudden hun hoofd.
Zonde dat dit de laatste keer is,
vinden ze.
,,Leuk hoor, bestellen via internet,
maar wáár moet ik nu heen met
deze sexy outfit?" zegt Roos. ,,Ik
kan er moeilijk mee naar de
supermarkt."
Bh's zijn het meest overbodige
kledingstuk binnen de muren van
de Jaarbeurs. Aan Roos' tepels
prijken twee piercings - waar de
verslaggever trouwens bijna aan
blijft haken met het notitieblokje.
,,Hier doet niemand spastisch over
seks. Heerlijk", zegt Kaat. ,,Het
leukste wat we hier ooit hebben
gekocht, was een opzetstukje voor
een elektrische tandenborstel.
Beste uitvinding ooit." Haar man
knikt. Wrijft even over haar borst.
En over die van Roos.
Outfits
Niet iedereen ziet er overigens zo
Kamasutra-achtig uit. Neem Urbair
(62), die in de bouw werkt, en
Frieda (54), medewerker in een
kledingwinkel. Hij draagt een grijze
blouse, met zelfs het bovenste
knoopje dicht, zij een jurk waar ze
zó mee naar werkoverleg kan. ,,Wij
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zijn niet van het leer", lacht Frieda.
Wél van de Kamasutrabeurs.
,,Toen we hoorden dat dit de
laatste keer was, dacht we: we
gaan weer."
Ze komen uit België en hebben
'interesse in erotische
mogelijkheden'. ,,Mensen denken
dat je na je 50ste geen behoeftes
meer hebt. Dat is niet waar." Ze zijn
al jaren samen, zegt Urbair. Terwijl
hij dat zegt, knijpt hij even in haar
hand. Ja, ook de liefde wordt hier
gevierd.
Topsport
Het gaat ook niet alleen om seks,
zegt huisfotograaf Ben Kruijt. ,,Het
gaat om de ogen. Zie je er lust in?
Trots?" Kruijt zit op een hoge kruk
voor het hoofdpodium. Al twintig
jaar zijn vaste stekkie. ,,Bijna de
helft van mijn leven." Een
weemoedige blik, heel eventjes.
Voor zijn neus, op de rand van het
podium, ligt een pak eierkoeken en
een blikje Sprite. ,,Dit is drie dagen
topsport."
Klik. Hij zet een stripper op de foto.
De blondine tijgert over het podium.
Hij mag overal foto's van maken.
Behalve van de bezoekers: die
regel is heilig. ,,Er gebeuren hier
intieme dingen."
Die 'dingen' gebeuren bijvoorbeeld
in de Ladiesclub. Buiten wachten
mannen op hun vriendin - er mogen
alleen maar vrouwen naar binnen.
Vaak spreken de dames af dat ze
binnen een halfuurtje terug zijn,
weet een medewerker van de
beurs. Maar ze ziet ze vaak pas na
anderhalf uur naar buiten komen.
En what happens binnen de tent,
stays in de tenten.
Ondertussen sjeest er een
schoonmaakploeg rond, onder het
motto: hygiëne boven alles.
,,Schoonmaken? Dat doen we wel
op de huishoudbeurs", grapt
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Mariella (51). Ze staat samen met
haar man Patrick (48) bij een
lingeriewinkel. Het is de vijfde keer
dat ze hier komen. ,,Leuker dan
zo'n suffe huishoudbeurs. Niks voor
mij."
Na elk Kamasutrabezoekje, nemen
ze een souvenir mee. Speeltjes,
vooral, soms kledingstukken.
,,Weet je nog, die hoge laarzen?"
mijmert Mariella. Patrick glimlacht.
Ja, die weet hij nog. Nu hebben ze
weer wat gekocht. Het is paars.
Mariella's lievelingskleur. ,,Wel
jammer... De allerlaatste keer
Kamasutra."
Ze zucht. ,,Ik word er een beetje
weemoedig van." Gelukkig hebben
ze de speeltjes nog.
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