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Met ‘Libertijns België’ verschijnt het eerste boek ooit over het vrije seksleven in ons 

land. Waar reportages op televisie en in magazines proberen te scoren met platte 

sensatie en extreme figuren is dit écht. Gebaseerd op gedegen research en talloze 

getuigenissen biedt het iedereen een eerlijke inkijk in het libertijnse leven in België.

 

In een blik op ‘Seks’ en ‘Porno’ wordt historisch onderbouwd aangegeven hoe vrije 

seks er altijd al was en hoe onze maatschappij ernaar kijkt. Waarna in hoofdstukken 

over het libertijnse leven – ‘Parenclubs’, ‘Privéseksfeestjes’, ‘Eyes Wide Shut’ en 

‘BDSM’ – de betrokkenen spreken. Met als grote finale een kijk op hun ‘Disneyland 

voor volwassenen’, de plek waar vrijwel alle aspecten van de libertijnse levensstijl 

samenkomen.

 

Hét ideale boek voor …

• Hij/zij die al (deels) een vrij seksleven leidt, want perfect om ook andere 

mogelijkheden (beter) te leren kennen.

• Hij/zij die al jaren verlangt naar een vrijer seksleven, maar hoegenaamd niet weet 

hoe daaraan best te beginnen.

• Koppels die hun relatie en seksleven nieuw leven willen inblazen. Kan swingen 

of BDSM een goed idee zijn? Voor wie aanleg heeft om libertijns te gaan leven: 

beslist. 

Lees er alles over!
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marc   hendrickx

een OnThULLende BLik OP heT VriJe SekSLeVen

NIEUW!
een  ontHUllende  blik  oP  Het  vrije  seksleven

Vierkant formaat 21x21cm – hardcover – volledig in kleur – 228 pagina’s

Elk hoofdstuk open met een speciaal gemaakte illustratie van Kristof Spaey  

Winkelprijs € 40,-

• Verkrijgbaar in elke goede boekhandel

• Online: www.libertijnsbelgie.be – stevig verpakt bij u thuis geleverd – verzonden 

binnen 48u.

BOX SET - DELUXE COLLECTORS EDITION!

Voor de ware estheet en/of verzamelaar is een strikt gelimiteerde, 
genummerde versie beschikbaar:
. HET BOEK = voorzien van een alternatieve cover, gedrukt op luxueuzer 

papier, met een tricolore leeslint
. PORTFOLIO = de 8 ‘spreads’ van Kristof Spaey + 1 onuitgegeven 

tekening + schetsen, klaar om in te kaderen
. HANDZWEEPJE = een uniek, klein, handig en speciaal voor deze editie 

aangemaakt 100% Belgisch zweepje
. LUXE BOX = stevige verzamel- en presentatie box, met als opdruk de 

cover van de ‘gewone’ editie
. Elk van de 100 exemplaren voorzien van een door auteur en illustrator 

gesigneerd en genummerd attest

Enkel online te bestellen - via www.libertijnsbelgie.be 
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Seks
Historisch onderbouwd wordt aangegeven hoe ‘vrije seks’ er altijd is geweest en 
hoe onze maatschappij er tegenaan kijkt. Tot vandaag. Mét aandacht voor nieuwe 
ontwikkelingen, tegenstellingen en wetenschappelijke vaststellingen als polyamorie, 
superorgasmes en de enorme impact van online daten.   

Porno
Ook pornografie is van alle tijden. Maar toch vooral van het hier en nu. 
Alomtegenwoordig sinds het ontstaan van het internet presenteert het zichzelf vrijwel 
altijd stijlloos en vulgair, maar… het kan ook anders. En Belgisch!

Prostitutie
Dat ‘het oudste beroep ter wereld’ de voorbije twee decennia een stevige ‘update’ 
onderging is u mogelijk bekend, mogelijk niet. De Belgische staat is het alvast niet 
ontgaan, want die verdient er zeer aardig aan. En laat sekswerkers in de kou staan op het 
vlak van bescherming en minimale sociale rechten. Ook dat is België, helaas. 

Parenclubs
Nadat de vorige hoofdstukken helder het verschil aangeven tussen wat algemeen als  
‘norm’ wordt gezien, hoe libertijnen daar tegenaan kijken en hoe ze in het leven staan, 
volgt een eerste impressie van wat zij doen en ervaren. Zeker rond parenclubs heersen 
veel misvattingen en achterhaalde visies. Tijd voor getuigen van NU!

Privéseksfeestjes
Dat er naast het clubcircuit ook privé heel wat gaande is, hoeft geen betoog. Helaas zijn 
er anno nu indrukwekkend veel ‘foute feestjes’. Drugs en onveilige toestanden tieren 
welig. Maar… er zijn wel degelijk toppers te ontdekken! Elk met hun eigen insteek, in 
functie van verschillende voorkeuren.

Eyes wide shut
Vanzelfsprekend staat een libertijnse levensvisie niet alleen voor ‘harde actie’. De ware 
libertijn heeft ook oog voor stijl, klasse, savoir vivre… De recreatie van één van ’s 
werelds meest beroemde filmscènes hoort daar zeker bij. Voor velen het ideale ‘opstapje’ 
naar een vrijer, meer open leven.

Bdsm
Als één onderdeel van het vrije seksuele leven zowel extra veel aandacht trekt als door 
velen ‘vies bekeken’ wordt, dan is dat zonder enige discussie BDSM. Nee, ‘Fifty Shades of 
Grey’ heeft geen uitstaan met échte BDSM, echt niet. Maar evenmin is BDSM er enkel 
voor harde liefhebbers. Hoog tijd dus om wat puntjes op i’s te zetten!

Disneyland voor volwassenen
Een grap? Nee hoor, het bestaat! Een groot resort waar libertijns ingestelde volwassenen 
hun wildste fantasieën beleven. Het is zelfs uitgegroeid tot een waar instituut! En wij, 
Belgen, zijn er massaal aanwezig… Lees er alles over!

Het eerste boek ooit over Het vrije seksleven in ons land
Waar reportages op televisie en in magazines proberen te scoren met platte sensatie en extreme figuren is dit écht. 
Gebaseerd op gedegen research en talloze getuigenissen biedt het een eerlijke inkijk in het libertijnse leven in België.


