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H

ier ligt het dan voor u, het laatste nummer van
2020. Dat bijzondere jaar waarin het leven plots
stil kwam te staan. Een jaar van paniek, ontreddering, ongeloof, corona-moeheid, hunker naar fysiek
menselijk contact, en verlangen naar normaal, al weet
niemand meer hoe dat ‘normaal’ nog te definiëren. Een
jaar om snel te vergeten of een jaar om voor altijd te
herinneren? Want ja, voor sommigen was dit een tijd
van herbronnen, prioriteiten herstellen, routines doorbreken en opbouwen, zichzelf en de relatie heruitvinden, nieuwe ontdekkingen, balans, rust, stilte en reflectie. Ik ben benieuwd of die producten van reflectie
ook hun weg zullen vinden naar ons tijdschrift. Hoe
dan ook, 2021 komt eraan, het virus is nog niet weg, de
angst voor en de nood aan fysiek contact blijft, in al zijn
dualiteit, wellicht nog even aanhouden, maar we hebben veel geleerd en we hebben goede vooruitzichten.
Never waste a good crisis. Er komt trouwens in maart
een nummer uit dat we volledig wijden aan de impact
van COVID (maatregelen) op ons veld.
Nu onze reflectie-modus toch aan staat, is het een
goede gelegenheid om verder te reflecteren op ons
veld, meer bepaald op de psychologische theorievorming in de seksuologie; een stand van zaken, een evaluatie van hun validiteit en reikwijdte en een kritische
blik op knelpunten en uitdagingen. Het huidige nummer is dus een vervolg op het themanummer dat in
Juni is verschenen. Jacques van Lankveld en Luk Gijs
hebben toen het kader en de doelstelling van deze
onderneming uitvoerig toegelicht. Eerder kwamen de
emotietheorie, leertheorie, hechtingstheorie en een
sociaalpsychologisch perspectief op gender en seks
aan bod. In dit nummer geven we aandacht aan de
cognitieve theorie, de evolutietheorie, theorievorming
over genderidentiteit en gender incongruentie, en
theorieën over seksuele interesses, parafilieën en parafiele stoornissen. Jacques van Lankveld en Erick Janssen, Jannes Eshuis, Baudewijntje Kreukels en Thomas
Steensma, en Luk Gijs en Sophie Verschueren staan elk
op hun beurt stil bij de mogelijkheden en beperkingen
van de, respectievelijk, genoemde theorieën. Ik ga deze
artikelen niet verder inleiden omdat we afsluiten met

een omvattende ‘uitleiding’ waarin onze gastredacteurs
de theorieën nauwgezet evalueren aan de hand van
wetenschapsfilosofische criteria zoals verklarende en
predictieve kracht, empirische onderbouwing en klinische bruikbaarheid.
Starten doen we met minder goed nieuws want we
herdenken de onlangs overleden Gerard Roelofs. Reinhilde Melles schrijft met respect en ontzag over het
leven en werk van haar mentor. We sluiten zoals gewoonlijk af met een aantal leestips. Mocht u nog een
last-minute kerstcadeau zoeken, dan vindt u vast inspiratie in ons literatuurbulletin. Koop ‘lokaal’ is nu het
gangbare advies toch? Er zijn dit jaar alvast een aantal
boeken verschenen van onze ‘lokale’ Vlaamse en Nederlandse seksuologen. Just saying.
Vergeet ook niet om af en toe onze website te checken, want sommige artikelen verschijnen eerder online
dan op papier (online first). Dit vormt meteen ook een
aanleiding om u te herinneren aan onze nieuwe formule waarin we een gedifferentieerd abonnement aanbieden vanaf 2021. Dat betekent dat u zelf kan kiezen of
u TvS enkel digitaal wil lezen of digitaal in combinatie
met een gedrukte versie. Voor de twee abonnementen
gelden verschillende tarieven, namelijk 25 euro voor
een online-only abonnement en 45 euro voor een combinatie-abonnement. Instituten betalen 65 euro voor
een volledig abonnement.
Voor NVVS en VVS leden is een abonnement in hun lidmaatschap inbegrepen en gelden aangepaste tarieven.
Leden van de NVVS en VVS zullen voor het jaar 2021
zelf een keuze kunnen maken en dan ook een aangepaste rekening krijgen voor het lidmaatschap 2021.
Dan rest mij alleen nog maar om jullie heel fijne
feestdagen toe te wensen. Wellicht anders, kleiner,
met minder, en gewoon thuis, maar daarom niet minder warm en gezellig. Kleine gelukjes, dat hebben we
wel geleerd tijdens dit woelige jaar. We kijken allen uit
naar een adempauze, een moment van extra genieten
en samenzijn, al dan niet fysiek of online. Ik wens het
jullie toe, alsook een goede gezondheid, nu meer dan
anders.

