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Seks? Was dat niet iets
wat óók nog moet,
naast werk, kinderen,
huishouden en sociaal
leven? Journalist
Annemiek de Gier
vraagt zich na acht
jaar relatie af hoe ze
de sparkle weer kan
terugvinden.
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ik met
een paar vriendinnen in de kroeg het leven
door te nemen. Iets wat soms heel dringend moet, want we hebben allemaal een
druk bestaan met werk, man en kinderen
- je weet hoe dat gaat. Enfin, de wijn
vloeide, de avond vorderde en het gesprek
kwam, jawel, op seks. Tenminste, voor
zover daar iets over te vertellen viel. Want
toen we na vijf minuten giechelen overgingen op het serieuze gedeelte, bekende
vriendin één tot mijn schrik dat ze het een
half jaar geleden voor het laatst met haar
man had gedaan. Vriendin twee schamperde een beetje bitter dat haar lief
nauwelijks moeite meer deed om haar te
verleiden. En vriendin drie viel stil. Zelf
hield ik wijselijk mijn mond, want stiekem
ben ik tegenwoordig best tevreden over
mijn seksleven (daarover later meer).
Maar even los daarvan, eh, wat is dat toch
met vrouwen? Ik meen toch ooit ergens te
hebben gelezen dat wij - in tegenstelling
tot mannen, die er veel vroeger mee zijn zo rond ons veertigste jaar onze seksuele
piek bereiken. Met ons libido zou dus niets
mis moeten zijn. Toch lijkt het alsof een
sudderend seksleven de standaard is onder
mijn vriendinnen-met-gezin. Onder het
mom van: we zijn nog best mooi en sexy,
we zijn alleen onze lustgevoelens even
kwijt, zoiets. Ik kan erover meepraten.
Voor de geboorte van mijn eerste zoon, nu
zes jaar geleden, was ik een sexy bastard al zeg ik het zelf. Ik was op jonge leeftijd
al in het bezit van pikante accessoires als

Elke week vrijen

Als onze eerste zoon zich aandient, is
opeens alles anders. Dat merk ik voor het
eerst als manlief zo’n drie weken na de
bevalling toenadering zoekt. Tuurlijk,
vast goed bedoeld. Maar ik, ik voel me nog
altijd alsof er net een tractor over me heen
is gereden. Ik worstel met borstvoeding,
slaapgebrek, langdurige huilbuien van
mijn zoon en het moederschap in het
algemeen - mijn libido is minder dan nul.
Sorry schat. Zes maanden later, als ik weer
een beetje bij zinnen ben maar eigenlijk
nog steeds geen zin heb, besef ik dat er
iets moet gebeuren. Wil ik tenminste niet
belanden in een broer-zusrelatie. In elk
vrouwenblad dat ik opensla, lees ik het
ultieme antwoord: als je geen zin hebt,
moet je maar zin maken. Waarom spreekt
mij dat nou helemaal niet aan? Ik ervaar
een toenemend soort verkramptheid,
vooral ook boosheid van binnen en weet
niet wat ik met mezelf aan moet. Hoog tijd
om weer eens bij Eva Verstoep langs te
gaan. Zij is gestalttherapeut en hielp mij
al eerder op het goede spoor te blijven.
Terwijl de tranen in mijn ogen prikken,
vertel ik haar dat ik bang ben dat mijn
lustgevoelens nooit meer terug zullen

Het lijkt alsof een sudderend
seksleven de standaard is onder
mijn vriendinnen-met-gezin
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komen. Ze stelt me al meteen gerust door
uit te leggen dat seks een gecompliceerd
ding is. “Mensen willen graag een kanten-klaar recept voor een goed seksleven.
Maar dat bestaat niet. Iedereen is uniek,
en jij en je partner zijn als stel ook uniek.
Problemen bieden je een kans om te groeien, als je maar bereid bent om te kijken
naar wat er echt aan de hand is. Komt je
gebrek aan zin door de drukte, is het hormonaal of speelt er iets anders?” Volgens
Eva zijn zowel lust en passie als intimiteit
en verbondenheid belangrijk in een relatie. “Als het ene er even niet is, besteed
dan eens wat meer aandacht aan het andere,” adviseert ze. Met die opdracht ga ik
naar huis. Ik voel wel aan dat meer intimiteit best goed zou zijn. We zijn allebei geen
grote knuffelaars en onze vrije uurtjes
gaan al snel op aan internetten en de krant
lezen. Die avond haal ik diep adem en stel
mijn lief voor om in elk geval eens per
week te vrijen (volgens Eva is dat iets
anders dan neuken), in het weekend, als
onze zoon slaapt. Niet echt romantisch
natuurlijk en spontaniteit is al helemáál
ver te zoeken, maar door het duidelijk af
te spreken, ervaar ik doordeweeks minder
druk. Het werkt: vanaf dat moment kruipen wij elk weekend een keer samen onder
de lakens. Tuurlijk, in het begin voelt het
ronduit geforceerd. Maar prettig is het ook
ergens wel; een soort rustmoment in onze
hectische week. We steken een kaarsje
aan, nemen de tijd, masseren elkaars
schouders en bedrijven de liefde - de ene
keer beter en met meer overgave dan de
andere keer, maar we doen het in elk geval
en dat is al heel wat. Tenminste, als ik mijn
vriendinnen mag geloven.

Spannende film

Goed, het begin is er dus. Hartstikke leuk
natuurlijk en ook redelijk bevredigend om
elke week agendaseks te hebben, maar
soms moet ik nog weleens denken aan de
tijden dat ik er geen genoeg van kon krijgen. Het mooist zou natuurlijk zijn als die
sparkle weer terug zou kunnen komen in
mijn relatie. Af en toe praat ik over die
verlangens met vriendin M., al twintig jaar
gelukkig getrouwd en volgens eigen zeggen nog altijd straalverliefd op haar man.
“Weet je wat jij moet doen?” zegt ze op een

dag. “Samen naar porna kijken.” Porna,
dat is de vrouwelijke equivalent van porno
- bedacht omdat uit onderzoek blijkt dat
73 procent van de vrouwen tussen de
achttien en veertig jaar weleens een seksfilm opzet, maar bijna negentig procent
daar niet warm van wordt. Porna is anders, zo belooft M., “met aantrekkelijke
acteurs en een geloofwaardig verhaal.”
Die avond posteer ik me achter de zoekmachine en kom al snel terecht op de
website Shespot.nl. Via dit kanaal kun je
fragmenten per minuut bekijken of
gewoon een complete spannende film
huren. Ik kies voor het laatste - als je het
doet, moet je het tenslotte goed doen.
Wellicht ligt het aan het feit dat het een
slechte pornafilm is of misschien ben ik
gewoon een ijskonijn, maar na tien
minuten klik ik het scherm verveeld weg.
Dit genre lustopwekkers is mij iets te plat
geloof ik, ik kan rustig tijdens het kijken
mijn nagels vijlen zonder afgeleid te raken.
Maar nu ik toch achter die zoekmachine
zit, tik ik maar eens iets in: libido, vrouwen… Mijn oog valt meteen op een veel
belovend introductietekstje: ‘Is er iets aan
libidoproblemen te doen? Het antwoord
is in veel gevallen: Ja!’ De betreffende
website blijkt te gaan over de werking van
testosteron op het vrouwelijke lustgevoel.
‘Uit allerlei onderzoeken blijkt dat androgenen ook bij vrouwen het libido kunnen
herstellen. Enkele progressieve artsen
durven nu testosterongel voor te
schrijven.’ Geen idee of mijn huisarts tot
de progressieven behoort, maar ik besluit
er een telefoontje aan te wagen. Geduldig
legt hij me uit dat testosterongel vooral
iets is voor na de overgang, en voor
vrouwen die serieuze psychologische problemen ondervinden door het ontbreken
van libidogevoelens. Hij somt de bijwerkingen op: gewichtstoename, haargroei
op soms zelfs billen, puistjes, een lagere
stem… stop maar. Niks voor mij.

Tantrische versmelting

“Mannen en vrouwen zijn verschillend
en een verschil in seksuele behoefte los je
niet op door er wat testosteron tegenaan
te gooien,” zegt Eva tijdens de volgende
sessie, waar ik op haar verzoek mijn lief
ook mee naartoe heb genomen. Zij merkt

in haar praktijk als relatietherapeut dat
samen porno kijken evenmin een duurzame oplossing biedt: “Dat is vooral bezig
zijn met seks van een ander.” Eva nodigt
me uit om eens na te denken over mijn
eigen fantasieën en om deze te delen met
mijn lief. “Dat is eng,” zegt ze met een
veelbetekenende lach, “maar ook veel
spannender dan porno.” Ik heb nooit aan
mijn lief verteld dat het mij opwindend
lijkt om een keer samen een tantraweekend te doen. En guess what: hij reageert
opgetogen op mijn voorstel! Op een
regenachtige vrijdagavond rijden hij en ik
naar Heerde, vlak bij Zwolle. Onze zoon
logeert bij oma. Het weekend voor paren
vindt plaats in een verbouwde boerderij en
we zijn de jongsten. “Wil eros in een relatie levendig blijven, dan moet je bereid zijn
je steeds dieper voor elkaar te openen,”
vertelt de trainer tijdens de kennisma-

om tijdelijk een aantal ambities te laten
rusten en minder hoge eisen te stellen aan
jezelf en je relatie.” Herkenbaar, en ondanks dat de tantratechnieken al snel zijn
weggezakt voel ik me na nog lange tijd
liefdevoller, niet alleen naar mijn man toe,
maar ook naar mezelf. Ik neem me voor
dat - mochten we ooit in de gevarenzone
verkeren met ons seksleven - we terug
zullen komen bij de oosterse liefdeskunst.

Kunst van het verleiden

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en
hebben we nog een kind gekregen. En met
de seks gaat het best goed. Ik merk dat ik
door het regelmatig te doen (en dat hoeft
heus niet altijd groots en meeslepend)
zachter ben en meer opensta voor intimiteit. Natuurlijk voel ik me ook weleens
minder gelukkig. Dan neem ik het mijn
lief kwalijk dat hij weinig aandacht voor

Is dit nou een slechte
pornafilm of ben ik
gewoon een ijskonijn?
kingsronde. Ik vind het heerlijk om me
over te geven aan de ontspannings- en
aanrakingsoefeningen, de meditaties en de
massages. Het is grappig om samen met
mijn lief in een groep te zijn: steeds weer
realiseer ik me hoe leuk hij is. Sterker nog,
al snel krijg ik zomaar ontzettend veel zin
in hem. Helaas is seks is verboden tijdens
het weekend. Thuisgekomen halen we de
schade in en houden we onze nieuwe lifestyle een paar weken vol. Het blijkt niet
makkelijk onze huilbaby te combineren
met tantrische versmelting. “De levens
fase waarin jullie zitten - met gezinsleven
en werk - is een moeilijke,” beaamt Eva.
“Want wanneer is er tijd en aandacht voor
elkaar? Veel mensen van tussen de 35 en
45 ervaren de druk om alles tegelijk
perfect voor elkaar te hebben - carrière,
opvoeding, huisvesting, vrije tijd, alles
moet ‘top’ zijn - dat veroorzaakt stress en
frustratie als het niet lukt. Vaak helpt het

me heeft en nooit eens met me flirt. Totdat
ik me bedenk: ik kan ook met hém flirten.
De kunst van het verleiden toepassen binnen je eigen relatie, noemt Eva dat.
Volgens haar kunnen stellen dat gevoel in
veel gevallen weer oproepen in hun relatie, als ze maar blijven zien wat ze mooi en
aantrekkelijk vinden aan elkaar. Dus even
voorbij de rimpels en rolletjes kijken en
oog hebben voor de schoonheid die er is.
“En ga vooral niet klagen en tobben over je
uiterlijk, want dat is niet sexy en zeker
niet goed voor je libido.” Zelf kan ik inmiddels beter dan vroeger accepteren dat
seks niet altijd halleluja hoeft te zijn, en
vooral ook dat lustgevoelens ups en downs
kennen. Mijn strategie voor de komende
tien jaar: als we weer in een langdurige
down komen te zitten, maken we gewoon
samen een afspraak bij Eva. En binnenkort
gaan we ook weer eens voor een tantraweekend, just to keep the spirit alive.
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Laatst zat

vibrator, blinddoek en soft bondagemateriaal, en dus niet om een ingedut seksleven
een boost mee te geven maar gewoon
omdat ik het spannend vond om te experimenteren. Volgens mij schrok mijn lief een
beetje van me toen ik hem net kende. Ik
weet nog dat ik bij hem ging eten en dat ik
het snode plan had om hem te bespringen.
Ik begreep niet dat hij liever eerst zijn
spaghetti bolognese wilde completeren,
daarna met mij aan de romantisch gedekte
tafel wilde dineren en vervolgens met serieus gezicht zei: “Ik wil graag alleen slapen
vannacht, ik ben nooit zo snel met seks.”

71

