
Na onze scheiding was ik  
aanvankelijk vastbesloten  
nooit meer aan een relatie te 
beginnen. Maar om nou voor 
de rest van mijn leven alleen  
te blijven... Ik besloot met een 
seksuoloog te gaan praten; ik 
wilde weten of er iets mis was 
met mij. Door de vragen die  
ze me stelde, ontdekte ik dat ik 
geen idee had wat leuke seks 
eigenlijk was. Mijn ex was nooit 
met míj bezig geweest, maar  
alleen met zijn eigen genot. 
Aan voorspel hadden we  
überhaupt nooit gedaan.  
En het was altijd vlug voorbij  
geweest, wat ik altijd wel prima 
had gevonden. Ik kreeg de  
opdracht mijn eigen lichaam  
te gaan ontdekken. Dat was  
wel het laatste waar ik op zat  
te wachten, maar ik volgde 
haar raad toch op en bezorgde 
mezelf voor het eerst van mijn 
leven een orgasme. Fantastisch! 
Hierdoor kreeg ik zowaar zin  
om te daten. Zou er een man 
zijn die dit tijdens een vrijpartij 
bij mij voor elkaar zou weten  
te krijgen? 
Een paar weken later ontmoette 
ik Mees. Toen ik hem voldoende 
vertrouwde, vertelde ik hem  
over mijn negatieve seksuele  
ervaringen. Ik vroeg hem het 
tempo aan mij over te laten, en 
niet te hoge verwachtingen te 

VEERLE (37):
“Toen mijn ex twee jaar geleden vertelde dat  
hij wilde scheiden, brak mijn hart. Ik vond het  
zo erg voor onze kinderen... Ik had hen zo graag 
een normale jeugd gegund, en dat plaatje lag 
nu opeens aan diggelen. Maar zijn vertrek had 
ook iets positiefs: nu hoefde ik niet meer met hem 
te vrijen. Daar had ik nooit iets aan gevonden.  
Wat een opluchting dat ik van die verplichte 
nummertjes af was. 
Ik was zestien toen ik mijn ex leerde kennen.  
Hij was een paar jaar ouder dan ik. Hij had ook 
al ervaring in bed en hoewel ik voelde dat ik  
nog niet aan seks toe was, durfde ik geen nee  
te zeggen uit angst om hem kwijt te raken. Mijn  
eerste keer doorstond ik met verkrampte kaken. 
‘Gewoon blijven oefenen, dan wordt het vanzelf 
leuk’, zei mijn oudere zus laconiek, de enige met 
wie ik erover durfde te praten. Maar hoe vaak we 
het ook deden, ik kreeg er geen plezier in. Omdat 
ik mijn ex niet wilde teleurstellen, zei ik er niets 
over. En het was niet helemaal rampzalig: ik vond 
het heerlijk om na afloop in zijn armen te liggen, 
dan was hij altijd extra lief en kriebelde me lekker 
over mijn rug.  
Negentien was ik, toen ik per ongeluk zwanger 
raakte. We gingen samenwonen en kregen in de 
loop der jaren nog meer kinderen. Hartstikke leuk, 
het was een mooie tijd. Maar de seks ging me 
steeds meer tegenstaan. Ik zag het als iets wat  
er nou eenmaal bij hoorde, maar zocht vaak  
uitvluchten. Mijn ex had dat natuurlijk wel in  
de gaten en reageerde gekwetst. Dus dan  
gaf ik maar weer toe. Waardoor mijn tegenzin  
groeide en groeide.  

koesteren. En wat een geluk: ik had geen  
betere man kunnen treffen. Toen we zoenden  
en voorzichtig begonnen te vrijen, was hij zó  
teder. Hij streelde me uitgebreid voordat we  
een stapje verder gingen. Hij was alleen op mij 
gefocust en checkte steeds of ik het nog wel  
fijn vond. Nee, die eerste keer kreeg ik nog geen 
orgasme, toch was het zo hemels dat ik ervan 
moest huilen. 
Sindsdien zijn we op seksuele ontdekkingstocht 
en door Mees weet ik nu dat er werkelijk níets  
mis met mij is. Ik kan hartstikke opgewonden  
raken. Ik kan volledig opgaan in onze seks.  
En ik weet nu eindelijk wat het is om daarbij  
een hoogtepunt te beleven. Geweldig. Mijn ex 
woont inmiddels weer samen. Als ik eerlijk ben, 
heb ik medelijden met zijn vriendin; wat jammer 
voor haar dat hij zo slecht is in bed! Maar wie 
weet heeft zij hem wel wat bijgeleerd. Of is er  
tussen hen meer chemie. Ik denk dat wij gewoon 
te vroeg begonnen zijn en het daarom fout ging. 
Ach, het maakt ook niet meer uit. Ik ben gewoon 
heel blij dat ik nu wél weet hoe leuk seks kan zijn. 
Wat mij betreft kunnen we het niet vaak genoeg 
doen. Dat had ik vroeger nooit kunnen denken.”

‘NA MIJN SCHEIDING 
GING ER IN BED EEN 
WERELD VOOR ME OPEN’

VEERLES EX DACHT TIJDENS HET 
VRIJEN ALLEEN MAAR AAN ZICHZELF
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