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Eigenlijk kan Karin (49) alleen maar leuke dingen vertellen over Jan-
Hein (50). Toch is ze van hem gescheiden. Omdat ze eindelijk aan

zichzelf mocht toegeven dat zij seks wél belangrijk vindt.

‘E
en jaar geleden ben ik na een
relatie van meer dan 25 jaar
weggegaan bij mijn man. Het
wonderlijke is: eigenlijk kan 

ik alleen maar leuke dingen over hem
vertellen. Het is een ontzettend
goeie vent, en nog prettig om naar 
te kijken ook.

Jan-Hein en ik kennen elkaar van onze
studie, maar we kregen pas wat met  
elkaar toen we tegen het einde daarvan
met een groep gingen wielrennen in de
Pyreneeën. Ik had hem al langer in het 
vizier, en was ontzettend blij dat hij mij
net zo leuk bleek te vinden als ik hem.
Van zo’n mooie, sportieve, slimme man
droomde ik al sinds mijn puberteit.

Jan-Hein nam vaak de leukste cadeaus
voor me mee – een ring, en dan precies de
goede, die leuke kopjes van de Bijenkorf,
een zorgvuldig uitgezocht kookboek.
Mijn vriendinnen waren verbaasd over
zoveel goede smaak. Toen mijn alleen-
staande vader ziek werd, ging hij nog
vaker op bezoek dan ik, en waar hij kon,
nam hij me werk uit handen: ga maar, ik
ruim wel op; neem mijn auto, die is snel-
ler. We deelden dezelfde politieke voor-
keur, we hadden dezelfde smaak wat be-
treft mensen, meubels, kunst, muziek. 
Ja, dat klinkt als puur geluk.

Wat al vrij snel duidelijk werd: ik had
meer behoefte aan seks dan Jan-Hein. Ik
vind mezelf geen overdreven vrijkont,
maar gewoon: iemand met een gezonde
seksdrive. De eerste jaren deed hij nog
wel moeite om me tegemoet te komen.
Toen kwamen de smoezen. Hij was moe
van zijn werk, hij moest morgen vroeg op
en wilde een goede nacht maken, hij
voelde zich niet fit, hij had die dag wel 
130 kilometer gefietst en kon niet meer
op zijn benen staan; dat werk. 

Ik probeerde er met hem over te praten
– wat is er, wat scheelt er, vind je me niet
aantrekkelijk meer? En ook: hoe lossen
we dit op? Maar volgens hem viel er niets

‘Volgens mijn man
was ik oversekst’

{ BV De Liefde }

ik na een paar glazen wijn huilend be-
kend hoe de vork in de steel zat. Ik ver-
wachtte een veroordeling maar ze waren
ontzettend warm en begripvol. Seks, 
lichamelijke intimiteit is net zo’n levens-
behoefte als ademhalen en eten, zeiden
ze. En dat ze Jan-Hein nog wel de hand
boven het hoofd hadden willen houden
als hij op z’n minst had erkend dat híj de-
gene was met een probleem, en niet ik.

Die avond viel er iets van me af – ik
hoefde mezelf niet langer te verlooche-
nen. Ik ben naar huis gegaan en heb ge-
zegd dat ik voorgoed uit elkaar wilde. We
stonden in onze slaapkamer. Jan-Hein
begreep het niet, zei hij. Ik zei: ‘Weet je
hoe lang het geleden is dat we dit bed
kochten?’ ‘Vijftien jaar’, zei hij. ‘Precies’,
zei ik. ‘We hebben er hooguit vijf keer in
gevreeën. En daarom ga ik weg.’ Ik heb er
nog geen dag spijt van gehad.’’ ¶

g De echte namen van Karin en Jan-
Hein zijn bij de redactie bekend. Ook
geïnterviewd worden over je  relatie?
magazine@persgroep.nl 

op te lossen omdat er niets aan de hand
was. Ik begon te denken dat het inder-
daad aan mij lag – misschien was ik wel
‘oversekst’, zoals hij het noemde. Ik vond
het lastig er met vriendinnen over te pra-
ten. Ik schaamde me. Ik vond ook dat ik
me niet zo moest aanstellen: Jan-Hein
was een lot uit de loterij. Dat vond niet
alleen ik, dat zag iedereen; en was er niet
achter elke voordeur wel wat?

Na zeven jaar werd ik verliefd op een
collega. Nu denk ik: ik moest het verliefd-
heid noemen om aan mezelf te kunnen
verkopen dat ik seks wilde. Ik heb tegen
Jan-Hein gezegd dat ik een tijdje op me-
zelf wilde wonen, dat ik even wat dingen
op een rijtje moest zetten. Ik heb een
flatje gehuurd en heb een paar maanden
een heftige, puur lichamelijke affaire
gehad met een ander. Toen ben ik terug-
gegaan naar huis. Ik dacht: zo, dat is eruit,
nu kan ik weer gewoon doen. En dat
lukte me ook. Een jaar of zeven, acht.
Toen heb ik een tijdje een affaire gehad,
met alle schuldgevoel vandien.  

Tijdens een vriendinnenavondje heb 


