
Twee generaties over erotiek: ‘Vroeger was 
seks voor mij veelal een ietwat verkrampte 
race naar de finish’
Schrijver en journalist Nils Elzenga (39) verloor zijn maagdelijkheid rijkelijk laat. Vindt hij. In 
openhartige gesprekken met zijn vader (69) vertellen ze elkaar over hun seksleven. Op welke 
leeftijd ze fatsoenlijk hebben leren vrijen, bijvoorbeeld. Twee generaties over erotiek.
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Negentien jaar oud was ik toen ik ‘het’ voor het eerst deed. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Ik bedoel,
negentien! Op de een of andere manier had ik het voor elkaar gekregen om mijn hele 
middelbareschooltijd maagd te blijven. En dat terwijl sommige schoolmakkers al seks hadden 
ervaren - of dat althans claimden - toen ik bij wijze van spreken nog knikkerde. Ik verschuil me 
maar achter het feit dat ik ook op andere terreinen een laatbloeier ben.

Of misschien ben ik wel gewoon erfelijk belast: mijn vader was godbetert 21 toen hij zijn 
seksdebuut maakte. Dat vertelde hij me in een Bosnische kroeg waar we, aangespoord door gepaste 
hoeveelheden bier en slivovitsj, uitgebreid onze sekslevens bespraken. Een gedenkwaardige avond 
was dat, en ook een tikje bevreemdend. Hoort een zoon zulke dingen wel te bespreken met zijn 
verwekker?

Schrikken

Niet dat mijn seksuele loopbaan trouwens
begon met mijn eerste keer. Al in de brugklas
had ik rondom de tafelvoetbaltafel in de aula
vernomen hoe je moest masturberen. Dat was
behoorlijk schrikken, toen er die avond na een eeuwigheid even verhit als verwonderd sjorren 
ineens een lading wit plakspul over mijn hand gulpte. Dát was er niet bij verteld.

Evengoed had ik de smaak te pakken, zeker nadat ik de Playboy en Hustler ontdekte, die in een 
benzinepomp niet ver van mijn ouderlijk huis werden verkocht. Met een stapel van die betoverende 
tijdschriften heb ik mezelf de rest van het vwo vermaakt.

Nu denk ik: die stomme blotebillenblaadjes hebben er misschien wel voor gezorgd dat ik nét 
voldoende aan mijn trekken kwam (excuus voor de woordkeuze) om geen intimiteit te hoeven 
opzoeken met dames van vlees en bloed. Want hoe dát moest, daarvan had ik geen idee. Ik wist 
alleen dat ik het doodeng vond.

Later, toen ik in de twintig was, ontwikkelde ik een stevige verslaving aan internetporno, de 
overtreffende trap van de sekstijdschriften. Ik hoefde mijn laptop maar open te klappen en hopla, 
daar verscheen een seksueel walhalla van duizelingwekkende dimensies. Wederom: heel wat 
gemakkelijker dan iemand versieren. Al had ik in die tijd sporadisch ook wel vriendinnetjes, en een 
enkele keer zelfs iets wat op een relatie leek, in alle eerlijkheid was porno een constantere seksuele 
metgezel.

Ik hoefde mijn laptop maar open 
te klappen en hopla, daar 
verscheen een seksueel walhalla 
van duizelingwekkende 
dimensies



Ongemakkelijke gevoelens

Pas rond mijn dertigste begon ik te begrijpen
hoe schadelijk porno voor me was; een
doeltreffende maar disfunctionele strategie om
niet alleen intimiteit, maar ook een heel scala
aan ongemakkelijke gevoelens buiten de deur te houden. Eenzaam, gestrest, verdrietig, gefrustreerd,
boos en/of in de war? Gauw klaarkomen, dan had ik even nergens last meer van. Niks zo 
ontspannend als wat in het Engels zo mooi ‘post orgasmic bliss’ heet. Het loste niks op natuurlijk. 
Eenzaamheid bestrijd je niet met een ejaculatie. Dus laat ik de dagelijkse dosis internetseks al jaren 
links liggen, al heb ik nog weleens een terugval.

Ik wilde dus graag échte vrouwen ontmoeten. Dat gebeurde me veel te zelden spontaan. Als een 
geschenk uit de hemel was daar ineens Tinder. Een tijdlang was ik niet van de datingapp af te slaan. 
En ik moet zeggen: dat heeft een boel leuks opgeleverd. Veel losse contacten - het kwam voor dat ik
’s ochtends het ene bed uit rolde en ’s avonds het volgende alweer in - en ook een paar relaties. 
Weliswaar kortdurende, maar toch. Ooit las ik een artikel over Tinderbaby’s, dus alleen maar om 
seks draait de virtuele ontmoetingsplaats sowieso niet. Hoe dan ook was het goed voor mijn 
seksuele zelfvertrouwen.

In die kroeg in Bosnië vroeg ik mijn vader of hij er qua seks weleens goed op los had geleefd. Hij 
ontmoette mijn moeder toen hij 23 was en zij 24. Ze waren een stel totdat zij 25 jaar later stierf. 
Niet lang daarna kreeg hij een vriendin, met wie hij nog steeds samen is. ,,Niet echt eigenlijk’’, zei 
hij peinzend. ,,Je moeder was pas de derde vrouw met wie ik pé-ie-vé had.’’ Vragend keek ik hem 
aan. ,,Piemel-in-vagina.’’ Aha. ,,Tijdens mijn jeugd had ik niets over seks onderwezen gekregen, hè.
Nul. Denk je maar eens in: de Veluwe van de jaren 50, geen zussen, ouders die er niet over spraken, 
een stijfchristelijke school.’’

Toen ik erover nadacht: ik heb op school ook geen seksuele voorlichting van enige betekenis gehad.
Ja, we kregen wat anatomische tekeningen te zien, en we moesten een condoom om een banaan 
schuiven. Dat was het wel zo’n beetje. Waarom leren we op school toch zo weinig over zo’n 
wezenlijk thema?

Niet gek voor 65-plusser

Toen mijn moeder nog niet zo lang dood was, stortte mijn vader op een avond zijn hart bij me uit 
over hun relatie, inclusief de seks. Op zijn donkerste momenten vreesde hij dat hij haar seksueel 
nooit écht had kunnen bevredigen. ,,Eigenlijk heb ik pas na mijn vijftigste fatsoenlijk leren 
neuken’’, zei hij, toen ik hem herinnerde aan die pijnlijke avond twintig jaar eerder.

Tot een paar jaar geleden deed mijn vader het naar eigen zeggen nog wel ‘twee à drie keer per 
week’, in mijn ogen niet gek voor een 65-plusser. Maar toen kwamen de (inmiddels genezen 
verklaarde) prostaatkanker en de testosteronremmende injecties die zijn seksuele gereedschap 
lamlegden.

Voor een persoonlijk boek dat ik schreef, besloot ik na lang innerlijk beraad mijn moeders 
dagboeken te lezen. Daarin kwam ik de verhouding tegen die zij rondom mijn geboorte had gehad 
met een andere man. Wat vond mijn vader daar eigenlijk van? ,,De late jaren 70 waren 
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experimenteerjaren, Nils. Ik geloofde oprecht in open relaties, dat mensen zichzelf tekortdeden met 
monogamie. Ik heb zelf ook een drietal onenightstands gehad toen ik al met je moeder was.’’ Ik zei 
dat me dat niet hetzelfde leek als jarenlang twee partners hebben, zoals mijn moeder. Daar was hij 
het mee eens. Maar, zei hij: ,,Mannen en vrouwen verschillen, ook wat betreft vreemdgaan. Als ik 
even mag stereotyperen: mannen doen graag een wip buiten de deur, vrouwen zijn monogamer. 
Maar áls ze affaires aangaan, zijn die vaak serieus.’’

Als ik moet zeggen wanneer ik een beetje behoorlijk heb leren vrijen, dan zou ik zeggen: na mijn 
dertigste. Ha, vergeleken met die ouwe ben ik toch ook weer niet zó’n laatbloeier.

In de grote stad waar ik woon, is de experimenteerdrang waarover mijn vader het had nooit 
verdwenen. En ik? Ik experimenteer vrolijk mee. Druk als ik, geheel volgens de tijdgeest, ben met 
persoonlijke ontwikkeling, ontdekte ik een paar jaar geleden tantra. Nu is dat een nogal 
veelomvattend begrip waarover mijns inziens tamelijk veel onzin wordt verkondigd. Ik ben 
allerminst een expert, maar ik definieer het voorlopig maar als ‘mijn seksuele energie leren inzetten 
voor spirituele groei’, waarbij ik en passant ook nog technieken en principes meekrijg die mijn 
bedplezier, en dat van mijn partners, aanmerkelijk vergroten. Hoe ik een vrouw kan laten ejaculeren
bijvoorbeeld, of hoe ik mijn eigen genot kan opschroeven door mijn prostaat te stimuleren.

Maar ook dat ik mag vertragen tussen de lakens; seks wordt stukken beter als je er geen haast bij 
maakt. En dat ik verwachtingen mag loslaten over wat er zou moeten gebeuren. Vroeger was seks 
voor mij veelal een ietwat verkrampte race naar de finish (lees: klaarkomen), waarna het dan in één 
klap was afgelopen. Ik weet zeker dat dit voor veel meer mannen geldt. Het boek ‘Elf minuten’ van 
Paulo Coelho, bekend van ‘De alchemist’, schijnt te slaan op de gemiddelde duur van een vrijpartij. 
Een nogal ontnuchterende statistiek, niet?

Subtiel

Tegenwoordig kom ik geregeld niet eens meer
klaar, om zo mijn seksuele energie
binnenboord te houden. Door mezelf te
oefenen in zachtere vormen van seksualiteit
ontstaan er fijnere, subtiele vormen van
opwinding en een verhoogde gevoeligheid in mijn lichaam en dat van mijn partner(s).

Ondanks - of misschien juist wel als gevolg van - alle vrijheden en mogelijkheden, vind ik seks nog 
steeds een lastig thema. Als het weer rokjesdag wordt, om een term van wijlen Martin Bril te lenen, 
zie ik na een paar uur in de stad steeds scheler omdat ik voortdurend naar meerdere schaarsgeklede 
schoonheden tegelijk wil kijken, terwijl ik in mijn hoofd stomende seks met ze heb. Mijn vader 
heeft het in dat kader altijd over ‘een pikstaanderig weertje’. Dat klinkt misschien leuk maar het is 
wel vermoeiend.

En het is natuurlijk spannend om seksuele relaties aan te knopen met meerdere partners, of om eens 
te vrijen met meerdere mensen tegelijkertijd, maar vermijd ik daarmee niet vooral het aangaan van 
échte verbinding en verdieping? Veel stabiele liefdesrelaties heb ik in mijn leven niet gehad.

Nóg een beklemmende gedachte: in hoeverre ben ik onbewust beïnvloed door mijn ouders? Net als 
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mijn vader verloor ik mijn maagdelijkheid laat en heb ik daarna jaren geworsteld met onzekerheid 
over mijn seksuele prestaties (of hebben alle mannen dat?). En is wat ik (soms) beschouw als mijn 
losbandige gedrag niet het gevolg van het voorbeeld dat mijn moeder me gaf? Mijn vader vertelde 
me dat ik als kind zelfs weleens meeging naar haar tweede geliefde.

De tijd zal het leren. Voorlopig geniet ik van mijn seksuele exploraties. Ik ben dankbaar dat ik ze 
mag meemaken. Als ik later groot ben, kan ik het altijd nog rustiger aan doen.

Onlangs verscheen bij uitgeverij Signatuur Nils’ eerste boek: Balkan Blues - over een reis die ik 
maakte met mijn vader. De gesprekken die voorkomen in dit artikel zijn er ook in opgenomen.
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