
Misschien wacht je op de ware,  
of heb je er gewoon geen behoefte 

aan. Misschien ben je ontzettend 
onzeker of is er een medische reden 
waarom het heel lang heeft geduurd 
voordat je voor het eerst echt seks 

had. Mijn Geheim sprak met Christine, 
Marian en Thijs, die pas op latere 

leeftijd hun maagdelijkheid verloren. 
Openhartig vertellen ze hoe dat kwam, 
hoe hun eerste keer was en hoe dat 

hun leven heeft veranderd.
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OP DE WARE...
Misschien wacht je op de ware,  

of heb je er gewoon geen behoefte 
aan. Misschien ben je ontzettend 

onzeker of is er een medische reden 
waarom het heel lang heeft geduurd 
voordat je voor het eerst echt seks 

had. Mijn Geheim sprak met Christine, 
Marian en Thijs, die pas op latere 

leeftijd hun maagdelijkheid verloren. 
Openhartig vertellen ze hoe dat kwam, 
hoe hun eerste keer was en hoe dat 

hun leven heeft veranderd.

Nog maagd op je dertigste



 “Ik heb jarenlang last 
gehad van klassiek 
vaginisme. Dat betekent 

dat de spieren van je vagina 
zo aangespannen zijn dat 
er niets naar binnen kan. 
Geen tampon, geen vinger 
en dus ook geen penis. Die 
spierspanning was er niet 
voortdurend, maar zo gauw 
er iets in de buurt van mijn 
vagina kwam, sloeg de 
verkramping toe. 
Als puber heb je dat niet zo 
in de gaten. Maar op mijn 

achttiende kreeg ik mijn eerste 
vriendje. Met elkaar naar bed 
gaan is dan wel een ding, 
vooral als je allebei nog maagd 
bent. Die eerste keer was dan 
ook een gefriemel en een 
gedoe en het werd helemaal 
niks. Mijn spieren waren zo 
verkrampt dat het gewoon 
niet ging. Dat was een grote 
teleurstelling. We waren nog 
te jong en te onervaren om 
er relaxed mee om te gaan. 
Aan vaginisme dacht ik toen 
nog niet. Ook een nieuwe 
poging tot seks met die jongen 
liep op niets uit. Seks werd 
iets ongemakkelijks, iets wat 
verbonden was met falen en 
wat we verder maar liever 

vermeden. We gingen allebei 
studeren in een andere stad  
en de verkering ging uit.
Ik ben me er toen al wel 
in gaan verdiepen. In 
tijdschriften lees je natuurlijk 
van alles, ook over vaginisme. 
Had ik dat misschien ook en 
lag het dus aan mij dat ik me 
niet kon ‘openen’? Ik ben in 

die tijd gaan experimenteren 
met mezelf. Het lukte me 
bijvoorbeeld niet om een 
tampon of een vinger in te 
brengen. De spieren rond 
mijn vagina voelden hard 
aan, alsof het daar van bot 
was. Het gekke was dat ik wel 
opgewonden kon raken als ik 
mijn clitoris aanraakte. Ik kon 
me ook naar een hoogtepunt 
brengen, maar verder bleef ik 
‘dicht’. Het hielp wel dat ik wist 
wat ik vermoedelijk had en dat 
ik niet de enige vrouw was die 
er last van had.”

Aantrekkingskracht
“Rond mijn twintigste maakte 
ik deel uit van een leuke groep 

dat onze kinderwens een rol 
ging spelen. Ik kon niet langs 
de natuurlijke weg zwanger 
worden. Dat vond ik toch al te 
kras. We begaven ons in het 
‘circuit’: van de gynaecoloog 
naar de seksuoloog. 
Lichamelijk mankeerde mij 
niets, ik moest alleen leren 
om mijn bekkenbodemspieren 
meer te ontspannen. 
Was er soms een reden dat ik 
ze zo krampachtig aanspande? 
Daar wilde de seksuoloog 
achterkomen. Was er iets in 
mijn jeugd gebeurd dat daar 
een aanleiding voor kon zijn? 
Ik had mijn ouders een keer 
betrapt tijdens de daad toen ik 
zeven was. Ik had daar geen 
trauma aan overgehouden, 
dacht ik, maar de seksuoloog 
dacht daar anders over. Het 
kon zich hebben vastgezet 
in mijn lichaam. Een andere 
therapeut benaderde het weer 
anders: je moet iets vreemds 
toelaten in je lichaam, het is 
een angst voor controleverlies. 
Ik moest eerst leren om op 
andere vlakken de controle los 
te laten. Dat zou wel een jaar 
duren. Dat vond ik te lang.” 

Wanhoopspoging
“Ik heb me met Ronald 
aangemeld voor een intensief 
programma van een week 
in een medisch centrum. Ze 
meldden positieve resultaten. 
Tijdens de behandeling werd 
gewerkt met het inbrengen 
van staafjes, een soort kleine 

dildo’s die varieerden in 
dikte. Het idee is dat de 
bekkenbodemspieren worden 
opgerekt en dat je steeds meer 
gewend raakt aan het idee 
dat er iets ‘in’ je zit. Ronald 
was er de hele tijd bij en we 
moesten ook thuis oefenen. 
Na een week lukte het om 
het allerkleinste staafje in te 
brengen. Maar ik was er klaar 
mee. Dit had geen zin. Ik was 
dat gefocus tussen mijn benen 

helemaal zat. Iets wat leuk 
kon zijn, werd benaderd als 
een medisch probleem in een 
klinische setting. Dan maar 
geen kinderen voorlopig. 
Maar op een dag schoof een 
vriendin een opmerkelijk 
artikel over acupunctuur 
en vaginisme onder mijn 
neus. In een soort laatste 
wanhoopspoging ben ik 
daaraan begonnen.  
Het was ook een hele 
verademing dat de behandeling 
niet in het vaginale gebied 
plaatsvond, maar op andere 
delen van mijn lichaam, zoals 

mijn hoofd, rug, buik, armen 
en mijn benen.” 

Wonder
“Toen het wonder: na drie 
behandelingen waren de 
bekkenbodemspieren ‘los’! 
Eindelijk was gewone seks 
mogelijk. In het begin 
gebruikten we nog een 
glijmiddel, maar al snel was 
ook dat niet meer nodig. 
Een van de eerste keren dat 
het echt ‘normaal’ voelde, 
ontspannen en prettig, en 
dat Ronald in me kwam, heb 
ik zo gehuild. Ik kon hem 
eindelijk toelaten. Dat was 

onbeschrijflijk fijn.
Ik weet dat acupunctuur niet 
bij iedereen die vaginisme 
heeft aanslaat. Misschien 
had het bij mij te maken met 
een combinatie van factoren. 
Ik wilde zo graag kinderen 
langs de natuurlijke weg. 
Misschien heeft dat onbewust 
meegeholpen. Ik heb twee 
prachtige kinderen gekregen. 
Van verkrampingen in het 
bekkenbodemgebied heb 
ik geen last meer gehad. 
Vaginisme speelt gelukkig al 
een hele tijd geen rol meer in 
mijn leven.” e

studenten. In een openhartige 
bui heb ik een keer verteld 
dat ik dacht dat ik vaginisme 
had. Dat had een enorme 
aantrekkingskracht op veel 
jongens, merkte ik. Iedereen 
wilde me er wel van af helpen. 
Ik had in die tijd diverse 
korte relaties, die vooral op 
het seksuele gericht waren, 
maar zonder succes. Het was 
wel vaak heel leuk in bed 
met die jongens. Ze waren 
niet zo angstig en onhandig 
als mijn eerste vriendje en 
ze voelden zich ook niet 
meteen afgewezen als het niet 
lukte. Het was mijn lichaam 
dat niet ‘meewerkte’. Het 
hielp natuurlijk dat ik er met 
die jongens heel open over 
praatte. In die periode heb ik 
trouwens geleerd dat je heel 
leuke seks kunt hebben zonder 
‘het’ per se te doen.
Aan het eind van mijn 
studie kreeg ik een relatie 
met Ronald. Een lieve, 
grappige en rustige jongen. 
Ik had mijn vaginisme min 
of meer geaccepteerd als een 
natuurverschijnsel van mijn 
lichaam. Althans, zo leefde 
ik ermee. Zo ging Ronald er 
ook mee om. Er zijn zo veel 
creatieve manieren om met 
elkaar te vrijen en elkaar genot 
te schenken, dat hoeft niet 
noodzakelijk met penetratie. 
En ooit zou het heus wel 
vanzelf overgaan, dacht ik.
De hele kwestie kwam op de 
lange baan, tot het moment 

Christine:
Christine (39) had vaginisme, waardoor het haar niet lukte om daadwerkelijk gemeenschap 

te hebben met een man. Uiteindelijk bood acupunctuur uitkomst en inmiddels heeft 
ze twee prachtige kinderen, die allebei op de natuurlijke manier zijn verwekt.

‘Toen het lukte, heb ik zo gehuild’

‘Mijn spieren waren zo 
verkrampt dat het niet ging.  
Dat was een grote teleurstelling’

‘Ik was er helemaal klaar mee.  
Dit had geen zin. Dan maar  
geen kinderen voorlopig’
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 “Ik was niet met jongens 
bezig in mijn puberteit. 
Ik was altijd druk met 

dingen ondernemen met 
mijn vriendinnen. Ik werd de 
‘praktische regelneef’ van het 
stel genoemd. Dat klopte ook 
wel. Ik houd graag de controle 
en wil weten waar ik aan toe 
ben. Jongens en relaties, op 
dat terrein heb je het allemaal 
niet zo in de hand. 
Tijdens mijn studie had ik 
een vast groepje vriendinnen 
om me heen. De opleiding 
tot verpleegkundige slokte 
me helemaal op. Ik wilde de 
kantjes er niet vanaf lopen. 
Dus werkte ik doordeweeks 
heel hard. In het weekend 
deden we met de meiden leuke 
dingen. Uitgebreid koken, 
naar de film of shoppen. Als 
iemand uit het groepje verliefd 
werd, zag je die vaak een tijdje 
veel minder. Daar baalde ik 
dan van. Ik begreep niet dat 
je je vriendinnen dan zo kon 
verwaarlozen. Zelf zou ik dat 
nooit doen. 
Die hele toestand van 
verliefdheid waarin ze dan 
verkeerden, vond ik ook maar 
overdreven. Ik denk dat ik daar 
nog steeds te nuchter voor 
ben. Dat heb ik nu eenmaal 
met de paplepel ingegoten 
gekregen. Mijn ouders 
waren ook heel nuchtere, 
hardwerkende mensen. Mijn 
moeder deed veel voor de 

kerk. Over gevoelens werd 
thuis eigenlijk niet gepraat. 
Over seksualiteit al helemaal 
niet. Als er iets pikants op 
televisie voorbijkwam,  
werd er snel weggezapt.  
Daar zal ik wel een tik van 
hebben meegekregen.

Toch hoort het er natuurlijk 
wel bij: vriendjes, seks, 
verliefdheden. Maar het waren 
zaken waar ik me buiten 
voelde staan. Ik maakte er wel 
grapjes over, maar kon er niet 
écht over meepraten.”

Druk
“De kwestie werd steeds 
gevoeliger naarmate ik ouder 
werd. Ik begon me in mijn 
werk zelfs wat terug te trekken 
uit de informele omgang. Uit 
angst dat er gevraagd zou 
worden naar mijn liefdesleven. 
De meeste twintigers zijn 
toch obsessief bezig met 
dat onderwerp, zo is mijn 
ervaring. In mijn vaste groepje 

vriendinnen was het nooit 
een issue. Ik weet niet wat ze 
dachten, maar ze vroegen er 
in ieder geval nooit naar en 
accepteerden me zoals ik was. 
Zo langzamerhand begon ik 
me wel af te vragen of er iets 
mis met me was. Waarom ging 

de hele wereld met elkaar naar 
bed behalve ik? Miste ik wat? 
En vond ik dat erg? Eigenlijk 
vond ik het allemaal wel best 
zoals het was. Het is alleen die 
druk van buitenaf, het idee dat 
het erbij hoort. Het was niet 
uit religieuze overwegingen 
dat ik wilde wachten tot de 
ware zich aandiende, of zoiets. 
En er was ook niemand van 
buitenaf die het vreemd vond, 
want niemand wist het. Die 
druk zat dus in mijn eigen 
hoofd en zorgde wel voor een 
zekere spanning. Daar moest 
ik vanaf, vond ik. Maar ja, hoe 
pak je dat dan vervolgens aan? 
Ik had echt geen zin om via 
datingsites mannen te gaan 

ontmoeten. Ik liet het maar 
weer een beetje sudderen.”

Drempel
“Op mijn negenentwintigste 
verjaardag kwam de 
kwestie echt voor mij op 
de voorgrond. De meiden 
hadden een surpriseparty 
voor me georganiseerd. Het 
was supergezellig. Tijdens die 
avond onthulde een vriendin 
dat ze bijna drie maanden 
zwanger was. Dat was de 
trigger die ik nodig had. Ik 
had altijd graag een gezin 
willen hebben. Ik was in 
mijn dertigste levensjaar, een 
mijlpaal. Maar ik had geen 
vriend, ik was nog nooit met 
iemand naar bed geweest, 
en als ik zo door bleef gaan, 
zou dat misschien wel nooit 
gebeuren ook. Voor mijn 
dertigste verjaardag moest ik 
die drempel over van mezelf. 
Niet veel later heb ik een 
vakantie voor singles naar 
Thailand geboekt, met het 
idee: let’s get it over with.
Nooit gedacht dat het zo 
makkelijk zou zijn om iemand 
te versieren. Zo’n vakantie 
helpt natuurlijk. Iedereen 
zit in een andere modus. Ik 
zat vooral zelf in een andere 
modus. Ik had dan ook een 
missie. Toch voelt het gek 
dat zich ineens ook allerlei 
mogelijkheden aandienen, als 
je je er maar voor openstelt. 
Voorheen was ik niet bezig met 
jongens. Misschien heb ik ook 
nooit gezien dat er mannen 
waren die me leuk vonden.  

Nu bleek ik daar wel een 
antenne voor te hebben. 
Ik heb het gedaan met een 
aardige jongen uit de groep. 

Hij was ergens in de dertig en 
had een acceptabel lichaam. 
Niet supergespierd of zo, maar 
oké. Ik had een paar wijntjes 
op en hij is mee naar mijn 
hotelkamer gegaan. Het ging 
vrij snel en ongecompliceerd. 
Ik had geen pijn bij het vrijen 
en hij heeft niet gemerkt dat 
het voor mij de eerste keer 
was. We hebben het daarna 
nog een paar keer gedaan 
tijdens die vakantie. Keren dat 
ik er lichamelijk ook echt van 
heb kunnen genieten. Ik wilde 
verder niets met die jongen. 
Maar hij had me een goede 
dienst bewezen.”

Relatie
“Na die single-vakantie in 
Thailand viel er toch een soort 
last van mijn schouders. Ik 
besefte toen pas goed wat een 

issue die hele ontmaagding 
voor me was geworden.
Een halfjaar later kwam ik Bert 
tegen op een feestje. Iedereen 

ging helemaal uit zijn dak op 
de dansvloer en wij stonden 
aan de kant bij de nootjes en 
de kaas. Typerend voor ons 
allebei misschien. Bert heeft 
een droge humor die me 
meteen aansprak. We kregen 
wat en een jaar later zijn we 
gaan samenwonen. Onze 
relatie kent gelukkig geen 
hoge pieken of diepe dalen. 
We weten precies wat we aan 
elkaar hebben. 
Ik weet niet of ik mijn relatie 
met Bert een kans had 
gegeven als ik die ervaring 
in Thailand niet had gehad.
Nu, achteraf, denk ik wel dat 
die hele kwestie van mijn 
maagdelijkheid een serieus 
obstakel vormde. Het was zo’n 
ding geworden dat ik niet meer 
open kon staan voor leuke, 
ontspannen ervaringen.”  e

Marian (34) had nooit echt behoefte aan een vriendje of seks. Maar het idee 
dat ze op haar dertigste nog maagd zou zijn, stond haar tegen. Dus boekte ze 

een vakantie voor singles, met maar één doel…

Marian:

‘Op een gegeven moment begon 
ik me wel af te vragen of er iets 
mis met me was’

‘Ik wilde verder niets met die 
jongen, maar hij had me een 
goede dienst bewezen’

‘Er viel een last van mijn schouders’
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 “Ik ben verlegen en niet 
heel zelfverzekerd als 
het om meisjes gaat. 

Tot mijn eenentwintigste 
was ik er eigenlijk niet zo 
veel mee bezig. Ik was een 
wat teruggetrokken jongen. 
In mijn vrije tijd luisterde 
ik veel muziek of zat ik te 
gamen. Misschien ging ik 
meisjes wel uit de weg omdat 
ik onbewust bang was voor 
afwijzing. Ik had al vroeg 
een dreun gekregen van 
een meisje in de laatste klas 
van de lagere school. Ik was 
vreselijk verliefd op haar en 

we kregen ook wat. We waren 
echt een tijd een stelletje. 
Maar van de ene op de andere 
dag maakte ze het op een heel 
botte manier uit. Ik heb daar 
zo veel verdriet van gehad. 
Zo leerde ik al heel vroeg dat 
verliefdheid heel veel pijn kan 
doen. Misschien dat ik me toen 
al onbewust emotioneel ben 
gaan pantseren. 
Vanaf mijn eenentwintigste 
begon ik me wel te realiseren 
dat ik kansen had laten liggen. 

In de studie die ik deed, liepen 
niet zo veel vrouwen rond. Ik 
was niet echt een uitgaanstype 
en was ook geen lid van 
een studentenvereniging. 
Ik schreef me in bij 
studentensport, waar ik 
twee keer in de week ging 
zwemmen. Daar waren wel 
kansen. Ik leerde er een leuk 
meisje kennen en op een keer 

nodigde ze me uit voor het 
eten. Later op de avond begon 
ze me te zoenen. Het was 
leuk en spannend, tot we ons 
gingen uitkleden. Ik weet niet 
wat me bezielde, maar ik werd 
totaal passief en apathisch. 
Ik denk dat het te maken had 
met het idee dat er iets van me 
verwacht werd. Dat ik moest 
presteren of zo. 
Achteraf schaamde ik me 
verschrikkelijk. Ik heb nooit 
meer afgesproken met dat 

meisje en bij het zwemmen 
heb ik haar gemeden. 
Stom natuurlijk, dat ik zo 
reageerde. Dat meisje voelde 
zich waarschijnlijk heel erg 
afgewezen door mij. Ik had 
beter iets kunnen zeggen, 
maar het punt was dat ik zelf 
niet doorhad waarom ik ineens 
zo passief werd.
Weer een negatieve ervaring 
dus. Het maakte dat ik terug 
in mijn schulp kroop. Vrouwen 
liet ik voorlopig links liggen. 
Tegelijkertijd voelde ik me een 
vreselijke sukkel. Als ik eens 
met vrienden in een café was 
en zag hoe makkelijk zij een 
meisje versierden, dan vond ik 
dat heel moeilijk. Waarom zij 
wel en ik niet? Eigenlijk wilde 
ik gewoon graag een leuke 
vriendin, maar het feit dat ik 
nog nooit seks had gehad, vond 
ik zo onmannelijk. Het maakte 
me onzeker. Een vriendin leek 
helemaal iets onbereikbaars. Ik 
vluchtte in werk en gamen in 
mijn vrije tijd.” 

Eerste keer
“Na mijn dertigste verjaardag 
stak het verlangen toch weer 
de kop op. Op mijn werk 
leerde ik Bertine kennen, 
een vrouw met wie ik een 
goed contact kreeg. Ze had 
al een relatie en er ontstond 

een waardevolle vriendschap 
tussen ons. Met haar kon ik 
over mijn probleem praten. 
‘Er is helemaal niks mis met 
jou,’ zei ze overtuigd. ‘Jij moet 
alleen een keer een leuke 
ervaring in bed hebben.’ Dat 
gaf me de moed om er iets 
mee te doen. 
Ik heb verschillende 
mogelijkheden overwogen. 
Uiteindelijk heb ik een 
afspraak gemaakt met iemand 
die betaalde seks had met 
‘gevallen’ zoals ik. Een soort 
sociaal sekswerker. Ik wilde 
iemand die daar ervaring mee 
had en het geduld, niet zomaar 
een prostituee. Ik kreeg 
een intake om te vertellen 
wat mijn probleem en mijn 
wensen waren. Het voelde 
allemaal erg geregisseerd, 
maar het gaf ook duidelijkheid. 
Ik ben blij dat ik het 
heb gedaan. Tijdens de 
afspraak zelf was ik wel heel 
zenuwachtig. Het was een 
aardige vrouw en ik vond haar 
ook aantrekkelijk. Nadat we 
ons hadden uitgekleed, schoot 
ik meteen weer in die apathie 
en somberheid. De vrouw 
keerde zich toen niet van me 
af, maar begon juist met me 
te praten en vroeg naar wat 
ik voelde op dat moment. Dat 
gaf ruimte en voor het eerst 
in mijn leven heb ik toen met 
een vrouw gevreeën. 
Ik was enorm opgelucht dat 
het nu eindelijk was gebeurd. 
Het gaf me het gevoel dat ik 
eindelijk normaal was. Dat er 

niks aan me mankeerde. Mijn 
contact met Bertine heeft me 
daarna verder geholpen. Zij 
werd een soort relatiecoach 
voor me. Nadat ik haar over 
mijn ervaring had verteld, zei 
ze: ‘Zo, en dan ligt nu de weg 
voor je open naar een leuke, 
vaste vriendin.’ 

Openheid
“Die leuke, vaste vriendin 
is nog niet in mijn leven 
gekomen, maar ik heb 
inmiddels al wel wat 
romantische dates gehad via 

een datingsite. Dat had ik 
eerder nooit gedurfd.  
Ik ben opener geworden. 
Ik durf nu toe te geven dat 
ik niet zo veel ervaring heb 
met vrouwen. Ik merk dat 
dat helemaal niet afschrikt. 
Dat je je er niet voor hoeft 
te schamen. De vrouwen die 
ik ontmoet heb, gingen er in 
ieder geval goed mee om.  
Vaak zijn ze wel verbaasd:  
‘Jij? Maar je ziet er zo leuk uit!’ 
Ja, ik weet nu dat ik er mag 
zijn. Ik verzorg mezelf goed  

als ik een date heb. Ik kan  
best een vrouw krijgen. 
Maar die openheid is zo 
belangrijk. Praten, praten 
en nog eens praten, dat 
heeft mij geholpen. Mijn 
gesprekken met Bertine 
en haar aansporingen 
hebben me dat doen inzien. 
Daardoor heb ik de passiviteit 
kunnen doorbreken. Ik heb 
zelfvertrouwen gekregen.  
Ik voel dat ik mijn leven 
zelf kan vormgeven, dat ik 
er invloed op heb. Als het 
misloopt met een vrouw,  

hoef ik mezelf daar niet de 
schuld van te geven.  
De klik is er dan misschien 
gewoon niet. 
Ik wil graag een relatie. 
Ik mis die intimiteit en 
gezelligheid in mijn leven. 
Maar het voelt nu niet meer 
als iets onbereikbaars. Ik neem 
mijn verlangen serieus en 
ondertussen kijk ik rond en 
heb ik plezier met vrouwen. 
Daar had ik een paar jaar 
geleden alleen maar van 
kunnen dromen.” L

Na een paar negatieve ervaringen had  
Thijs (35) bijzonder weinig zelfvertrouwen 
meer als het op vrouwen aankwam. Op zijn 
tweeëndertigste was hij nog steeds maagd. 

Een sekswerker, gespecialiseerd in ‘gevallen’ 
zoals Thijs, bood uitkomst.

Thijs:

‘Misschien ging ik meisjes wel 
uit de weg omdat ik bang was 
om afgewezen te worden’

‘Ik ben opener geworden en durf 
nu toe te geven dat ik niet zo veel 
ervaring heb met vrouwen’

‘Toen het gebeurd was, voelde ik me eindelijk normaal’
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