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goedkope hoNd
Groter dan je denkt.

rotskuNst Mei 2005: Kunstenaar Banksy schildert 
een primitieve rotstekening waarop een menselijke figuur is 
afgebeeld terwijl deze een winkelwagentje voortduwt. Het lukt 
hem de steen ongezien op te hangen in het British Museum in 
Londen. Na ontdekking (pas na drie dagen!) voegt het museum 
het werk toe aan de permanente collectie.

hahahahahahaha
   Stomme grap             wel geinig               grappig             hilarisch          dubbel liggen   in je broek pissen        huilen van het lachen     janken

Affiche uit 1895 met alle zonden die je in het verderf kunnen laten 
wegzinken. Ook het hebben van vrije seks, roken en een bezoekje aan de 
dansschool laten je onafwendbaar naar het hel stromen.

 leerzame poster 

kat krijgt eigeN creditcardEen Australische bank heeft de aanvraag voor een creditcard voor 
een kat uit Melbourne gehonoreerd. Het fortuinlijke huisdier dat 
luistert naar de naam Messiah kreeg zijn eigen kaart die gekoppeld 

is aan de rekening 
van zijn bazin 
toegestuurd. De 
Bank heeft met 
het schaamrood op 
de kaken excuses 
gemaakt voor de 
fout. De eigena-
resse van Messiah 
wilde naar verluidt 
nagaan of de bank 
de identiteit van 
potentiële klanten 
wel goed test.

w e t e n s c h a p  /  o r g a s m e
tekst petra boers beeld suzanne hertogs

de mythe van het vrouwelijk én mannelijk orgasme

 orgastische gelijkenissen 
HETZELFDE BIJ MAN EN VROUW: 

Gratis & gezond genot 
Gratis én gezond: ’t klinkt bijna als een hijge-
rige reclame voor een ongeloofwaardig nieuw 
product. Maar we hebben het over het doe-het-
zelf-orgasme, “de paus pesten”, “au-main-ma-

rie”, of met een officieel woord masturbatie. Ander chique woord: 
onanie. Geschikt voor Jan én Marie. Voor Ahmed én Shari. Jon-
gens en meisjes. Jong en oud. Alleen of samen. Wat een heerlijk 
democratisch cadeautje van moeder natuur! Bovendien kent 
EHBG (Eerste Hulp Bij Geilheid) vele voordelen (zie kader).

Tenminste: als je het probeert! 
Tussen hun elfde en dertiende masturbeert ongeveer een vijfde 
van de meisjes in Nederland. Rond hun zestiende heeft bijna 
de helft deze opwindende vorm van handgymnastiek ontdekt. 
Daarna komen er verrassend genoeg niet zo gek veel meer bij: 
van de volwassen vrouwen bevredigt ietsje meer dan 50% zich-
zelf. Best weinig eigenlijk, als je bedenkt dat mannen - jong, 
oud, bruin, wit, moslim, christelijk - het bijna allemaal doen: 
zo’n 90 tot 99% blijkt uit verschillende onderzoeken.

Wat is hier aan de hand?! 
Durven vrouwen gewoonweg niet aan de heren onderzoekers 
toe te geven dat ze zichzelf dit leuke bonusje van moeder na-
tuur gunnen? Of is het nog een overblijfsel uit de vroegere ta-
boetijd van ‘handjes boven de dekens’, ‘nette meisjes vingeren 
niet’, of - veel erger - ‘van masturberen groeit je ruggengraat 
scheef, word je blind, doof, krankzinnig, krijg je zenuwsto-
ringen, sterf je een vroege dood, .... (vul maar in)’? Ideeën die 
trouwens ooit uiterst serieus werden verwoord door weten-
schappers, zoals de Zwitser Tissot in zijn boek L’Onanisme. 
Dissertation sur les maladies produites par la masturbation. Dit 
“meesterwerk” uit 1760 werd in vele talen vertaald en meer 
dan honderd jaar lang flink herdrukt. En dat bovenop de in-
vloedrijke rooms-katholieke theoloog Thomas van Aquino die 

masturbatie al in de dertiende eeuw tot een zeer zware zonde 
verklaarde. Geen wonder dat hier en daar nog wat anti-onanie-
echo’s uit de geschiedenis naklinken. Oké, meisjes, nog één 
afschrikwekkende uit de oude doos dan: ‘Van vingeren krijg  
je behaarde handen!’ Echt! :-) Doen dus!

Zz-zz-zzenuwe!
Je zou het misschien niet zeggen na dit doe-het-zelf-verhaal, 
maar de natuur heeft de kutjes en de pikken op deze planeet 
zeer eerlijk bedeeld. In de kittelaar van de vrouw zitten name-
lijk evenveel zenuwuiteinden als in de eikel van de man. Alleen 
zijn ze bij de mannelijke genotsknots over een veel groter op-
pervlak verdeeld dan bij het vrouwelijke genotsknotsje. Niet zo 
gek dus dat de vrouwelijke variant veeeeel gevoeliger is. Som-
mige vrouwen krijgen zowat een elektrische shock als je dit 
mini-eikeltje direct aanraakt. Handle with care dus, boys, anders 
krijgt het meisje dat je wilt verwennen letterlijk de zenuwen!

‘Klaarkomen is gezond.’ ‘Voor goede seks moet je tegelijk komen.’ ‘Bij jongens is 
een orgasme héél iets anders dan bij meisjes.’ Is dat allemaal wel waar? Lees wat 
wetenschappers ontdekten over “het zalige niks”. Waarin lijken boys en girls op  
elkaar en wat is écht anders? 

Het zalige niks...[m/v]

’t klinkt bijna als een hijgerige  
reclame voor een ongeloofwaardig 
nieuw product

 masturberen, good-4-you: 
 

•  je hoeft er geen geld voor te hebben, 

• je kan er geen rare ziektes van oplopen, 

• je hoeft niet onzeker en onhandig te klunzen, 

• het werkt ontspannend, 

• het is een probaat anti-stressmiddel, 

• het verzacht menstruatiekrampen, 

• het is goed voor je baarmoeder, 

• het schijnt bij mannen het risico op prostaatkanker te verminderen, 

•  het zorgt voor de aanmaak van nieuwe hersencellen, zo zag de Cana-

dese neuroloog Samm Weiss bij muizen (dus waarom niet bij mensen), 

• en ga zo nog maar eventjes door!
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Sssssspuiten!
Ho ho, de spieren bij man en vrouw mogen dan even snel tril-
len, bij mannen gebeurt er tijdens het hoogtepunt toch zeker 
nog iets extra’s? Zóveel lijken we toch niet op elkaar? Tuurlijk, 
ze spuiten sperma, of wat chiquer en medischer: ze ejaculeren. 
Maar ook hierin blijken ze niet uniek. Er zijn ook vrouwen die 
ejaculeren, in de volksmond ook wel squirten genoemd. Vroeger 
dacht men dat deze zeer vochtige vrouwen een kleine plas de-
den tijdens het klaarkomen. Maar gelukkig stond ook hier de 
wetenschap voor niks: het vrouwelijk vocht werd in een reageer-
buisje opgevangen, geanalyseerd en guess what? Niks geen urine. 
Het goedje leek sterk op prostaatvocht, de vloeistof waaruit 
sperma voor 10% bestaat. Voor de scheikundig geïnteresseerden 
onder ons: een alkalische en wat waterige stof met fructose en 
enzymen erin. Kortom: wéér een overeenkomst tussen man en 
vrouw. Maar girls, ga alsjeblieft niet twijfelen aan jezelf als je 
niet al sproeiend ligt te genieten. De schattingen van het aantal 
vrouwen dat daadwerkelijk squirt lopen uiteen van 40% (dit 
bleek tijdens een grootschalige enquête in de jaren negentig) tot 
6% (gemeten bij vrouwen die in een laboratorium masturbeer-
den). De wild spuitende vrouwen die sinds de jaren negentig 
plots the next hip thing waren in pornofilms zijn doorgaans fake. 
Dat is dan toch wel weer een flink verschil met mannen...

Zzzzzoete natte dromen...
Jongens krijgen er geheid eentje: de befaamde natte droom, of-
tewel klaarkomen tijdens je slaap (kan ook als je niet over seks 
hebt gedroomd). Voor ongeveer een op de vijf jongens schijnt 
het zelfs de allereerste klaarkomervaring te zijn. Wel even 
schrikken, zo’n vochtig bed. Dacht je dat het bij vrouwen niet 
gebeurde? Wel dus! Niet dat ze woest en kreunend klaarkomen, 
maar ze kunnen tijdens hun droomavonturen wel flink vochtig 
worden. Net als bij de mannelijke stijve, kan deze “bevloeiing der 
akkers” wel vier tot zes keer per nacht plaatsvinden. Verschilletje: 
mannen dromen vooral nat als ze jong zijn; oudere heren beleven 
hooguit nog een vochtig nachtelijk avontuur als ze al een tijdje 
“droog staan”. Bij vrouwen is het precies andersom; als vrouwen 
ouder worden, krijgen ze vaker natte dromen. Nou ja, zo’n 40% 
dan, blijkt uit weer een andere wetenschappelijke studie.

Tenentintelen
Nog één belangrijke overeenkomst tussen de hoogtepunten 
van de man en de vrouw: de intensiteit en lijfschokkendheid 
kan per orgasme sterk verschillen. Tuurlijk, een man - zeker een 
jonge -  kan in dertig seconden klaarkomen. Gemiddeld schij-
nen mannen ongeveer 7,3 minuten na de start van een neukpar-
tij hun hoogtepunt te bereiken. Ook vrouwen kunnen zich vlot 
klaarvingeren: de helft heeft slechts tussen de 1 tot 3 minuten 
nodig, bleek uit een onderzoek onder 200 vrouwen. En het 
record schijnt op 15 seconden te staan. Snelheid betekent alleen 
niet dat er een legendarisch orgasme wordt beleefd. Eén wet 
gaat namelijk voor beide seksen op, ook al schijnen mannen 
hem wel eens te vergeten: hoe langer de actie, hoe sterker de reactie! 

Stiffy + stiffy
Dacht je dat alleen jongens “een paal” krijgen. Nee dus. Ook 
vrouwen krijgen er eentje - nou ja, een paaltje dan. Hun kittelaar 
vult zich met bloed en zwelt op, als een minipikkie. En net als 
haar mannelijke soortgenoot heeft het vrouwenpikkie twee zwel-
lichamen - een lekker onerotisch woord voor een soort sponsjes 
die zich vullen met bloed zodra je erotisch geprikkeld raakt. 
Verder houdt de gelijkenis tussen de mannelijke en vrouwelijke 
stiffy’s wel zo’n beetje op. Alhoewel... bij sommige vrouwen kan 
hun minipikkie wel één héle centimeter lang worden! Mocht 
je het wie-heeft-de-grootste?-wedstrijdje met jongens aan gaan, 
dan kun je altijd vertellen dat je kittelaar slechts ‘het topje van 
een enorme ijsberg’ is. Alleen het knopje bevindt zich boven de 
huid, onderhuids strekt de kittelaar zich nog een heel stuk uit!

Tepeltentjes
Een ander type stijve dat zowel jongens als meisjes kunnen 
krijgen: tepels die zich oprichten als een soort tentjes. Maar: 
beschouw stijve tepels niet als dé lakmoesproef voor verge-
vorderde geilheid. Bij sommige meisjes en jongens worden de 
tepels gewoonweg nooit stijf, al drijven ze de tent uit van geilig-
heid. En o ja, girls: wees niet teleurgesteld als een jongen nauwe-
lijks reageert op jouw heerlijke tepeltrucjes. Ongeveer de helft 
van de mannen schijnt daar nauwelijks iets van te voelen. De 
andere helft vindt het juist heerlijk als je hun tepels vol vuur 
verwent, dus altijd even uitproberen. En dan nog een waar-
schuwinkje voor de boys: niet élke stijve tepel is een signaal van 
opwinding. Ook kou maakt stijf. Een extra deken helpt beter 
voor de voorspoedige ontwikkeling van jullie liefdesspel dan 
verwoed tepelgestreel. Of een paar warme sokken. (Deze tip is 
wetenschappelijk bewezen: tijdens live orgasmeonderzoek aan 
de universiteit van Groningen bleken proefpersonen die hun 
sokken aanhielden sneller en intenser klaar te komen.)

Trrrrrrillingen!
Tijdens het heilige hoogtepunt is de natuur verrassend fair. Bij 
vrouwen en mannen trekken de spieren in de bekkenbodem 
met precies dezelfde trilling samen. Voor de natuurkundig 
geïnteresseerden onder ons: de frequentie is 0,8 Hertz. Voor de 
minder natuurkundig onderlegden: dat is iedere 1,25 seconde 
een samentrekking. Deze interessante overeenkomst tussen 
meisjes en jongens werd in de jaren zestig van de vorige eeuw 
ontdekt door de beroemde seksuologen Masters en Johnson. 
Als eersten durfden zij het aan om het menselijke orgasme 
live te bestuderen in een laboratorium. (Detail: proefpersonen 
kregen een draadje ingebracht in hun billen om te meten hoe 
vaak de bekkenbodemspieren samentrokken. Brrrr.) 

Ook tijdens het heilige hoogtepunt 
is de natuur verrassend fair
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H ij zet zijn fiets tegen de winkelruit en kijkt 
even snel om zich heen voordat hij naar  
binnen gaat.
Als hij langs het schap met shampoo loopt 
ziet hij twee meiden van school bij de  

make-up staan.
Nonchalant loopt hij naar het wandje met dvd’s en begint ze 
uitgebreid te bekijken, pakt er af en toe één tussenuit om de 
achterkant te lezen.
Bij Minority Report twijfelt hij even... € 4,99 maar! Géén geld.
Hij besluit hem mee te nemen.
Jezus, wát doen die meiden er lang over. Eindelijk ziet hij  
ze richting de kassa lopen.
Snel loopt hij langs de crèmes, maar ziet dan mevrouw K.,  
een vriendin van zijn moeder, bij de sieraden staan... shit!
‘Hé, wat leuk, ben jij ook aan het kijken voor je moeder?’
Hij knikt.
Ongemakkelijk begint hij te draaien aan een rek met 
oorbellen en kettingen.
Mevrouw K. zegt: ‘Deze zou ze vast en zeker mooi vinden,  
ik zoek nog even verder.’
Ze lacht nog even vriendelijk naar hem en loopt dan de 
winkel uit.
Hij pakt de oorbellen die ze aanwees en zoekt er een  
kettinkje bij.
Eerlijk gezegd was hij zijn moeders verjaardag helemaal 
vergeten, hij heeft wel wat anders aan zijn hoofd.
Bij de kassa kijkt hij met een schuine blik naar de standaard 
die op de toonbank staat.
Hij kijkt over zijn schouder de winkel door... niemand
Snel grist hij een doosje van de standaard en legt die  
bovenop de dvd.
De vrouw scant alles en noemt een prijs.
‘Hóeveel?’, vraagt hij geschrokken en kijkt op het 
kassaschermpje.
Hij pakt zijn pas en pint, grist het tasje van de toonbank  
en loopt dan snel de winkel uit.
Shit! € 9.95 voor een pakje condooms! Daar had ik twee dvd’s voor 
kunnen kopen, denkt hij terwijl hij naar zijn fiets loopt.
Hij doet het plastic tasje onder zijn snelbinders en 
vervloekt zijn moeder, die zo heeft lopen hameren op zijn 
‘verantwoordelijkheid’.
Eigenlijk heeft hij een beetje spijt dat hij ook nog dat 
kettinkje voor haar gekocht heeft.

Ze neemt een slokje thee en pakt de pil die naast  
haar ontbijtbordje ligt.
Haar moeder kijkt haar onderzoekend aan,  
of verbeeldt ze zich dat alleen maar?
De dag lijkt heel lang te duren, ze hangt maar  

een beetje achter de computer.
Als ze ’s avonds onder de douche staat scheert ze met zorg 
haar oksels en benen.
Ze droogt zich af en smeert zichzelf in met de bodylotion  
die hij zo lekker vindt ruiken.
Als ze een mooie tanga en bijpassende bh aantrekt, begint  
ze zich een beetje zenuwachtig te voelen.
Stel je voor dat het net zo gaat als bij haar beste vriendin...  
die had zich er heel wat van voorgesteld en dat viel zó tegen.
Ze hadden er met hun groepje wel om kunnen lachen: zoals 
ze vertelde hoe haar vriend in haar borsten had geknepen! 
‘Alsof hij dacht dat ze heel hard toet zouden roepen! Haha!’
En dan dat gekluns met dat condoom, hoe ze hem niet 
goed omkregen en dat hij toen slap werd... ‘Nou en toen hij 
eindelijk weer stijf was, hebben we het maar zonder gedaan. Al 
dat gekloot voor niks want hij was binnen vijf minuten klaar.’
Terwijl ze zich verder aankleedt, schiet haar nog iets te binnen 
wat haar vriendin vertelde. Ze loopt naar de badkamerkast 
om een handdoek te pakken.
Als ze uit de badkamer komt, botst ze tegen haar moeder op. 
Die trekt even haar wenkbrauwen op als ze de handdoek ziet.
‘Papa en ik gaan zo weg hoor. Denk je erom dat je je zusje 
op tijd naar bed doet en dat wij om een uur of twee wel weer 
thuis zijn?’
Ze voelt zich een beetje ongemakkelijk en friemelt aan de 
handdoek.
‘In mijn nachtkastje liggen ook handdoeken, die zijn wat 
kleiner’, zegt haar moeder.
Wáárom schaamt ze zich nu? Ze voelt haar wangen rood 
worden en loopt snel haar kamer in.
Ze gooit de handdoek op het bed en kijkt naar de kaarsjes  
die ze al klaar had gezet om er iets romantisch van te maken.
De pil, condooms, handdoeken... Ze voelt al haar zin 
wegzakken en wilde maar dat seks zo simpel was als in 
romantische films. 

Zij

o r g a s m e  i n t e r m e z z o  /  v e r h a a l
tekst josé tuasela beeld suzanne hertogs

Hij

De eerste    keer
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richtheid van –  jonge? – mannen: uit onderzoek blijkt dat 
ongeveer 60% van de vrouwen niet heeft genoten van de eerste 
keer. Dat geldt maar voor zo’n 10% van de mannen. Een op-
merkelijk verschil, zeker als je bedenkt dat vrijen, net als dan-
sen, plezier is voor twee. Hoe zou dat komen?

Van plateau naar de top
Wel eens een berg of heuvel beklommen? Bij sommige bergen 
klim je in één keer steil door naar de top. Maar je hebt ook 
bergen met een plateau: na een flinke klim wandel je een tijdje 
op dezelfde hoogte. Daarna begint pas de laatste stijging naar 
de échte top. Van topwandelen naar topneuken: de opwinding 
van jonge jongens schiet in één keer door naar de top. Vrou-
wen hebben wat meer tijd nodig: ze blijven veel langer in de zo-

genaamde plateaufase. Dat betekent dat een jongen vaak al lang 
zijn top heeft bereikt, terwijl de vrouw zich nog “warmloopt”. 
Tuurlijk zijn hier wel oplossingen voor. Tip voor girls: stop 
niet, ga na zijn top nog even door, bijvoorbeeld door jezelf te 
bevredigen, of hem te vragen dat bij jou te doen. Denk niet dat 
jij geen orgasme kunt bereiken: het duurt gewoon wat langer! 
Vrouwen kunnen er ook niks aan doen dat ze wat langer blij-
ven treuzelen (of genieten) op het plateau. Misschien is het wel 
“de natuur”? Het zou niet handig zijn voor het voortbestaan 
van de soort als het andersom was. Stel je maar voor dat het 

 orgastische onderscheidingen 
VERSCHILLEN BIJ MAN EN VROUW:
‘Vrouwen hebben een reden nodig voor seks, mannen alleen een plek.’
‘Vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars’

A ls het over mannen, vrouwen en seks gaat, lijkt 
iedereen het liefst de verschillen te benadrukken. 
En ja, verrassing: ook die hebben wetenschap-
pers overal ter wereld onderzocht!  Vrouwen 
kunnen veeeel vaker klaarkomen dan mannen. 

 
Mas, mas! 
Even niet schrikken: het hoogste aantal vrouwelijke orgasmes 
ooit geregistreerd, is 134 keer in 1 uur (echt waar, het gebeurde 
in een laboratorium, er stonden wetenschappers bij om te 
tellen). Hoogste aantal bij mannen: 16 keer in een uur. Dat is 
nogal een verschil. De gemiddelde vrouwelijke kittelaar her-
stelt zich nou eenmaal binnen een paar minuten. Klaar om 
weer te komen. Sommige dames hebben zelfs helemaal geen 
herstelperiode nodig en kunnen er direct nog een hoogtepunt 
achteraan krijgen. En nog een. En nog een. Bij een man duurt 
de herstelperiode langer: afhankelijk van de leeftijd tussen de 5 
minuten en een half uur. 
Even voor de duidelijkheid: 134 keer per uur of 16 keer per uur 
klaarkomen zijn absolute extremen van het type ‘wereldrecord 
roomsoezen eten’ of ‘langste stofzuigactie ooit’. Eén keertje 
lekker klaarkomen is ook al heel wat, want...

Menos, menos!
Helaas, helaas: er mogen dan vrouwen zijn die rustig een keer-
tje of drie, vier, vijf achter elkaar klaarkomen, er zijn er ook 
een heleboel die nog NOOIT in hun leven een orgasme had-
den. De cijfers? Maar liefst een op de vijf vrouwen schijnt vrij-
wel nooit klaar te komen. Dat staat dan weer in schril contrast 
met mannen. Vrijwel elke man komt klaar. Gemiddeld een 
keer per dag, tijdens de puberteit meestal nog wel ietsje vaker. 

Krikken & komen: no way
Nog een verschil. Neuken, copuleren, wippen, poereloeren, hoe 
je het ook noemt: zo’n 70% van de vrouwen komt niet klaar 
van alleen de daad. Sommige onderzoeken komen zelfs op 
80%. Je zou dus bijna zeggen: neuken is de bijzaak. Voor mannen 
misschien moeilijk te geloven, maar echt, ook recent onder-
zoek naar het gebruik van vibrators laat het weer zien. Anders 
dan veel heren denken, blijkt dat 80% van de vrouwen hun 
mechanische vriend nooit in hun kutje stoppen. Ze gebruiken 
hem alleen om hun kittelaar te stimuleren en zo een orgasme 
te krijgen. Dat zou je als man toch aan het denken kunnen 
zetten. Ook al omdat...

Eerste keer: kut met peren
Nog een verschil, dat mogelijk samenhangt met de neukge-

‘Zo’n 70% van de vrouwen komt 
niet klaar van alleen de daad’

 orgasmes in beeld m/v 
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plateau-
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opwinding

begin vrijpartij                     eind vrijpartij

  jongens                          meiden 

 

              jongens & meiden 
                     zonder orgasme
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vrouwtje allang bevredigd zou zijn, voordat het mannetje ein-
delijk eens een keertje zijn spermatozoiden zou storten. Zou 
het vrouwtje zich niet in haar oneindige egoïsme allang geeu-
wend omgedraaid hebben? No kids garanteed. Tip voor boys: 
hou je in, leer uitstellen, zorg dat je vriendin al een flink lang 
voorspel heeft gehad. Zo zorg je dat ook zij van het heerlijke 
uitzicht kan genieten. 

Relaxxxxxxxxxxzzzzzz: het grote niks
Als een vrouw wél klaarkomt is er een interessant verschil: 

vrouwen komen 
intenser en lan-
ger klaar dan 
mannen! Dat 
blijkt uit een 
nieuw type on-
derzoek uit 2006 
van professor 
Holstege en zijn 
promovendus 
Janniko Geor-

giadis. Zij nodigden mannen en vrouwen uit om in een on-
derzoekskamertje van de Universiteit van Groningen liggend 
onder een hersenscanner klaar te komen. De proef leverde 

zo’n twintig orgasmen bij vrouwen op (sommige lukte het - 
heel begrijpelijk - niet om klaar te komen, andere lukte het wel 
drie keer). 
De resultaten van de hersenscans waren opmerkelijk. Bij vrou-
wen blijkt de ontspanning tijdens het orgasme totaler dan bij 

mannen: de activiteit in het hersen-
centrum waar het bewustzijn en de 
ratio huist daalt sterk. Janniko con-
cludeert hieruit dat vrouwen tijdens 
hun hoogtepunt eventjes volledig de 
controle over zichzelf verliezen. Het 
grote niks. Precies zoals bij Phineas 
Gage, een Amerikaanse spoorwegar-
beider uit de negentiende eeuw. Bij 
een ongeluk met dynamiet schoot 
op een dag een ijzeren staaf door zijn 
hoofd, precies door zijn voorkwab. Hij 
overleefde de doorboring - de staaf 
kwam er aan de andere kant weer uit -  
maar zijn persoonlijkheid veranderde 
volkomen. Volgens vrienden was hij 
niet langer de Gage die ze hadden 

gekend. Hij verloor zijn remmingen, maakte veel ruzie, was 
onhandelbaar, onberekenbaar en gaf zich over aan seksuele 
uitspattingen. Ongeveer hetzelfde lijkt een 29-jarige Britse 
man te zijn overkomen die in 2002 van een steiger viel. Na zijn 
val kreeg hij een onverzadigbare honger naar seks. 

Geen ingebouwd glijmiddel
Onverzadigbare honger naar seks of niet, anders dan vrouwen, 
hebben mannen geen “ingebouwd” glijmiddel. Oké, afgezien 
van een druppie voorvocht misschien. Maar net als voor vrou-
wen geldt voor mannen: vocht geeft vreugde! Tip voor girls: wil je 
je lief met de hand tot een hoogtepunt brengen, doe dan niet 
aan “droogrukken”. De beste truc is in je hand spugen (zonder 
dat het al te goor wordt natuurlijk), da’s beter dan bodylotion 
of glijmiddel. Zeker als jullie van plan zijn om daarna nog een 
stapje verder te gaan (bodylotion en glijmiddel kunnen een 
condoom aantasten). 

Het walhalla-orgasme
Tot slot een woordje over het alom bejubelde gelijktijdige 
orgasme. Toppunt van genot, veel te zien in porno, televi-
sieseries, romcoms en tja, eigenlijk in elke geromantiseerde 
voorstelling van seks. Don’t believe the hype. Zo’n zeven van de 
tien vrijende stelletjes komt NIET gelijktijdig klaar. Daarvoor 
verschillen mannen en vrouwen nu eenmaal net iets te veel van 
elkaar. Tegelijk klaarkomen vraagt een heleboel afstemming, 
oefenen, uitstellen, doorwandelen en nog zo wat, voordat het 
een keertje lukt. Gelijktijdig: leuk, maar ook zonder dat de 
klokken exact gelijk lopen, kun je elkaar walhalla-orgasmes 
bezorgen. Dus girls & boys: regel het samen! De wetenschap 
biedt voldoende aanknopingspunten. En je gevoel al helemaal 
(ja, daar ging dit artikel ff niet over, maar dat is natuurlijk heel 
belangrijk). Of wil je misschien toch...

Liever chocola?
Je hebt het vast al eens ergens gelezen: zeven van de tien vrou-
wen kiest voor chocola boven seks. Op de een of andere ma-
nier kunnen wij ons niet onttrekken aan het vermoeden dat 
dit wellicht dezelfde vrouwen zijn als... 

Vrouwen komen intenser  
en langer klaar dan mannen!

De onderste 
schets is uit 
1868 en 
getekent door 
dr. Harlow,  
de arts van 
de doorboorde 
man.

Een vrouwenbrein tijdens een orgasme. 
De blauwgekleurde gebieden zijn relatief slecht doorbloed. Het 
gaat daarbij vooral om de voorste kwab. Het rode gebied bete-
kent juist dat er vrij veel bloed zit. Dit is in de kleine hersenen.

k i j k e n  /  c o m p i l at i e  v o o r p u b l i c at i e

marc terstroet

Atlas Extra Ordinair

tekst & beeld marc terstroet

 zelf orgasmes  
 wetenschappelijk bestuderen? 
 

Mocht je na het lezen van dit artikel denken: goh, wetenschapper 

worden is zo saai nog niet, dan raden we je aan de volgende boeken te 

lezen alvorens definitief seks tot je studiekeuze te maken:

•  The case of the female orgasm. Elisabeth A. Lloyd. Harvard University 

Press, 2005

•  The technology of orgasm. Rachel P,. Maines. The John Hopkins Uni-

versity Press, 1999

•  Regional cerebral blood flow changes associated with clitorally-indu-

ced orgasm in healthy women, Janniko Georgiadis e.a. in: European 

Journal of Neuroscience, 2006


