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Heb jij ‘het’ nog niet gedaan? Logisch, want Nederlandse jongeren doen 
het gemiddeld op hun 17de voor het eerst. Toch is de kans groot dat je ‘het’ 
al heel wat keren op internet hebt gezien. Een goede voorbereiding? Nee, 
want neuken doe je dus vooral niet zo. Pornobeelden zijn waanbeelden.

NeukeN doe je dus vooral NIeT zo!
De 6 grootste 

porno-waanideeën 

Seks afbeelden is, net als seks zelf, een oeroude men-
selijke behoefte. Al 30.000 jaar geleden schilderden 

onze voorouders ‘de daad’ in hun grotten.  
De oude Chinezen, Indiërs, Egyptenaren, Grieken en 
Romeinen: ze maakten de prachtigste boeken, beeld-

jes, tempelversieringen en schilderingen over neuken. 
Van voor, van achter, triootjes, groepsseks: het was 
allemaal te zien. Toch was er een groot verschil met 

de internetporno van nu. Veel godsdiensten en  
culturen zagen seksueel genot van een paartje als iets 

heiligs. Seks was de weg naar nageslacht  
en naar eenwording met het goddelijke.  

Pornografie, zoals we het woord nu begrijpen, bestaat 
eigenlijk pas sinds de preutse Victoriaanse tijd (19e 
eeuw). Seks en het afbeelden ervan werd toen heel 

vies gevonden en verboden. Dat taboe bleef tot ver in 
de twintigste eeuw. Vanaf eind jaren zestig, met de 
komst van de pil, kwam de ‘seksuele bevrijding’ op 

gang: porno hoorde daar bij. En voor elke ‘sekssmaak’ 
kwam er wel een pornosoort. Echt wettelijk legaal 

werd pornografie in Nederland pas in 1986.  
Legaal voor volwassenen: je mocht pas een seksshop 

of -bioscoop in als je 18 was.

En toen kwam internet. Je opa en oma zagen hun 
eerste vrijpartij toen ze hem zelf uitvoerden.  

Jouw vader en moeder misschien toen ze achttien 
waren, in een seksboekje of bioscoop. Maar jij? Op 

internet kun je je kont niet keren, of je stuit op porno, 
soms hele vreemde of harde. Beelden met impact, 

terwijl je zelf nog geen of nauwelijks ervaring hebt om 
ze mee te vergelijken. Daarom voor de zekerheid: zo 

neuk je niet in het echt! DUF zet de zes grootste  
pornowanen op een rij. Niet omdat we tegen  

opwindende plaatjes zijn (zie de beelden!) 
Maar omdat we voor fijne seks zijn. 

EEN KORTE, HEViGE GESCHiEDENiS VAN PORNO
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VOOR MEiSjES

PORNO-WAANIDEE 1: Ik moet altijd, overal, in elke positie willen 
(ook al wil ik eigenlijk niet) 

Porno-flauwekul uit het jaar nul. Meisjes hebben 
een uitgebreider voorspel nodig dan jongens om 
opgewonden te worden. Wacht net zo lang met 

neuken tot je echt opgewonden bent en het echt, 
echt, echt wilt. Doe het NOOIT omdat hij aandringt 
of omdat je bang bent dat hij je anders ‘een preuts 
trutje’ vindt. Geloof ons, je krijgt daar later altijd 

spijt van. Want als neuken pijn doet,  
of ‘maar raar voelt’, zie je er de volgende keer tegen 
op of heb je geen zin. In het ergste geval bepaalt het 

de komende jaren of je wel of niet  
geniet van seks. Zonde.

a

PORNO-WAANIDEE II: 

Ik kom vanzelf kreunend en  
krijsend klaar van zijn gebeuk! 

Totale porno-onzin. Bij vrouwen zit de boel anders 
in elkaar dan bij mannen. Klaarkomen door neu-

ken, zoals in pornofilms, dat overkomt vrijwel geen 
enkele vrouw. Minimaal moet op de een of andere 
manier ook je kittelaar gestimuleerd worden. En 

wees niet teleurgesteld als het je helemaal niet lukt 
de eerste keren. Klaarkomen moet je leren. Samen 
uitproberen en heel goed naar je lichaam luisteren 

is het enige dat werkt (tja, inderdaad, jongens  
hebben het wat gemakkelijker op dit vlak).

a

PORNO-WAANIDEE III: 

Ik moet zeker 10 verschillende  
standjes doen  

(minimaal ook anaal, dat is heel normaal)
Porno-waanzin ten top. Het is heel normaal om 

maar één of twee standjes te doen. Natuurlijk kun 
je voorzichtig andere posities uitproberen, om te 

kijken of het lekker voelt. Maar: seks is geen sport-
wedstrijd. Met tien verschillende standjes scoor je 
niet beter en raak je echt niet alsnog opgewonden. 

Sterker nog: bij veel afwisseling is de kans groot dat 
je er als meisje juist helemaal ‘uit’ raakt. Dus: doe 

gerust lekker ‘saai ’, en varieer alleen  
als je het opwindend vindt.

a

VOOR jONGENS

PORNO-WAANIDEE I: 

zIj wIl alTIjd, overal, IN elke posITIe 
(ook al zegT ze soms Nee) 

Porno-flauwekul uit het jaar nul. Meisjes hebben 
een uitgebreider voorspel nodig dan jongens om 

opgewonden te worden. Wacht dus net zo lang met 
echt neuken tot ze ‘ja’ zegt. En check altijd of ze het 
écht wil, of dat ze het alleen maar doet om jou een 
plezier te doen. Daar krijgt zij (en jij) later altijd 

spijt van. Dan doet het pijn en heeft ze  
de volgende keer geen zin.  

Zonde: je relatie verslechtert er alleen maar van.

a

PORNO-WAANIDEE II: 

Ik moeT hup, IN ééN keer 
keIhard dIe pIk erIN sToTeN!

Totale porno-onzin. Hoe opgewonden jij zelf ook 
bent, wees een gentleman in bed. Met haast doe je 
haar al heel snel pijn. Je moet juist heel langzaam 

en heel zachtjes, stukje bij beetje naar binnen gaan. 
Ondertussen zorg je dat ze opgewonden blijft. Focus 

niet op de penetratie, maar zoen, streel en raak 
haar aan. Best lastig voor een man, twee dingen 

tegelijk doen, maar zo blijft haar opwinding groeien 
(en neuk je straks het lekkerst).

a

PORNO-WAANIDEE III: 

eN daarNa: haar heel hard, laNg eN sNel  
beukeN (vINdT ze lekker)

Porno-waanzin ten top. Pas als je helemaal in haar 
bent en al een tijdje bezig bent, kun je je tempo 

opvoeren. En dan nog geldt: wissel af. Luister naar 
haar opwinding en ga sneller en harder als je voelt 
dat ze het lekker vindt. En, misschien verrassend: 
ga juist langzamer en voorzichtiger als je voelt dat 

haar opwinding afneemt. Dat kan namelijk ook, 
alleen: dat zie je gek genoeg nooit in pornofilms.

a

BONus: 3 PORNO-WAANIDEEtjEs vOOR hAAR

Wees niet teleurgesteld als hij dit ook niet  
zo lekker vindt als in internetfilmpjes:
1)  Hard met je lange gelakte nagels over  

zijn rug scratchen (of ze er diep inboren).
2)  Keihard sjorren aan zijn pik  

(aftrekken is niet hetzelfde als trekken).
3)  Stevig knijpen in zijn ballen  

(handle with care!!!)

porno verKoopt
De oude grieken zijn de uitvinders van het 
woord ‘pornografie’. Het is een samenstel-
ling van porn (prostitué) en graphein (schrij-
ven of vastleggen in een illustratie). pas in 
1857 kwam het woord in zijn huidige be-
tekenis voor het eerst voor in het engels. 
maar legaal verkrijgbaar was pornografie 
toen niet. tegenwoordig zijn seks en porno 
de meest ingetikte termen op internet.

BONus: 3 PORNO-WAANIDEEtjEs vOOR hEm

Wees niet teleurgesteld als zij dit ook niet  
zo lekker vindt als in internetfilmpjes:
1) Haar hardhandig, ruw of stoer behandelen. 
2)  Hup, diep een vinger erin en woest rond-

draaien (vingeren is niet hetzelfde als roeren). 
3)  Keihard knijpen in haar borsten  

(handle with care!!!)
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‘Neuken doe je zo.’ ‘Anaal? Heel normaal.’ ‘Zes  
standjes die je geprobeerd moet hebben.’ ‘Triootje? De 
drie basisregels’. Niet alleen porno toont je dagelijks 

waanbeelden over seks. Als je alle tijdschriften, sites en 
tv-programma’s moet geloven, zou je bijna gaan geloven 
dat seks één grote prestatierace is. Dat je de godganse 

tijd moet experimenteren. Anders ben je saai.  
Je mist iets. Je bent een duf stel. Pfff, wat hadden je 
opa en oma het dan nog makkelijk. Die mochten ten 
minste gewoon op en neer. Tot ze het perfect konden. 

Dan weer eens verder kijken.

Wij pleiten voor de terugkeer van saaie seks! 
Experimenteren is leuk, maar experimenteerdwang  
is niet sexy. Als je net begint met seks, is het al een 
hele prestatie er samen achter te komem hoe het 

voor allebei lekker is. Als je net begint met seks, is 
het - zeker voor meisjes - al een hele prestatie om al 

je zenuwen en onzekerheden te laten varen. Als je net 
begint met seks, is het - zeker voor jongens - al een hele 

prestatie om niet uit pure spanning en opwinding  
binnen een halve minuut klaar te komen.  

Kortom: als je net begint met seks, is het al heel wat als 
het lukt je samen echt te laten gaan. Daarna wordt het 

misschien eens tijd voor de ‘special effects’. 

Echt waar, geen waanidee: seks kan geweldig zijn. 
Maar alleen als er niks moet. Niet van elkaar, en niet 

van jezelf. Als je halverwege mag gapen  
en zeggen: laten we stoppen.  

Dat zie je nou nooit in porno.  

eXtreme tHrillporno
o ja, needless to say: trio’s, groepen, 
bondage, poepseks, seks met drie 
paarden en een bejaarde, met rare 
voorwerpen of op extreme thrill-plekken. 
niet bepaald doorsnee. Dus een trio 
met  je beste vriendin erbij of een 
gangbang met al je vrienden. niet 
stoer, niet cool, geen must, allemaal 
pornowanen. Alleen doen als je het 
echt wilt. meestal niet dus.

Het versCHil tussen goede porno en goede seKs
porno is een massaconsumptieartikel. goede porno 
windt zo veel mogelijk kijkers op, zodat ze makkelijk 
‘even’ kunnen masturberen. Waarvan en hoe de acteurs 
opgewonden raken is daarom heel clichématig en 
overdreven. Seks is een zeer individuele ervaring. goede 
seks windt jou en je partner op, zodat je er beiden genot 
en plezier aan beleeft. Waarvan en hoe jullie opgewonden 
raken, is heel specifiek en persoonlijk. Kortom: vind 
samen je eigen vorm, denk nooit dat je ‘pornofilmpje’ 
moet spelen .

Pleidooi voor  
saaie gaapseks!




