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Studies tonen aan dat lesbische 
koppels minder seks hebben 
dan hetero’s en nog minder 
dan homokoppels. Lesbische 
vriendinnen die ik aanspreek 
over deze ongetwijfeld objec-
tieve vaststelling - ze is tenslotte 
wetenschappelijk bewezen - 
repliceren mij steevast “kwaliteit 
boven kwantiteit”. Ze hebben 
overschot van gelijk. Toch blijft 
de vaststelling ons intrigeren. 
Hebben vrouwen niet dezelfde 
‘drive’ als mannen ? En wat is 
‘minder seks’? Op internet botste 
ik onlangs op een tekst die een 
mogelijke verklaring biedt.

Isha Van alsenoy

‘An Essential Handbook of Women’s 
Sexuality’ (ed. D. Casteneda Ph.D. en M. 
Paludi) presenteert een samenvatting van 
wetenschappelijk onderzoek over vrouwe-
lijke seksualiteit. Het boek, dat in januari 
2013 verschijnt, bevat - gelukkig - ook een 
deel met een lesbische inslag. Suzanna M. 
Rose en Asia A. Eaton schreven namelijk 
het hoofdstuk ‘Lesbian Love, Sex, and 
Relationships’. Hierin nemen ze de beeld-
vorming rond lesbiennes in de media 
onder de loep, hun internetgebruik, hun 
genderrollen en beschrijven ze ‘lesbische 
seksualiteit’. De auteurs hebben goede 
uitgangspunten en trekken eveneens een 
aantal interessante conclusies.

WAT IS ‘SEKS HEBBEN’?

Zo stellen Rose en Eaton bijvoorbeeld 
dat een doeltreffende onderzoeksvraag 
noodzakelijk is om seksueel gedrag te be-
studeren. Om een vraag te stellen moet je 
woorden en begrippen correct formuleren. 
Stel dat je het seksgedrag van lesbiennes 
wil onderzoeken, wat is dan een valabele 
en algemeen aanvaarde definitie van ‘seks 
hebben’? Wat verstaat negentig procent 
van de bevolking onder ‘het hebben van 
seks’? Juist ja, penetratie.

DE OUDE MYTHE

Lesbische koppels doen hét stukken 
minder. Slechts 76% van de lesbiennes 
vrijt minstens één keer per week. 
(Blumstein & Schwarz 1983) 
Maar wat bedoelen ze daar met ‘vrijen’?

Meiden doen het beter
De mythe van lesbische seks bijgestuurd

0

25

50

75

100

Hetero Homo Lesbisch

iS
to
ck
ph

ot
o.
co
m



27

een lijvig dossIer

Rose en Eaton gaan echter een stap 
verder: om ‘seks te hebben’ worden (voor 
hetero’s) drie stappen doorlopen: het 
voorspel, de penetratie en het orgasme 
van de man. Bovendien vermelden de 
onderzoekers dat het grootste deel van 
de hetero’s orale seks, anale seks, elkaar 
masturberen en andere varianten, niet 
associëren met echte seks. 
Wat mannen verstaan onder ‘seks hebben’, 
blijkt gelijkaardig voor het grootste deel 
van de bevolking en wordt daarom ge-
bruikt als referentiepunt in wetenschappe-
lijk onderzoek. De betekenis die vrouwen, 
ook heterovrouwen, er aan geven, lijkt van 
geen tel. 

De definitie van ‘seks hebben’ zoals Rose 
en Eaton het aangeven is wellicht nogal 
simpel. Veel mannen, homo’s en hetero’s, 
gaan tegenwoordig wel creatiever om met 
hun seksleven dan ‘erop, erin en erover’. 
Maar de conclusie dat onderzoek naar het 
seksleven van lesbiennes gekleurd wordt 
door heteronormatief taalgebruik is wel 
interessant.

LESBISCHE TAALNOOD

De onderzoekers stellen: “Hoewel lesbien-
nes meer zichtbaar zijn geworden in de 
media, worden hun seksuele identiteit, 
genderrollen en seksualiteit voor het 
grootste deel niet benoemd”. Er zijn 
blijkbaar geen woorden om lesbische 
seks creatief te omschrijven. De Dikke Van 
Dale moet dus worden uitgebreid met 
extra betekenissen om vragen te kunnen 
formuleren die origineler,  passender en 
correcter zijn om toekomstige studies mee 
te stofferen.

In dit kader wordt een Noors onderzoek 
aangehaald dat een beetje buiten de 
lijntjes kleurde. De auteur verzamelde 
interviews met vrouwen die zich ‘out en 
proud’ definieerden als lesbiennes. Het 
onderzoek ging over sekstaalgebruik. De 
lesbiennes spraken spontaan over ‘het 
nemen’ van hun vrouw of het ‘genomen 
worden’ door hun partner. Voor een 
heteroman heeft het ‘nemen van een 
vrouw’ eerder te maken heeft met het 
eigen orgasme. De Noorse lesbiennes be-
doelden net het omgekeerde, namelijk er 
voor zorgen dat hun partner een orgasme 
krijgt. Het plezieren van de sekspartner 
was het doel en dat wilden ze met hun 
eigen taalgebruik duidelijk maken.

TO SEX OR NOT TO SEX

De studies die concluderen dat lesbien-
nes minder seks hebben dan hetero- of 
homokoppels laten misschien een aantal 
handelingen, die lesbiennes wel ‘seks’ vin-
den, buiten beschouwing. Een uitgebreide 
knuffelpartij voor het slapengaan mondt 
bij Babs en Anne nu eens niet uit in wat 
door de algemene bevolking gezien wordt 
als ‘seks hebben’, terwijl diezelfde knuf-
felpartij dat bij Linda en Peter wel doet. 
Waar sta je dan als onderzoeker met je 
turfpotlood als je van deze begripsverwar-
ring abstractie wil maken? En overigens: 
of Babs en Anne en of Linda en Peter 
tevreden zijn over hun seksleven wordt in 
het merendeel van de studies niet eens 
onderzocht.

LES IS MORE

En laten we het eens over kwantiteit ver-
sus kwaliteit hebben. Volgens onderzoek 
waarbij gemiddeld negentig procent van 
de lesbische koppels liet optekenen dat 
ze een orgasme kregen tijdens seks bijna 
de helft vaak meer dan eens. Bij hetero’s 
bleek nog geen derde van de vrouwen 
een orgasme te krijgen tijdens seks. Ook 
de duur van de sekspartij liet duidelijk 
verschillen zien. Lesbische koppels vrijen 
langer dan heterokoppels. (zie figuur) 
Als je deze conclusies naast de vaststel-
ling legt dat lesbische koppels minder 
vrijen dan heterokoppels, lijkt me dit een 
perfecte illustratie van ‘kwaliteit versus 
kwantitieit’.

FOCUS OP VERLANGEN

Een van de geciteerde onderzoekers sug-
gereert een oplossing voor het probleem 
van de onzichtbaarheid van lesbische 
seksualiteit. In plaats van te focussen op 
wie met wie seks heeft (m.a.w. of je homo, 
lesbisch, bi, hetero,... bent), zouden onder-
zoekers meer de nadruk kunnen leggen 
op wat koppels van elkaar verlangen. In 
geen enkel wetenschappelijk onderzoek 
worden vragen gesteld over intimiteit, ge-
borgenheid en verbondenheid, spanning, 
lust of erkenning. Wat we zoeken wanneer 
we onze partner verleiden tijdens een 
diner met kaarslicht, lijkt totaal irrelevant 
te zijn. Nochtans bestaat er een heel 
spectrum aan variabele seksuele noden en 
gedragingen, en die geldt voor iedereen. 
Wat je verlangt is niet toe te schrijven aan 
het feit of je lesbisch, homo of hetero bent.

LANGER IS LEUKER

Hoelang duurt een vrijbeurt?

in heterorelatie: 28%

in lesbische: 90%
46% zelfs meervoudig

(Douglass & Douglas, 1997, Jay&Young, 

1979, Loulan, 1984, Hite, 1981, Laumann 

e.a. 1994)

LESBO’S HAVE MORE FUN

Hoeveel % van de vrouwen heeft een 
orgasme bij het vrijen?

Heterokoppels

Volgens Masters & Johnson (1970) 
heeft een vrouw gemiddeld 20 
minuten volgehouden penetratie 
nodig eer ze klaarkomt. Bij hetero’s 
duurt een vrijpartij gemiddeld echter 
maar 7-10 minuten, terwijl ze bij 
lesbiennes 30 tot 60 minuten duurt. 
(Fry, 1990)

Lesbische koppels
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Of we nu vrijen met seksspeeltjes of 
niet, een keer per maand of drie keer per 
week is niet belangrijk. Zelfs het aantal 
orgasmes moet niet worden geteld. Wel 
essentieel is de vraag of we tevreden zijn 
over ons seksleven. Cijfers en statistieken 
kunnen bedpret nooit helemaal in beeld 
brengen. Of om het met de woorden 
van Rose en Eaton te zeggen: “mochten 
lesbische relaties de toetssteen zijn voor 
alle onderzoek naar seksualiteit in plaats 
van heterorelaties, zouden we wel eens tot 
nieuwe en vruchtbare onderzoeksvragen 
en perspectieven kunnen komen.”

Bij deze is dus de mythe rond lesbische 
seks bijgestuurd. Lesbische koppels vrijen 
minder maar als we het doen, doen we het 
goed. We zorgen er voor dat onze partner 
klaarkomt en nemen er onze tijd voor. 

WAAR IS DE BEDDENDOOD?

Wellicht moeten we toch wat ruimte 
laten voor kritiek. Wat met de ‘lesbische 
beddendood’ bijvoorbeeld die altijd wordt 
aangehaald wanneer het gaat over lesbi-
sche seks. Dit onderwerp komt bij Rose en 
Eaton niet aan bod.

De anonieme ‘Admin17’ schreef op de 
Nederlandse website Titterzz een artikel 
over het hoofdstuk van Rose en Eaton. Ik 
citeer letterlijk: “Die [lesbische bedden-
dood] blijft zo buiten beeld… en dat is 
toch eigenaardig, gezien de hoeveelheid 
stellen die daar te veel en te vaak ervaring 
mee heeft?  Bovenstaand onderzoek zou 
je kunnen interpreteren als: seks tussen 
vrouwen, er zijn wat taaltechnische zaken 
aan verbonden, maar verder gaat het 
hartstikke goed (goede duur van de seks, 
wel wat minder frequent but who cares, 
en meer orgasmen!). Ik waag dit positieve 
beeld te betwijfelen”, schrijft ze.

Haar conclusie is: “Kortom, het gevoel 
wat bij mij resteert is: zeer beperkt en ver-
bloemd onderzoek. Te rooskleurig. Want 
ik denk dat heterostellen, zeker onder 

de positieve invloed van de man, hierin 
veel actiever zijn. Een man zie ik in de 
praktijk qua seks veel gerichter bezig: hij 
is enthousiaster, meer daarop gefocust en 
klopt veel makkelijker bij zijn partner aan. 
Hij laat duidelijker voelen waar zijn wen-
sen liggen, niet alleen in de buitenwereld 
maar ook gewoon naar zijn partner toe.”

Misschien is het een beetje kort door de 
bocht om te denken dat heterokoppels 
niet te maken krijgen met een soort bed-
dendood, gewoon omdat de man actiever 
en enthousiaster zou zijn. Er zijn veel meer 
dingen die je seksleven beïnvloeden. Wat 
bepaalt mee jullie relatie? Heb je een 
drukke job waar je elke avond moe van 
thuiskomt? Zijn er kinderen die mogelijk 
ook een deel van de nachtrust opeisen? 
Zijn jullie allebei tevreden over jullie vrij-
frequentie? Deze gegevens spelen zowel 
bij hetero’s als bij lesbiennes of homo’s 
een rol. De bedenking die ‘Admin17’ maakt, 
namelijk dat mannen duidelijker laten 
voelen waar hun wensen liggen, is wel 
belangrijk. Ik durf echter te betwijfelen of 
dat laten voelen, gebonden is aan man of 
vrouw zijn.

LET’S TALK ABOUT SEX

Dit is dus geen pleidooi voor meer seks, 
maar wel voor praten over wat je bezig-
houdt in je relatie op het vlak van seks. 
Er is altijd een drempel om je ‘goesting’ 
onder woorden te brengen, om het mis-
schien net eens iets anders dan anders te 
willen doen. Zolang je lichaamstaal dit kan 
duidelijk maken, is er geen vuiltje aan de 
lucht. Maar wat als dit niet meer lukt en je 
verlangens onvervuld blijven? Als je al drie 
weken surft naar de website van een seks-
shop en verlekkerd bent op die ene dildo, 
maar je vreest dat je lief je zal uitlachen? 
In dat geval is er misschien wel werk aan 
de winkel. En daarom - en zo komen we 
naadloos uit bij het begin van dit betoog 

- is het belangrijk om een soort lexicon te 
hebben dat alles onder woorden brengt 
waar je het warm van krijgt. 


