
Het is normaal dat de zin minder wordt
naarmate de relatie langer duurt. Ook is

de fase waarin je zit belangrijk. Koppels met
kleine kinderen  zijn meer moe en hebben
minder zin. Veel mensen hebben op vakantie
meer zin. Ook het dagelijks leven zorgt ervoor
dat we de tijd als koppel al snel overboord
gooien: we willen werken, het huis in orde
houden, hobby’s hebben … en een dag heeft
maar 24 uur. Redenen genoeg om niet aan seks
te beginnen of om geen zin te hebben. Toch is
er ‘aseksualiteit’. Dat houdt in dat er een ge-
brek is aan aantrekkingskracht. Een hetero-
seksueel voelt zich aangetrokken tot iemand
van het andere geslacht, een homoseksueel tot
iemand van hetzelfde geslacht en een aseksu-
eel tot niemand. Het is iets wat aangeboren
zou zijn. Het gaat dus om seksuele aantrekking
die ontbreekt. Het is gelukkig anders met alge-
mene aantrekking: aseksuelen kunnen wel
verliefd worden. Ze zijn dus niet ‘a-roman-
tisch’. Ook kunnen aseksuelen een libido heb-

ben, maar ze willen er niets mee doen.  Op-
winding leidt niet tot betrekkingen, het zorgt
er dus niet voor dat men de behoefte voelt
seks te hebben. Toch is het niet eenvoudig
met dit idee naar buiten te komen. Seks is  een
hot item. Hoe meer erover geschreven wordt,
hoe groter de kans dat er een degout zal op-
treden.  Ik ga ervan uit dat het niet uitmaakt of
een persoon aseksueel is, het is het verschil in
zin dat een probleem is. Dan kan een compro-
mis gevonden worden. Als je zegt ‘aseksueel’
te zijn en de partner ‘seksueel’, is er geen tus-
sengebied. De woorden, het definiëren van je-
zelf  blokkeert het zoeken naar een uitweg. Als

je echter een de-
gout in je draagt
tegenover seks,

moet je je niet laten over-
halen. Als je zonder zin (en
dus niet tégen je zin) aan seks be-
gint, moet er een compromis mogelijk zijn.  Er
zijn misschien handelingen  die je wél kan ap-
preciëren. Tenslotte is seks iets wat er in de
meeste relaties wel bij hoort.

Ik ben 26 en heb net een relatie van 3 jaar achter de
rug. De relatie daarvoor heeft 17 maanden geduurd.

Ik ben twee keer dezelfde problematiek tegengekomen.
In het begin kon ik me er wel toe aanzetten aan seks te
 beginnen, maar echt genieten deed ik niet. Het is fijn, maar
het hóéft niet. Later kostte het me steeds meer moeite om
eraan te beginnen. Dat betekende wel telkens het einde
van de relatie. Ben ik aseksueel? Sophie (26) uit Gellingen
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Advies nodig? Mail je vraag en gegevens door naar de expert van je keuze of schrijf naar NINA, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem

Therapeute An De Lamper is  dé specialiste in seks en liefde 
seks@nina.be

GELD & RECHT
Financieel en juridisch expert Elfri De Neve wijst je op je rechten
advocaat@nina.be

IK WIL MIJN HUIS TERUG
Toen ik nog getrouwd was, heb ik mijn vrouw een huis geschonken. Dat heb
ik toen niet in het huwelijkscontract laten zetten. Nu heb ik er spijt van dat ik
dat huis heb gegeven. Kan ik dat ongedaan maken? Lodevic (41) uit Roeselare

Gegeven is gegeven, gij krijgt het nimmer
 weder. Deze Vlaamse wijsheid die de onher-
roepelijkheid van de schenking uitlegt, is
 echter niet toepasselijk op de giften tussen

echtgenoten, op voorwaarde dat de gift geen
onderdeel is van een huwelijkscontract.
Elke schenking die tussen echtgenoten werd
gedaan, kan dus op elk ogenblik en zonder

vormvereisten worden herroepen. Behalve
wanneer ze gedaan werd in het huwelijks -
contract. Ontrouwe of ondankbare echtgeno-
ten kunnen dus onmiddellijk worden af gestraft
door het herroepen van de gedane schenking,
behalve dan voor de kleine gebruikelijke
 cadeautjes.
Let wel: als je van je huwelijkspartner een
schenking ontvangt, weet dan ook dan hij of zij
die zonder enige motivering kan herroepen.

GEEN ZIN IS
NIET PER SE 
ASEKSUALITEIT


