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V
olgens ’n opname deur Colu-
minate en Durex is net 56% 
van Suid-Afrikaanse vroue 
heeltemal tevrede met hul 

sekslewe en een uit elke vier vroue kry 
glo selde ’n orgasme. Volgens dieselfde 
peiling kan vroue wel verwag dat hul 
sekslewe ná 40 sal verbeter. Die meeste 
40-plussers was gelukkiger met hul 
sekslewe ná dié ouderdom as voorheen. 

“Daar word gou gesê dat Suid-Afrika-
ners konserwatief ten opsigte van seks 
is,” sê dr Elmari Mulder Craig, ’n kliniese 
seksuoloog en verhoudingsberader.

“Ek is al 20 jaar in praktyk en daar het 
definitief ’n emansipasie binne die laaste 
10 tot 20 jaar plaasgevind. Vandat Viagra 
op die mark gekom het, is mense meer oop 
daarvoor om oor hul seksualiteit te praat. 
Ek vind ook dat hulle vandag meer geneig 
is om hulp vir seksuele probleme te soek.”

Alex J Coyne gesels met sekskenners oor ’n paar kwessies 
wat probleme in die slaapkamer kan veroorsaak

soeklig
Konserwatisme is ’n relatiewe begrip, 

sê Elmari. Hoe konserwatief ’n mens is (of 
nie), hang van jou lewenstyl, opvoeding en 
ouderdom af. 

“Calvyn het nie meer so ’n houvas nie, 
maar ja, daar is beslis nog werk te doen 
ten opsigte van seksuele verryking in 
Suid-Afrika. Vir sommige mense is goed 
soos orale seks nog ’n taboe en party voel 
nog erg ongemaklik om te fantaseer en te 
eksperimenteer.”

Probleme wat sy dikwels in haar praktyk 
opmerk, sluit in vroue wat pyn of ongemak 
tydens seks ervaar, asook ’n lae libido. 

Elmari noem hier dat enige pyn of onge-
mak tydens seks glad nie normaal is nie, 
en dat vroue liefs “kenners” se kommen-
taar moet ignoreer wat dinge sê soos “dis 
net in jou kop”.

Lae libido of hipo-aktiewe seksuele 
begeerte raak nie net vroue of ouer mans 

nie, sê Elmari, heelwat jonger mans ly ook 
daaraan. “Ons lewenstyl en stresvlakke het 
’n reuse-impak, asook testosteroonvlakke 
by mans,” sê sy. 

Simptome van lae testosteroonvlakke 
by mans, is haarverlies, geen belangstel-
ling in seks nie en hul maag word al hoe 
groter. 

En wat van kwessies soos pornografie-
verslawing wat vir talle paartjies ’n reuse-
struikelblok in hul verhouding is? 

Elmari sê daar word na seks- en 
pornografieverslawings as prosesversla-
wings of intimacy and attachment disorder 
verwys. “Ons hanteer dit ten opsigte van 
gedragsverandering en omdat dit oor in-
timiteit gaan, moet ’n mens bepaal wat die 
kernoorsaak van hierdie gedrag is.” 

Soos Freud dit sou wou hê, lê die oor-
saak gewoonlik by trauma of gebrek aan 
koestering in iemand se kinderjare.

SekS onder die
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verhoudings

SekS in AfrikAAnS 
Die Kama Sutra is ’n Hindoeteks 
wat bekend is as dié boek oor 
seksuele verhoudings. Oorspronk-
lik neergepen in Sanskrit deur 
Vatsyayana, sluit dit raad in oor 
onder meer soen, omhelsing, orale 
seks en selfs wat die gedrag van ’n 
opgevoede man behoort te wees. 

Dit is egter meer as net ’n boek 
oor verskillende seksuele posi-
sies. Dit praat ook oor die skep 
van selfvertroue by die vrou en 
hoe ’n man die liefde van ’n vrou 
kan wen.

Danksy Unisa Press en Ilse 
Carla Groenewald, is die Kama 
Sutra ook in Afrikaans beskikbaar. 

Annelise Erasmus is die 
skrywer van onder meer Slavin 
en Maanvrug, boeke wat dikwels 
as baanbrekerswerk vir erotiek in 
Afrikaans beskou word. “Ek het 
my boeke geskryf juis omdat daar 
nie so iets in Afrikaans was nie,” 
sê Annelise. 

Hoe skryf ’n mens oor seks? 
“As ’n mens oor seks in Afrikaans 
wil skryf, kan jy nie aan die leser 
dink nie, want dan sal ’n mens 
nooit die toneel skryf nie – as ek 
daardie tyd met die keuse van 
tonele en woordeskat die leser in 
ag probeer neem het, sou ek nie 
die grense kon skuif na waarheen 
ek wou nie.” Sy sê dat om net te sit 
en skryf sonder om te veel oor die 
leser bekommerd te wees, sorg 
dat haar skryfwerk eerlik bly.

AfrIkAAnSE bOEkE OOr SEkS 

Afrikamasutra: Vertaal deur Ilse Carla 

Groenewald, geïllustreer deur Diek 

Grobler, Hardus koekemoer en Marna 

Schoeman, Unisa Press

Die aa tot oe van seks: riette rust, 

nb-Uitgewers

Slavin, Annelise Erasmus

Die a tot z van seks: Elmarie Craig & 

Hennie Stander

besoek Litnet se afdeling vir hygliteratu-

ur by http://www.litnet.co.za/category/

hygliteratuur/ Vk

Wat prikkel mans 
en vroue? 
Leandie buys, ’n verhoudingsberader 
en kliniese seksuoloog, sê liefdesmaats 
verstaan nie altyd hoekom iets vir die 
ander prikkelend kan wees nie, maar sê 
dit is beslis die moeite werd om moeite 
vir jou maat te doen.

Vir vroue sluit die lys van prikkelpunte 
dikwels kommunikasie, intimiteit en 
sensualiteit in. Ook klein, romantiese ge
bare, liefkosing sonder om daarvoor te 
vra, gehaltetyd saam met hul maat en ’n 
rustige atmosfeer met minimum konflik.

Vir mans is dit soms veelsydige 
liefdesessies, spontaneïteit, ’n seksmaat 
wat reageer, lingerie en naaktheid.

kikker jou 
seksleWe op
Gesels openlik met jou maat oor seks. 
As julle mekaar al meer as een keer kaal 
gesien het, het julle niks om voor skaam 
te wees nie.

Deel jul fantasieë met mekaar. Leer 
om na opsies te kyk en moenie bang 
wees om vir jou maat te sê jy wil iets 
nuuts probeer nie. Dis oukei om vir jou 
maat te sê: “Hierdie lyk interessant, kom 
ons probeer dit.”

Weet wat jou en jou maat se behoef
tes is. Net 20% van vroue bereik ’n 
orgasme deur penetrasie.

Werk deur enige inhibisies en trauma 
waarmee julle worstel. Besoek saam ’n 
seksuoloog. Talle seksuele probleme bly 
onopgelos bloot omdat mense te skaam 
of bang is om daaroor te praat. 

Leer meer oor seks en seksualiteit. 
Daar is baie inligting beskikbaar. 

SekSopvoeding 
“Pornografie is deesdae so maklik 
bekombaar, selfs vir kinders, of dit 
nou laataand op TV is en of hulle dit 
onder mekaar via hul selfone ver-
sprei. Dit gaan nie meer daaroor om 
dit van hulle weg te hou nie, jy moet 
verduidelik wat dit is, want hulle 
gaan dit iewers sien,” verduidelik 
Elmari. 

Sy sê dat gesonde seksopvoeding 
iets is wat reeds van kleins af moet 
plaasvind. “Die beste seksopvoeding 
begin by die huis, nie by die skool 
nie. Verduidelik vir jou kinders wat ’n 
gesonde sekskonteks is; dat mans 
nie altyd regstaan met vreeslike 
ereksies nie en dat vroue nie altyd vir 
seks gereed is nie.” 

kinders is van nature nuuskierig 
en dis beter om hulle op die regte 
manier in te lig as wat hulle dit self 
deur vriende of die internet uitvind 
en dalk die verkeerde inligting kry, 
maan sy. 

“Jy kan nie jou kop in die sand 
druk en aanneem kinders weet niks 
nie. kinders wil byvoorbeeld weet: 
‘Wat is orale seks?’”

Wat tieners betref, moet hulle weet 
hoekom hulle wil seks hê of nie, hoe 
om dit veilig te doen (wanneer hulle 
dit doen) en waar seks in ’n verhou-
ding inpas. 

“Daar is baie jongmense wat 
anale seks het omdat hulle glo dit is 
nie tegnies gesproke seks nie. Leer 
hulle hoe om gesonde besluite te 
maak. kinders moet ook ’n gesonde 
verhouding en sekslewe by hul ouers 
kan opmerk. Dan moet ’n ouer ook 
praktiese inligting kan verskaf, soos: 
‘Hoe sit ’n mens ’n kondoom reg 
aan?’ 

Sy noem ook dat hoe gemaklik 
ouers met hul eie lywe en seksuali-
teit is ’n baie groot rol in kinders se 
seksuele onwikkeling speel. 

“As jy gereeld na jouself in die 
spieël kyk en skree: ‘kyk net hoe lyk 
ek! Ek eet te veel’, het dit ’n impak op 
jou kind. Wees versigtig oor wat jy 
oor jouself voor jou kinders sê.”

Vir Vroue sluit 
die lys Van 

prikkelpunte 
dikwels 

kommunikasie, 
intimiteit en 

sensualiteit in 


