Een vrijpartij duurt 47 minuten
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Als een Vlaming vrijt, dan duurt die vrijpartij gemiddeld 47 minuten. En we hebben vooral seks in het weekend, zo blijkt uit het
Tijdsbestedingsonderzoek van de VUB. 'Op vrijdag doen we het minder. Dan zijn we echt te moe', zegt onderzoekster Kyra de Korte.
Tom Le Bacq
We vrijen niet overdreven veel, maar als we het doen, dan nemen we er onze tijd voor. Dat blijkt uit het Tijdsbestedingsonderzoek van
de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waarin 3.260 Vlamingen een week lang al hun activiteiten hebben bijgehouden: hoe vaak ze gaan
sporten, tv kijken, klusjes doen.
'En dus ook hoeveel tijd ze vrijmaken voorvrijen', zegt onderzoekster Kyra de Korte. '47 minuten per keer, zo blijkt. En alle mensen
die aangeven dat ze seks hebben gehad tijdens die week, blijken het gemiddeld 1,8 keer per week te doen. Het gaat om indicaties:
we hebben niet specifiek onderzoek gevoerd naar het vrijgedrag van de Vlaming. Maar de categorievrijen maakte wel deel uit van ons
totale tijdsbestedingsonderzoek.'
'47 minuten per keer, dat lijkt mij nogal lang', zegt seksuoloog Alexander Witpas. 'Maar het is alleszins bijzonder boeiend: de
gemiddelde duur per keer is nog niet vaak bevraagd, vaak wordt gevraagd hoeveel keer per week we het doen. En het toont natuurlijk
dat vrijen open is voor interpretatie: vanaf wanneer vindt de Vlaming dat zijn vrijpartij begonnen is? Aan de tijd te zien, lijkt hij dat nogal
ruim te meten.'
Knuffelen inbegrepen
'Bij dat vrijen zit inderdaad alles, voorspel en knuffelen kan je ook in die categorie indelen', zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB).
'Bij 65-plussers is dat het duidelijkst. Zij geven een gemiddelde duur van anderhalf uur aan, maar dat is natuurlijk geen anderhalf uur
gemeenschap hebben. Daar zal dus bijvoorbeeld ook wel samen op bed liggen en knuffelen bij zijn.'
Wat opvalt: de participatiegraad blijkt niet echt hoog te liggen. Op een gemiddelde week heeft de meerderheid van de Vlamingen
gewoon géén seks. Maar 18 procent van de 18- tot 24-jarigen geeft aan dat ze seks hebben gehad in de week dat ze al hun activiteiten
moesten bijhouden voor het onderzoek. Bij 25- tot 39-jarigen is dat drie op de tien.
'Daar zal ook wel wat sociale wenselijkheid en schroom bij zitten', zegt De Korte. 'Niet iedereen wil aangeven dat hij heeft gevreeën,
omdat ze dat toch bij uitstek een privé-aangelegenheid vinden. Mannen doen dat blijkbaar makkelijker dan vrouwen, want zij
registreren vaker dat ze gemeenschap hebben gehad dan vrouwen.'
Het tijdsschema maakt ook mogelijk om te zien wannéér de Vlaming tijd neemt voor vrijen. We zijn daar traditioneel in. 'Vooral 's
avonds, net voor het slapengaan', zegt De Korte. 'En het weekplan is zeer gelijklopend voor zowat alle ondervraagden: we vrijen vooral
in het weekend. Op maandag ook nog een beetje, en hoe verder de week loopt, hoe minder we het doen. Op vrijdag bereikt dat dan
zijn absolute minimum, dan zijn we blijkbaar echt te moe na de zware werkweek. En op zaterdag schiet het dan de hoogte in. Dat is
zeer gelijklopend en je ziet er over de jaren ook weinig evolutie in. In die zin zijn we heel traditioneel als het op vrijen aankomt.'
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