
Ravensbergen, geboren in Rijns-
burg en opgegroeid in Leiden,
studeerde rechten aan de universi-
teit en werkte daarna als project-
manager en online marketeer. ,,Ik
liep de gebaande paden en deed
jaren wat anderen en ikzelf ver-
wachtten. Ik was in die tijd geluk-
kig, maar voor mijn gevoel ontbrak
er iets.’’ 

Nieuw leven
Ze verdiepte zich in de wereld van
tantra en besloot vorig jaar het roer
om te gooien. Weg uit het hecti-
sche leven en ’op zoek naar zich-
zelf’. Haar relatie eindigde, ze
zegde haar huurhuis in Leiden op
en ze vertrok voor een spirituele
reis naar Thailand en Ibiza waar ze
allerlei trainingen volgde. ,,Ik ben
180 graden gedraaid. Mijn beste
vrienden zijn er nog steeds, maar
er is ook een nieuwe wereld met
hele fijne mensen bijgekomen. Het
leven dat ik nu leid, zorgt ervoor
dat ik veel meer mezelf kan zijn. Ik
werk met lichamen en het draait
allemaal om gevoel. Ik had eerder
nooit beseft dat ik dat zou kun-
nen.’’
Het werk dat ze tegenwoordig
doet, is bijzonder te noemen. De-
armouring, een vorm van tantra,
moet door middel van aanraking,
massages en ademhaling de ’blok-
kades’ door stress of trauma in
iemands lichaam wegnemen. ,,Die
blokkades kunnen overal zitten: in
je keel, rond het hart of in het
gebied van de buik en heupen. Ik
druk op die plekken en laat de
energie die daar vastzit weer stro-
men. Sommige vrouwen willen een
stapje verdergaan en bij hen de-
armour ik de yoni. Zo wordt de
vagina genoemd. Ze hebben bij-
voorbeeld pijn bij het vrijen, zijn

misbruikt of voelen op een of an-
dere manier schaamte waardoor ze
niet van seks kunnen genieten.’’
Het doel van een ’yoni-healing’,
zoals Ravensbergen dat noemt, is
niet klaarkomen, maar dat kan wel
het effect zijn. ,,Het doel is vooral
dat zij zich door aanraking vrijer
gaan voelen.’’

Pussytalk
Ze heeft daarnaast een eigen web-
shop, Pussy Store, waar ze bijzon-
dere seksspeeltjes verkoopt, ze
coacht vrouwen, blogt over seks en
geeft bij de winkel Kleedvermaak
in Leiden een workshop genaamd
’Pussytalk’. ,,In de basis draait alles
wat ik doe om bewustzijn en sek-
sualiteit. Een vrouw is een seksueel
wezen, dat ook verlangens heeft,
maar op een of andere manier
vinden veel vrouwen het lastig
daarvoor uit te komen. Dat geldt
ook nog steeds weleens voor mij. Ik
zie seksualiteit als leerschool: dur-

ven opkomen voor mezelf, grenzen
aangeven, benoemen wat ik graag
wil. Als ik dat niet durf op seksueel
gebied, durf ik dat in het dagelijks
leven ook niet.’’

Kwetsbaar
Ravensbergen spreekt tijdens het
interview in een Leids café zo nu
en dan wel wat zachter als woor-
den als masturbatie, orgasme en
seks vallen. Schaamte om over die
onderwerpen te praten heeft zij
overduidelijk niet meer, maar ze is
zich wel bewust dat dat niet voor
iedereen geldt. ,,Er wordt vaak
oppervlakkig over seks gesproken:
wanneer heb jij voor het laatst seks
gehad? Echt kwetsbaar en eerlijk
zijn we te weinig, vind ik. Er is
daarnaast weinig basiskennis over
seks. Seksuele voorlichting die je
als tiener krijgt op school of van je
ouders gaat vaak over anatomie,
veilige seks en soa’s. Genot, liefde
en de uitdagingen die je op dat

vlak kunt tegenkomen, komen
nauwelijks aan bod. Dat is eigen-
lijk toch raar?’’

Privé
Ze werkt ook online - onder andere
op het Instagram-account van haar
bedrijf ’Lovin Practice’ - aan haar
missie seks bespreekbaar te maken.
Ravensbergen plaatst foto’s met
teksten en geeft zichzelf daarmee
behoorlijk bloot. Ze praat openlijk
over zelfbevrediging, naakt zijn,
vagina’s en zelfacceptatie. Vervelen-
de gebeurtenissen, zoals pijn tij-
dens seks, deelt ze ook met de
wereld. Is dat niet privé? ,,Ik doe
dat omdat ik vind dat we opener
mogen zijn over seks en dus ook
over de vervelende dingen die we
ervaren. Mijn ervaringen zijn niet
uniek, veel andere vrouwen erva-
ren dat ook, maar spreken dat niet
uit. Waarom is het wel normaal om
op sociale media te delen dat ik
ben gevallen en last heb van mijn

elleboog, maar niet dat ik niet kon
genieten van de seks en dat dat oké
is?’’ 
Een misvatting is dat Ravensber-
gen elke dag seks heeft, al doen al
de online berichten dat voor de
buitenwereld soms wel vermoeden.
,,Een oud-collega zei eens tegen
mij: Hé Mirjam, kun je nog wel
lopen?’’ Ze zegt het een beetje
verontwaardigd, maar kan ook om
die opmerking lachen. ,,Openlijk
over seks praten en schrijven, bete-
kent niet dat ik voor iedereen
opensta en met Jan en alleman het
bed in duik. Voor mij is seks niet
alleen penetratie. Het kan ook
knuffelen zijn, strelen of een be-
paalde aantrekkingskracht bij
iemand voelen.’’

Comfort zone
Er zijn momenten geweest dat
Ravensbergen tijdens trainingen
volledig uit haar comfort zone
moest stappen. ,,Ik heb bizarre en

ongemakkelijke dingen meege-
maakt. Ik herinner mijn eerste
de-armouringtraining nog goed.
Er werd mij gevraagd om in de
kring te gaan staan, mijn kleding
uit te trekken en te benoemen wat
ik mooi en minder mooi vind aan
mijzelf. Ik vond het doodeng, maar
mij heeft dat erg geholpen. Ik
ervoer dat de mensen die daar
aanwezig waren, mij daarna nog
steeds aardig vonden. Het klinkt
suf, maar het werkt wel zo. Naakt
zijn is voor mij niet meer zo moei-
lijk als voorheen.’’ 
De wereld van tantra waarin Ra-
vensbergen zich bevindt, is de
laatste tijd geregeld negatief in het
nieuws, vanwege een paar grote
misbruikaffaires. ,,Verschrikke-
lijk’’, vindt ze dat. ,,Tantra is heel
breed en deze kwestie speelt voor
zover ik weet niet in mijn vak,
de-armouring. Mijn tip is: doe
voordat je naar iemand toe gaat
goed onderzoek. En stel van te

voren voor jezelf vast waar je gren-
zen liggen en spreek die uit. Ik
voer altijd eerst een gesprek, in
mijn werk is dat een belangrijk
onderdeel. Het draait allemaal om
je veilig voelen.’’
Ook omschrijven critici de wereld
van de-armouring weleens als
sekte. ,,Ik kan me die gedachte
ergens voorstellen, zeker nu ik net
heb verteld over naakt in een kring
staan, maar ik zie dat totaal niet
zo. Er is niemand die mij heeft
verplicht dat te doen’’, geeft ze aan.
,,Ik wil ook niemand opleggen zo
te leven als ik. Dit is mijn pad. Er
zijn meerdere wegen die leiden
naar Rome en dit is er een van.
Mijn boodschap is juist: voel wat jij
wel en niet wil. Het is mooi als ik
mensen kan inspireren, maar volg
vooral jouw eigen weg. Ik voel in
elk geval veel meer dat ik leef. Als
een kleurplaat het leven symboli-
seert, heeft die nu meer kleur ge-
kregen.’’ 

Vrijer en blijer
leven door seks
Leiden � Mirjam Ravensbergen
(34) had jarenlang een fulltime
kantoorbaan bij een internetbu-
reau. Nu vult ze haar werkweek
met coaching over seksualiteit,
yoga, meditatie en ’de-armouring’
therapie - een vorm van tantra. Ze
blogt daarnaast dagelijks over seks,
de vagina, intimiteit en verlangens.
Heel open en zonder schaamte.
,,Waarom moeten we daar zo ver-
krampt over doen? Seks is heel
normaal en een belangrijk onder-
deel van het leven, waar we ons
blijer en vrijer door kunnen voe-
len.’’

’Vrouw is een seksueel wezen, dat ook verlangens heeft’

Mirjam Ravensbergen: ,,Het leven  dat ik nu leid, zorgt ervoor dat ik veel meer mezelf kan zijn.’’ FOTO SABRINA VAN DUIJN

De-armouring therapie moet ’blokkades’ wegnemen. FOTO SABRINA VAN DUIJN Workshop ’PussyTalk’ bij de winkel Kleedvermaak in Leiden. EIGEN FOTOOchtendyoga in Ibiza. EIGEN FOTO

De kinderen zijn zes weken vrij, het
verenigingsleven ligt op z’n gat,
politici genieten van het reces. In
de zomer doen we met z’n allen
een ’tandje terug’. Mirjam
Ravensbergen gooide het roer om,
weg uit het hectische leven. 

Alieke Hoogenboom 
a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl

Lui en lekker
Het is zomer en we zijn te lui
om te koken. Maar elke dag uit
eten, dat gaat het budget echt
te boven. Verslaggevers Theo de 
With en Laura Heerlien zoeken
naar goedkope en voedzame 
oplossingen. Deze laatste week:
Eetcafé de Ontsporing

Goed, lang verhaal kort: De
Vrijplaats heeft een eetcafé-
zomerstop, dus dat werd hem
niet. Op de Facebooksite werd
in een van de reacties wel een
alternatief geopperd: De
Ontsporing in de Bielsen-
straat. Overdag een weggeef-
winkel, op woensdagavond
een veganistisch eetcafé.
En dus kozen we voor De
Ontsporing, waar voor 3,50
een voedzame maaltijd gebo-
den werd. 
Het was wel even wennen. 
Het eetcafé van De Ontspo-
ring deed een beetje denken
aan vroeger, aan jointjes ro-
ken op de versleten bank van
een huiskamerachtige coffee-
shop, terwijl iemand in een
pan knoflooksoep roerde en
brood uitdeelde. 
De geur van sigaretten of
jointjes hing gisteren niet in
het eetcafé. Wel was er een
flink aantal honden, waarvan
er een duidelijk last had van
darmkrampen.
Vol goede moed en met een

eet-stempel op onze hand
togen we naar de bar voor het
voorgerecht: gazpacho. De-
zelfde gazpacho die we overi-
gens later opnieuw geserveerd
kregen als saus over de pasta-
salade. Bij De Ontsporing
doen ze niet aan voedselver-
spilling, wat natuurlijk valt te
prijzen. 
De smaak? Ach daar gaat het
in deze rubriek niet om. Maar
het nagerecht, een veganisti-
sche milkshake van banaan en
chocola, hebben we niet afge-
wacht. Toen Bello ons voor de
tweede keer trakteerde op een
ruft waar je u tegen zegt, en
verder níemand daar van
opkeek, vonden we het wel
welletjes. 

Gazpacho als pastasaus
en een roedel honden 
We hadden ons er gewoon iets
anders bij voorgesteld… Ei-
genlijk wilden we naar De
Vrijplaats aan de Middelste-
gracht, waar ze elke zaterdag
een veganistisch eetcafé heb-
ben. Dat veganistische moe-
ten we ook eens doen, vonden
we. Want daar kun je als kok
best veel mee, als je maar een
beetje creatief bent.
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