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Moeite voor manlief

Een keer per jaar ‘uitpakken’ voor je geliefde door 
een bos benzinepompbloemen te kopen, of een 

haastig geschreven kaartje te geven? Kom op, doe  
eens wat meer moeite. Zoals deze hindoevrouwen  
uit India. Zij vieren Vat Purnima. Bij deze gelegenheid 
laten vrouwen zien hoeveel ze van hun echtgenoot 
houden door versierde koorden rond een vijgenboom 
te binden, maar vooral door drie dagen lang te bidden 
en te vasten. Nu je dit weet: durf jij voortaan nog  
met lastminutebloemen aan te komen tijdens  
Valentijnsdag?
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EXTRA
ebook

van de makers

Verhalen
Redacteur Emmeke is 
vrijgezel en vindt daar 
niks mis mee. ‘Mensen 
die heel graag een relatie 
willen, vond ik een beetje 
suf. Het is toch ook 
hartstikke leuk om alleen 
te zijn? Scheelt heel wat 
ongemakkelijke bezoek-
jes bij schoonouders en 
andere relatiegedoe. 

Bovendien had ik ergens gelezen dat single 
vrouwen gelukkiger waren dan gebonden 
vrouwen. Maar de vork bleek toch iets 
anders in de steel te zitten.’ Lees op pagina 
6 waarom er toch wel iets te zeggen valt 
voor een bestaan als stel.

Sexy
e-book
Het samenstellen van dit feestelijke  
(en sexy) e-book was zo gedaan. Dat 
klinkt wat oneerbiedig, maar zo bedoel 
ik het niet. Het is meer dat we over het 
thema liefde, seks en wetenschap wel 
1000 pagina’s hebben gepubliceerd de 
afgelopen 16 jaar. Het is nou eenmaal 
een onderwerp waarvan de belang-
rijkste geheimen nog geheim zijn. Dus 
toen adjunct-hoofdredacteur Philip  
de redactie vroeg de leukste liefdes-
verhalen op te snorren uit het archief, 
werden we overspoeld.

Waarom dit thema? Waarom dit 
e-book? Omdat we van jullie, onze 
lezers houden. En omdat we bij ons 
200ste nummer een cadeautje wilden 
weggeven. Een e-book is handig 
meenemen op vakantie. En blijf je 
thuis, dan doet ‘ie het ook prima op  
de bank.

De belangrijkste conclusies uit 1000 
Quest-pagina’s over liefde en weten-
schap? Je wordt gelukkig van liefde.  
Op enig moment (bijvoorbeeld als de 
kinderen wat zelfstandiger zijn) van 
partner wisselen, is vrij natuurlijk. Er is 
meer dan één ware. En… je raakt er niet 

over uitgepraat.

Met dit eerste 
e-book van 
Quest wordt  
het sowieso een 
hete zomer. Dat 
is mijn conclusie.

Geniet ervan!
Groeten, Sanne

Wat weten wij er nou van?

Z ijn wij van Quest een beetje succes-
vol in de liefde? Zonder op te schep-
pen: best wel. Driekwart van ons 
heeft op dit moment bijvoorbeeld 

een relatie en is erg gelukkig met zijn of haar 
geliefde. 12 procent (twee van de zeventien 
collega’s die anoniem een vragenlijst over de 
liefde invulden) is happy single, evenveel  
collega’s noemen hun relatie ‘ingewikkeld’. 
Ruim eenderde van de redactieleden heeft 
zijn of haar vlam zelf versierd, 29 procent ís 
versierd en 18 procent zegt ‘wij hebben el-
kaar versierd’ (jaja, net zoals veel gedumpte 
mensen zeggen dat ze het ‘samen hebben uit-
gemaakt’ zeker?). De rest is gekoppeld of 

heeft zijn of haar partner via Tinder opge-
duikeld. Maar dan de smeuïgste vraag in 
deze mini-enquête. Als je een collega moet 
noemen om mee op date te gaan, wie zou dat 
dan zijn? De conclusie die we hieruit kunnen 
trekken: macht erotiseert, ook bij Quest. 
Want zeven van ons noemden óf de CEO 
van Hearst (onze uitgeverij), óf de uitgever, 
óf de hoofdredacteur óf de adjunct-hoofdre-
dacteur als date. Allemaal mensen die hoog 
in de Quest-boom zitten. Toch staat de  
collega die het allervaakst genoemd werd 
níet in dit rijtje. Wie deze keileuke collega is? 
Blader snel naar pagina 38, daar beant-
woordt ze een vraag over de liefde.

Redacteur Pepijn 
experimenteerde met  
‘de 36 vragen voor liefde’. 
Die methode zou dates 
succesvoller maken, 
doordat ze razendsnel 
verbondenheid kweken. 
‘Pas naderhand hoorde  
ik van de bedenker dat  
je de vragen snel moet 

afwerken, misschien wel binnen het uur. Ik 
denk dat mijn date en ik toen pas bij vraag 
vijf waren. Uiteindelijk hadden we voor  
alle vragen twee (video)dates nodig.’ Maar 
misschien was dat wel een goed teken. Lees 
hoe dat afliep op pagina 82.
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Gek  
op jou
Weet jij zeker dat 
die BN’er verliefd 
is op jou? Dan ben 
je erotomaan.

58

 6 Maakt een relatie je gelukkiger?
   Redacteur Emmeke is single, en dat vindt ze prima. 

Maar zou ze niet nog gelukkiger zijn mét een relatie? 
(Eerder verschenen in Quest Psychologie, 2019)

  10 Balts met mij
   Als het op versieren aankomt, zijn wij mensen net 

dieren met al onze uitsloverij. (Quest, 2015)

  16 De ware ware 
  Zijn we wel gemaakt voor monogamie? (Quest, 2017)

  22 Ketspraatjes
  ‘Mannen hebben altijd zin’, en nog zes leugens over   
  seks. (Quest, 2019)
 

 26 Werkt dat nou, zo’n open relatie?
   Elkaar toestaan om seks te hebben met andere 

mensen, goed idee? (Quest Psychologie, 2018) 

  28 Homo of hetero?
  Wat bepaalt je geaardheid? (Quest V&A, 2019)

 34 From prison with love
   Liefde laat zich niet stoppen door tralies, tonen deze 

zeven gevangenisontsnappingen. (Quest, 2015) 

  40 Ja, ik wil
   Zo trouwen mensen in andere culturen. (Quest, 2018)
 

 44 Fijn met Fikkie
  Waarom houden we zoveel van onze huisdieren?   
  (Quest Extra, 2016)

 52 Vrienden voor alles
   Ja, een liefje hebben is leuk. Maar de liefde van onze  

vrienden is minstens zo belangrijk.  (Quest, 2020)

  58 Waanzinnig verliefd
   Erotomanen zijn verliefd op beroemdheden, en zij 

op hen. Denken ze. (Quest Psychologie, 2020)
 

 62 Liefdesbeestjes
    Niet alleen je hart, ook je microben spelen een rol bij 

de keuze voor een partner. (Quest Psychologie, 2018) 

INHOUD

Lieve vrienden  
In de oertijd was het 
van levensbelang om 
vrienden te hebben. En 
nu eigenlijk nog steeds. 

Standje
rollator 
Ouderen aseksuele  
wezens? Vergeet het maar.

52

94
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Heterosteron 
Waarom  testosteron 
een grote rol speelt bij 
je seksuele oriëntatie.

28

 66  M/V zkt M/V
   Contactadvertenties: het Tinder van toen. (Quest, 2015) 

 
  70 Papa’s lieveling
  Vaders hebben een speciale band met dochters en   
  moeders met zonen. Toch? (Quest Psychologie, 2017)

  78 Afschuwelijke huwelijken
  Royaltytrouwerijen romantisch? Nou... Zes drama-   
  tische vorstelijke huwelijken. (Quest Historie, 2019)

  82 Rake vragen
   Is deze lijst met 36 vragen een garantie op liefde? 

Redacteur Pepijn test het. (Quest Psychologie, 2020)

  88 Het overspelspel
   Wie gaat eerder vreemd, jij of je partner? Maak deze 

test en je weet het. (Quest, 2019)
 

 94 Liefde op het laatste gezicht
   Ja, ook ouderen tinderen en seksen wat af. Het 

liefdesleven van senioren. (Quest, 2018)

EN VERDER 
Focus 2, 98
Voorwoord, Van de makers 3
Lieve Roeliene 38
Eerste Hulp Bij Ongemakkelijkheid 76

Lustleugens 
We jokken wat af over 
wat we tussen de 
lakens uitspoken. 

22
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Echte liefde maakt gelukkig. Het 
is de hoofdprijs na een lange 
reeks tegenslagen, het ultieme 
doel in het leven (vooral voor 
vrouwen). Wie dat niet weet, 

heeft in zijn jeugd niet goed opgelet toen 
de prins Sneeuwwitje wakker kuste en  
ze daarna nog lang en gelukkig leefden. 
Eenmaal volwassen spiegelen romanti-
sche films ons eenzelfde liedje voor. Knap 
meisje ontmoet leuke vent, door een mis- 
verstand dreigt alles fout te gaan, maar 
op het laatste moment ontdekken ze hun 
grote liefde voor elkaar en vallen elkaar in 
de armen. Vrolijk liedje. Aftiteling. 

Vrijgezellig leven 
Het dagelijks leven is geen sprookje. Toch 
is er de onuitgesproken verwachting dat 
je eindigt als een duo. Het liefst compleet 
met huisje, boompje, beestje. Dus ben je 
single, wapen je dan maar tegen vragen 

als ‘wordt het al wat in de liefde?’ of tegen 
de troostend bedoelde opmerkingen dat 
die relatie heus wel een keer komt. Maar 
klopt dat wel? Het single leven is namelijk 
hartstikke leuk. Thuis wacht er niemand 
op je, dus je kunt op elk feestje blijven 
plakken. Je huis is ook precies zo inge-
richt als je wilt, je discussieert nooit over 
het avondeten en je kijkt precies die films 
waar je zin in hebt, ook al zijn ze heel 
slecht. Hoezo heb je een relatie nodig om 
gelukkig te zijn? Dat is toch achterhaald?

Getrouwden zijn gelukkiger
Op het eerste gezicht is het een makkelij-
ke onderzoeksvraag. Je vraagt een aantal 
getrouwde en een aantal ongetrouwde 
mensen hoe gelukkig ze zijn en je verge-
lijkt de antwoorden. Een heleboel onder-
zoekers hebben dat dan ook gedaan. Hun 
conclusie? Getrouwde mensen zijn geluk-
kiger. En alsof deze gelukkige stelletjes 

Maakt een 
relatie je 

gelukkiger? 
Van sprookjesboeken tot romantische films: de ware liefde 

vinden is het ultieme doel. Maar is het niet tijd om dat oubollige 
verhaal naar de prullenbak te verwijzen? Of maakt een relatie 

ons echt gelukkiger? 
TEKST EMMEKE BOS / ILLUSTRATIES CAROLYN RIDSDALE

Vers huwelijk 
is het best

Is een huwelijk altijd even leuk? 
Nee, bleek in 2006, toen onderzoe-
kers van de University of Southern 

California (VS) het geluksgevoel van 
pasgetrouwde stellen in Duitsland 
analyseerden. Die hadden braaf 
enquêtes ingevuld: van ten minste 
twee jaar voor het ja-woord tot 
minstens twee jaar erna. Zo konden 
de onderzoekers de geluksgevoelens 
van na het huwelijk vergelijken met 
die ervoor. In het jaar dat de stellen 
trouwden en het jaar erna waren ze 
het gelukkigst. Daarna zakte het 
geluksgevoel bij de meeste weer  
wat in, maar ze bleven door de bank 
genomen blijer dan ze eerst waren.
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het erin willen wrijven, zijn ze ook nog 
eens gezonder en leven ze langer. Nou, 
dat is makkelijk. Blijkbaar kan de single 
de avondjes alleen-met-Netflix beter 
inruilen voor op-de-bank-met-Tinder.  
En niet meer blijven plakken op kantoor, 
maar snel door naar het volgende speed-
date-event. Alles voor het geluk! Maar 
wacht even, klopt dat wel?   
Volgens Paul Dolan, gedragswetenschap-
per aan de London School of Economics, 

is het maar half waar. Volgens Dolan 
moet je vooral trouwen als je een man 
bent. Maar als je een vrouw bent? Don’t 
bother. ‘Getrouwde vrouwen zijn geluk-
kiger, maar alleen als hun partner in 
dezelfde ruimte is wanneer je ze vraagt 
hoe gelukkig ze zijn. Als de partner weg 
is, antwoorden ze: fucking miserable’, 
vertelde Dolan in mei 2019 aan het Britse 
dagblad The Guardian. Wie weet durven 
die arme vrouwen niet goed toe te geven 
dat ze ongelukkig zijn. Niet als hun man 
erbij is, tenminste. 

Single heeft stigma
Waarom stoppen die vrouwen niet met 
hun relatie en leven ze verder als vrolijke, 
vrije vrouwen? Nou, misschien omdat  
de vrouwen denken dat singles het nog 
erger hebben. Ze zouden de enigen niet 
zijn. We vinden vrijgezellen minder 
volwassen, lelijker, egoïstischer, ongeluk-
kiger en eenzamer dan mensen in een 
relatie, bleek uit een onderzoek van  
de University of California (Verenigde  
Staten) in 2006. Duizend studenten 
moesten eigenschappen bedenken die 
passen bij vrijgezellen en bij mensen in 
een relatie. Waar mensen met een relatie 
vooral positieve eigenschappen werden 
toegedicht, zoals volwassen, gelukkig  
en aardig, kwamen de singles er een  
stuk slechter vanaf.
En het erge is: de vrijgezel gelooft er zelf 
ook in. Een kwart van de vrijgezellen 

voelt zich minder volwassen dan zijn  
of haar leeftijdsgenoten, bleek uit een 
Brits onderzoek van marketingbureau 
Mintel in 2017. Wie weet is dat wel de 
reden dat een relatie gelukkig maakt: 
iedereen denkt dat je een leuker en  
volwassener mens bent. Inclusief jijzelf. 
Maar dat is natuurlijk onzin. Sterker nog: 
wie alleen woont, moet alles zelf kunnen 
doen. De afwas en het vuilnis buiten 
zetten, de lamp vervangen en de muur 
schilderen. Hoezo minder volwassen? 

Foutje, bedankt
Helaas, er is slecht nieuws voor singles. 
Volgens geluksonderzoeker Ruut Veen-
hoven, vroeger verbonden aan de Univer-
siteit Utrecht, word je wel degelijk geluk-
kiger door te trouwen. ‘We zijn sociale 
dieren en kunnen niet zonder relaties’, 
mailt hij. ‘Mensen die als stel leven blij-
ken gelukkiger dan alleenstaanden. Ze 
leven ook langer.’ 

Man profiteert meer 

Vrouwen en mannen worden beide gelukkiger in een huwelijk, maar mannen 
meer dan vrouwen. Vermoedelijk komt dat door de traditionele man-vrouw- 
patronen. In heteroseksuele relaties komt het gros van de huishoudelijke 

taken en het verzorgen van kinderen nog steeds op vrouwen neer. Terwijl mannen 
een groter deel van hun tijd in hun carrière stoppen en aan het eind van de dag (of 
week) meer vrije tijd overhouden. Voor hem is trouwen daarmee een betere deal 
dan voor haar. Maar ook zij kan beter wel dan niet in het huwelijksbootje stappen.

Van de vrijgezellen voelt een kwart zich 
minder volwassen dan leeftijdsgenoten

 Happy  homo- 
huwelijk? 

Veel onderzoek gaat over geluk  
in heteroseksuele relaties, of 
scheert alles over een kam.  

Hoe zit het als de twee partners het-
zelfde geslacht hebben? Zijn die ook 
gelukkiger in een relatie? Sommige 
onderzoekers vermoeden dat homo-
koppels het beter voor elkaar hebben, 
omdat hun relatie gelijkwaardiger is  
en niet geplaagd wordt door oude 
rolpatronen. Anderen verwachten juist 
dat het lastiger is als homostel, omdat 
de buitenwereld het er moeilijker mee 
heeft. Een studie van de Southern 
Illinois University (Verenigde Staten)  
uit 2009 concludeerde voorzichtig  
dat er geen geluksverschil lijkt te zijn 
tussen samenwonende homo- en 
heterostellen. 

Hoe zat het dan met geluksprofessor Paul 
Dolan? Het verhaal van de ongelukkige 
getrouwde vrouwen bleek te berusten op 
een misverstand. Dolan had zich geba-
seerd op Amerikaanse statistieken. Daar 
vielen getrouwde vrouwen in twee cate-
gorieën: spouse present (partner aanwe-
zig) en spouse absent (partner afwezig). 
Dolan vatte dat laatste op alsof de man 
even de kamer uitgelopen was en de 
vrouw nu eindelijk aan de onderzoeker 
durfde te vertellen dat ze helemaal niet 
zo gelukkig was. Foutje. Spouse absent 
betekende dat haar partner haar verlaten 
had. Nogal wiedes dat deze vrouwen 
ongelukkig waren.    

Liefde maakt beter
Volgens relatiedeskundige Paulien Tim-
mer, in het dagelijks leven liefdescoach, 
auteur en spreker, is het geen verrassing 
dat een huwelijk goed voor ons is. ‘Als je 
samen bent, eet je gezonder. Je doet meer 

dingen’, vertelt ze. Een zak chips naar 
binnen werken bij wijze van avondeten 
doe je minder snel als je met z’n tweeën 
bent. Maar het is meer dan dat, bena-
drukt ze. ‘Uit onderzoek blijkt dat je 
minder pijn hebt en sneller herstelt van 
een ziekte als je aan iemand denkt van 
wie je houdt.’ Al mag het van Timmer 
ook best je vriendin of je moeder zijn. 
Dit soort conclusies zie je terug in andere 
huwelijksgelukonderzoeken. Wie een 
goed huwelijk heeft, staat 1-0 voor op  
de single. Trouwen beschermt je. Tegen 
eenzaamheid, bijvoorbeeld. Of tegen in je 
eentje een hypotheek moeten ophoesten. 
Aan het eind van het liedje maakt liefde 
je gelukkig (en gezond).

Happy end
Er is maar één kanttekening die overeind 
blijft: een ongelukkige relatie kan een 
behoorlijke domper zijn. Koste wat het 
kost een relatie beginnen of behouden  

Vrouw is betere 
single

Vrouwen vinden het minder 
een probleem om alleen te 
zijn dan mannen. Het Britse 

marketingbureau Mintel onder-
vroeg vrijgezellen en mensen in een 
relatie naar hoe tevreden ze waren. 
61 procent van de single vrouwen 
vond het wel prima zo, tegenover 49 
procent van de vrijgezelle mannen. 
Dat single vrouwen minder moeite 
hebben met hun relatiestatus, komt 
waarschijnlijk doordat ze een sterker 
sociaal netwerk hebben. Wie zich 
omringd voelt door fijne vrienden, 
voelt zich minder snel eenzaam. 
Toch is het niet allemaal vrijheid 
blijheid. Wie alleen is, voelt zich 
minder vaak financieel zeker (36 
procent) dan mensen met een 
partner (52 procent). Een kwart van 
de vrijgezellen maakt zich zorgen 
over de huur of de hypotheek. Een 
op de drie is bang om alleen te 
blijven. Een op de vier is actief op 
zoek naar een partner. Vrijgezellen 
doen dat meestal via apps en web-
sites (68 procent) of ‘via vrienden’ 
(veertig procent). Een op de vijf 
bezoekt events en zes procent 
waagt zich aan speeddaten.

is niet slim. Gelukkig hoeven vrijgezellen 
niet verstoken te blijven van liefde, zelfs 
als ze gemiddeld ietsje ongelukkiger zijn. 
‘Je kunt ook liefde voelen met je vrienden 
en mooie momenten hebben met hen’, 
zegt relatie-expert Timmer. En wat de 
romantische sprookjes betreft: zelfs 
Disney begint te beseffen dat liefde  
groter is dan doldwaze verliefdheden  
op knappe koningskinderen. In de mega-
filmhit Frozen is het (spoiler!) niet prins 
Hans, maar koningin Elsa die de prinses 
redt met haar zusterliefde. Q

emmeke.bos@quest.nl
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Wordt al dat versiergedoe
afgedwongen door de vrouw?

De pauw zet zijn staart rechtop, de stern geeft een 
visje kado en zangvogels zingen hun mooiste solo. 
En dan maar hopen dat de vrouwtjes hoteldebotel 
worden. En mensen? Wij baltsen net zo hard mee. 
Volg de 6 tips uit het dierenrijk maar op.

 7 TEKST: PAUL SERAIL / ILLUSTRATIES: HEIN DE KORT / COMIC HOUSE

H et begon nog wel zo goed: ze keek 
terug en ze lachte als begroeting. 
Naast haar kwam een plekje vrij en 
in haar oogopslag was overduidelijk 

een uitnodiging te zien. Ze informeerde naar 
het optreden met de band eerder die avond en 
luisterde naar plannen voor verre vakanties. 
Haar gezicht kreeg een gezonde kleur en toen
ze zei dat ze naar huis wilde was dat helemaal 
niet erg. Het was duidelijk dat het een prima 
optie was om samen naar buiten te gaan. Maar 
de weg naar het ene huis was linksaf terwijl  
het andere bed een paar kilometer naar rechts 
stond. Wat te doen? Een beetje hangen op de 
hoek leek voorlopig een aardig compromis. 
Dichtbij stond ze en ze vond het prima dat er 
een hand op haar heup kwam te liggen. Een 
wang tegen haar warm aangelopen wang was 
ook oké en toen ze een kusje voelde op haar 
mondhoek zocht ze al gauw de lippen op waar 
de zoen vandaan gekomen was. Nou, en toen 
bedacht ze zich dus. Ze draaide haar hoofd 
plots weg en deed een stapje terug. Een nieuwe 

heuphand werd nu niet 
meer beantwoord en 
het kusje dat bedoeld 
was voor haar wang, 
eindigde ergens vaag in 
de open lucht. Over haar 
schouder was de ingang 
van het café te zien. De 
rokers voor de deur deden 
geen moeite om hun gegniffel 
te verbergen. Tijd om af te taaien. 
Waarom is versieren ook zo’n gedoe? 
Waarom bespringen we elkaar niet gewoon?

 AVrouw kiest
‘De belangen van vrouwen lopen niet gelijk 
met die van mannen’, zo verklaart Ton Groot-
huis, hoogleraar gedragsbiologie aan de Rijks-
universiteit Groningen. Hij heeft het dan over 
dieren in het algemeen. ‘Met hun zaadcellen 
zouden mannen een gigahoeveelheid vrouwen 
kunnen bevruchten. Mannen hoeven daarom 
niet zo selectief te zijn.’ Nu over vrouwen: ‘Zij 

TIP 1
ZOEK EEN

STOERE VRIEND
Waarom? Bij de groene boom- 

kikker draait alles om gekwaak. Maar 
de beste kwaker trekt niet alleen maar 
vrouwtjes aan. Ook mindere mannen 

komen op hem af. Deze ‘satellieten’, die 
zelf lang zo mooi niet kwaken, zoeken 

een plekje bij hem in de buurt en 
bespringen de vrouwtjes die 

eigenlijk voor de grote 
kwaker kwamen.

investeren meer in het 
nageslacht. Bij vogels 
en reptielen kost het 
maken van eieren veel 
energie en bij een zoog-
dier komt daar nog de 

zwangerschap bij.’ En 
daarna draaien ze meestal 

ook nog op voor de zorg 
voor de jongen. Vrouwen zijn 

dan ook zuinig op de weinige rijpe 
eitjes die ze produceren. En omdat 

hun nakomelingen zo gezond en zo kansrijk 
als mogelijk moeten zijn, besteedt een vrouw 
veel aandacht aan de keuze van een man.
Bij de pauw zie je wat er gebeurt als vrouwtjes 
het voor het zeggen hebben. Wie als mannetje 
van deze vogel een onbenullig staartje heeft, 
kan het vergeten: de hennen gaan voor hanen 
met een enorme waaier. Maar dat pauwen-
mannen met een kolos van een staart moeten 
rondsjouwen is in zekere zin ook hun ‘eigen 
schuld’. Want het enige dat een mannetje over-
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Met zijn dikke auto en horloge 
showt het mensenmannetje wat 
hij zijn vrouwtje te bieden heeft

heeft voor zijn nageslacht is een drupje sperma. 
Na de paring gaat een pauwenman snel op 
zoek naar het volgende hennetje en mevrouw 
pauw mag in haar eentje op de eieren zitten. 
Omdat het vrouwtje naast sperma niets van de 
mannetjes kan verwachten, wil ze zeker weten 
dat er in die bescheiden bijdrage goede genen 
zitten. Dat is precies wat de pauwenhaan laat 
zien: ‘Kijk mij eens met mijn fraaie staart, dat 
dank ik aan mijn fantastische genen!’

 AHier, een vis
Maar in de vogelwereld heeft niet elk dier altijd 
schitterende veren nodig om mee te pronken. 
Hoe een vrouwtje zich laat verleiden hangt af 
van het sociale systeem van de diersoort, legt 
Groothuis uit. De pauw heeft een systeem van 
wippen en weer doorgaan. Heel
anders gaat het bij een 
stelletje sterns. Die 
zeevogels moeten
hun kuikentjes
samen groot- 
brengen. Een
ouder alleen 
zal dat niet
redden. Om
een vrouw
te verleiden
brengt een
mannetje 
haar vis. ‘Hij 
laat zien hoe 

goed hij vis kan vangen.’ Zijn boodschap? Kies 
mij en onze kuikens zullen straks geen honger 
hebben.
De meeste mensenmannetjes zijn niet als de 
pauw met zijn hit-and-runtactiek, maar als de 
stern, die voedsel vangt voor zijn gezin. Want 
ook mensenvrouwtjes kunnen een mannetje 
wel gebruiken om de kinderen succesvol groot 
te brengen. In De aangeklede aap, een docu-
mentaire uit 1994, vertelt zoöloog Desmond 
Morris wat hij ziet tijdens de menselijke balts. 
Mannen showen niet alleen wat voor indruk-
wekkende genen ze hebben, maar komen ook 
aanzetten met cadeautjes. In een restaurant 
kun je ze zelfs betrappen als ze een hapje eten 
naar de mond van hun date bewegen. Soms 
zetten ze er zelfs een hoog stemmetje bij op. 
‘Kijk eens hoe lief ik straks zal zijn voor onze 
kinderen’, is het signaal dat je daarin herkent. 

Hulpeloze baby 
gijzelt vader
Waarom leven mensen doorgaans 

in paren? Wat is er mis met even  
snel voortplanten en er dan weer vlug 
vandoor, zoals veel dieren dat doen? 
Het probleem bij mensen is dat ze  
zo vroeg geboren worden. Baby’s 
kunnen nog niets. Het duurt jaren 
voordat ze een beetje zelfstandig zijn 
en al die tijd kan hun moeder het niet 
alleen af. De problemen ontstonden 
toen we rechterop gingen lopen en 
steeds grotere hersenen kregen.  
We kwamen voor een verloskundig 
dilemma: door dat lopen op 2 benen 
kon het geboortekanaal niet al te veel  
meer groeien, terwijl ons uitdijende 

brein dat wel eiste. Bevallen werd 
een heikel karwei. Een kind dat 

iets jonger geboren werd had 
nog een iets kleiner hoofd en 

daardoor een voordeel. Zo 
kwamen kinderen jonger en 
jonger, en dus hulpelozer 
ter wereld naarmate onze 
hoofden groeiden. Wilde 

een (prehistorische) man 
dat zijn kind volwassen werd, 

dan moest hij er wel bij blijven 
om de moeder te helpen.

TIP 2
KOOP EEN JURK

(ALS JE MAN BENT)
Waarom? Kemphanen kennen 
naast dominante mannen en 

satellieten een derde soort man, 
ontdekte aardappelteler Joop 

Jukema. Die zogenoemde ‘faar’ ziet  
eruit als vrouwtje en gedraagt zich 

ook zo, maar hij heeft wel extra 
grote ballen. Hij gebruikt ze 

om stiekem vrouwtjes te 
bevruchten.

0

En met een dikke auto en
een zwaar horloge laten 
ze zien hoeveel ze het 
vrouwtje te bieden
hebben.

 AMan eist ook
Of een vrouwtje uit 
het dierenrijk zich laat 
verleiden door uiterlijk 
vertoon of door een of 
ander cadeau hangt af 
van wat ze straks van de 
man verwacht. Alleen maar 
goede genen of ook nog goede 
zorg? Soorten waarvan het vrouwtje 
het in haar eentje af kan, redden het met iets 
als de pauwenaanpak. Maar dreigen voedsel-
tekorten voor de jongen te ontstaan, dan is de 

stern een beter voorbeeld. 
De aanpak van het leven 
in paren heeft wel een 
groot nadeel voor het 
mannetje. Want als het 
vrouwtje van hem eist 
dat hij bij haar blijft 
om de jongen groot te 
brengen, kan hij niet 
meer op pad om andere 

dames te bevruchten. 
Waarom hij het dan toch 

doet? Hij krijgt er wat voor 
terug: een grotere overlevings-

kans voor zijn nageslacht. ‘Als je 
  bij vogels die in paren leven de 

vrouwtjes weduwe maakt door de mannetjes 
weg te halen, zie je dat het minder goed gaat 
met de jongen’, vertelt Liesbeth Sterck, hoog-

Ongedekt gekleed
Bij vrouwelijke mantelbavianen zwellen de 

billen op en ze kleuren rood naarmate de 
eisprong nadert. Handig: de mannetjes zien 
dat ze vruchtbaar worden. Bij mensenvrouwen 
is niet te zien of hun eisprong eraan komt. Of 
toch wel? In 2008 nodigden psychologen van 
University of Texas 88 studentes uit. De proef- 
personen werden gefotografeerd en daarna 
moesten ze op een plaatje van een vrouw de 
kleding tekenen die ze aan zouden doen als  
ze die avond uit zouden gaan.  
De studentes kwamen later een keer terug,  
nu in de periode waarin bij hen de eisprong 
plaatsvond. Weer werden ze gefotografeerd 
en tekenden ze een uitgaansoutfit voor die 
avond. Resultaat: in hun vruchtbare periode 
lieten de dames meer bloot zien.

TIP 3
GROM NAAR

IEDEREEN
Gedragsbiologen van University 

of Pennsylvania onderscheidden 3 
typen bavianen in een groep: dieren 

die vriendelijk grommen naar alle 
soortgenoten, apen die naar minder 

anderen gromden en zij die alleen 
alfavrouwtjes zonder jonkies 
begroetten. De vriendelijkste 

bavianen kregen de 
meeste kleintjes.

0
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Met zijn dikke auto en horloge 
showt het mensenmannetje wat 
hij zijn vrouwtje te bieden heeft

heeft voor zijn nageslacht is een drupje sperma. 
Na de paring gaat een pauwenman snel op 
zoek naar het volgende hennetje en mevrouw 
pauw mag in haar eentje op de eieren zitten. 
Omdat het vrouwtje naast sperma niets van de 
mannetjes kan verwachten, wil ze zeker weten 
dat er in die bescheiden bijdrage goede genen 
zitten. Dat is precies wat de pauwenhaan laat 
zien: ‘Kijk mij eens met mijn fraaie staart, dat 
dank ik aan mijn fantastische genen!’

 AHier, een vis
Maar in de vogelwereld heeft niet elk dier altijd 
schitterende veren nodig om mee te pronken. 
Hoe een vrouwtje zich laat verleiden hangt af 
van het sociale systeem van de diersoort, legt 
Groothuis uit. De pauw heeft een systeem van 
wippen en weer doorgaan. Heel
anders gaat het bij een 
stelletje sterns. Die 
zeevogels moeten
hun kuikentjes
samen groot- 
brengen. Een
ouder alleen 
zal dat niet
redden. Om
een vrouw
te verleiden
brengt een
mannetje 
haar vis. ‘Hij 
laat zien hoe 

goed hij vis kan vangen.’ Zijn boodschap? Kies 
mij en onze kuikens zullen straks geen honger 
hebben.
De meeste mensenmannetjes zijn niet als de 
pauw met zijn hit-and-runtactiek, maar als de 
stern, die voedsel vangt voor zijn gezin. Want 
ook mensenvrouwtjes kunnen een mannetje 
wel gebruiken om de kinderen succesvol groot 
te brengen. In De aangeklede aap, een docu-
mentaire uit 1994, vertelt zoöloog Desmond 
Morris wat hij ziet tijdens de menselijke balts. 
Mannen showen niet alleen wat voor indruk-
wekkende genen ze hebben, maar komen ook 
aanzetten met cadeautjes. In een restaurant 
kun je ze zelfs betrappen als ze een hapje eten 
naar de mond van hun date bewegen. Soms 
zetten ze er zelfs een hoog stemmetje bij op. 
‘Kijk eens hoe lief ik straks zal zijn voor onze 
kinderen’, is het signaal dat je daarin herkent. 

Hulpeloze baby 
gijzelt vader
Waarom leven mensen doorgaans 

in paren? Wat is er mis met even  
snel voortplanten en er dan weer vlug 
vandoor, zoals veel dieren dat doen? 
Het probleem bij mensen is dat ze  
zo vroeg geboren worden. Baby’s 
kunnen nog niets. Het duurt jaren 
voordat ze een beetje zelfstandig zijn 
en al die tijd kan hun moeder het niet 
alleen af. De problemen ontstonden 
toen we rechterop gingen lopen en 
steeds grotere hersenen kregen.  
We kwamen voor een verloskundig 
dilemma: door dat lopen op 2 benen 
kon het geboortekanaal niet al te veel  
meer groeien, terwijl ons uitdijende 

brein dat wel eiste. Bevallen werd 
een heikel karwei. Een kind dat 

iets jonger geboren werd had 
nog een iets kleiner hoofd en 

daardoor een voordeel. Zo 
kwamen kinderen jonger en 
jonger, en dus hulpelozer 
ter wereld naarmate onze 
hoofden groeiden. Wilde 

een (prehistorische) man 
dat zijn kind volwassen werd, 

dan moest hij er wel bij blijven 
om de moeder te helpen.

TIP 2
KOOP EEN JURK

(ALS JE MAN BENT)
Waarom? Kemphanen kennen 
naast dominante mannen en 

satellieten een derde soort man, 
ontdekte aardappelteler Joop 

Jukema. Die zogenoemde ‘faar’ ziet  
eruit als vrouwtje en gedraagt zich 

ook zo, maar hij heeft wel extra 
grote ballen. Hij gebruikt ze 

om stiekem vrouwtjes te 
bevruchten.

0

En met een dikke auto en
een zwaar horloge laten 
ze zien hoeveel ze het 
vrouwtje te bieden
hebben.

 AMan eist ook
Of een vrouwtje uit 
het dierenrijk zich laat 
verleiden door uiterlijk 
vertoon of door een of 
ander cadeau hangt af 
van wat ze straks van de 
man verwacht. Alleen maar 
goede genen of ook nog goede 
zorg? Soorten waarvan het vrouwtje 
het in haar eentje af kan, redden het met iets 
als de pauwenaanpak. Maar dreigen voedsel-
tekorten voor de jongen te ontstaan, dan is de 

stern een beter voorbeeld. 
De aanpak van het leven 
in paren heeft wel een 
groot nadeel voor het 
mannetje. Want als het 
vrouwtje van hem eist 
dat hij bij haar blijft 
om de jongen groot te 
brengen, kan hij niet 
meer op pad om andere 

dames te bevruchten. 
Waarom hij het dan toch 

doet? Hij krijgt er wat voor 
terug: een grotere overlevings-

kans voor zijn nageslacht. ‘Als je 
  bij vogels die in paren leven de 

vrouwtjes weduwe maakt door de mannetjes 
weg te halen, zie je dat het minder goed gaat 
met de jongen’, vertelt Liesbeth Sterck, hoog-

Ongedekt gekleed
Bij vrouwelijke mantelbavianen zwellen de 

billen op en ze kleuren rood naarmate de 
eisprong nadert. Handig: de mannetjes zien 
dat ze vruchtbaar worden. Bij mensenvrouwen 
is niet te zien of hun eisprong eraan komt. Of 
toch wel? In 2008 nodigden psychologen van 
University of Texas 88 studentes uit. De proef- 
personen werden gefotografeerd en daarna 
moesten ze op een plaatje van een vrouw de 
kleding tekenen die ze aan zouden doen als  
ze die avond uit zouden gaan.  
De studentes kwamen later een keer terug,  
nu in de periode waarin bij hen de eisprong 
plaatsvond. Weer werden ze gefotografeerd 
en tekenden ze een uitgaansoutfit voor die 
avond. Resultaat: in hun vruchtbare periode 
lieten de dames meer bloot zien.

TIP 3
GROM NAAR

IEDEREEN
Gedragsbiologen van University 

of Pennsylvania onderscheidden 3 
typen bavianen in een groep: dieren 

die vriendelijk grommen naar alle 
soortgenoten, apen die naar minder 

anderen gromden en zij die alleen 
alfavrouwtjes zonder jonkies 
begroetten. De vriendelijkste 

bavianen kregen de 
meeste kleintjes.

0
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Een gewild 
gipsbeen
Handicapsignalen. Zo noemen biologen

vreemde ornamenten als de enorme 
staart van een mannelijke pauw. ‘Het is 
ontzettend onhandig’, zegt Ton Groothuis 
van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Als je 
zo’n grote staart maakt, wordt de kans 
dat een roofdier je pakt steeds groter.’ 
Wat is dan het idee achter die handicap? 
‘Als een vrouwtje een mannetje met een 
enorme staart tegenkomt, weet ze dat hij 
behoorlijk goede eigenschappen moet 
hebben: ondanks zijn handicap leeft hij 
nog.’ Het slechte nieuws voor de pauw is 
dat het effect zichzelf versterkt. Doordat 
vrouwtjes het liefst paren met mannetjes 
die lange staartveren hebben, komen er 
niet alleen jongenskuikens uit het ei die 
steeds grotere staarten maken, maar ook 
meisjespauwen die net als hun moeder op 
extra lange veren kicken.

TIP 4
WORD

EENCELLIG
Waarom? Zoals Annie M.G. 

Schmidt al dichtte: ‘Ach 
juffrouw Beekman, was u 

maar eencellig / Dan kon de 
liefde u niet zo veel schelen 

/ Dan zoudt u zich 
gewoon in tweeën 

delen’

TIP 5
STERF BIJNA UIT
Kleintandzwaardvissen 

planten zich soms voort zonder 
seks, zagen biologen van Stony 
Brook University. Zij denken dat 

geboorten uit niet-bevruchte 
vrouwtjes vaker zullen voor-

komen bij met uitsterven 
bedreigde dieren. Die 
hebben geen partner 

meer nodig.

leraar ecologische determinanten van gedrag 
aan de Universiteit Utrecht. Het leven in een 
paartje heeft nog een gevolg voor het mannetje. 
Tot nu toe leek het misschien alsof dat versier-
gedoe wordt afgedwongen door het vrouwtje, 
maar het mannetje dat al die tijd een nest met 
haar deelt, wil wel dat zij de moeite 
waard is. Het mannetje krijgt dus
ook eisen.

 AVrouw verjongt
Mensenvrouwtjes moeten 
dus hun best doen om een 
beetje aandacht te krijgen 
van een mensenmannetje. 
‘Karl Grammer heeft veel 
onderzoek gedaan naar 
wat mannen mooi vinden’, 
tipt Sterck. Zo liet de bioloog 
van de Universität Wien zien 
dat mannen op de verhouding 
tussen de omvang van de heupen en 
de taille letten. ‘De heup-tailleratio hangt 
samen met de vruchtbaarheid’, vertelt Sterck. 

‘Vrouwen met een heup-
tailleratio van 0,7 raken 
sneller in verwachting dan 

vrouwen met een rechtere 
vorm, blijkt uit studies bij 

vruchtbaarheidsklinieken.’ 
Westerse mannen vallen daar-

naast vaak op blond haar en hoge 
borsten. ‘Dat zijn signalen die wijzen op 

jeugdigheid.’ Borsten gaan met de jaren wat 

0

Het beest in ons, Dagmar van der Neut, 
Uitgeverij Thomas Rap (2014) : vermakelijk 
boek over hoe mens en dier aan de volgende 
generatie werken.

Make-up, de juiste bh en geblondeerde haren 
maken het vrouwtje jonger en vruchtbaarder

M EER IN FO RMATIE

hangen en het blonde haar dat iemand heeft 
wordt donkerder naarmate ze ouder wordt. 
‘De voorkeur voor jong komt waarschijnlijk 
doordat jonge vrouwen nog veel kinderen 
kunnen krijgen.’ Vrouwen benadrukken hun 
jeugdige eigenschappen om meer kans op een 
mannetje te maken. Voor de goede vorm van 
de borsten kiezen ze een juiste bh. ‘En als ik 
de collegezaal in kijk, zijn vrouwen gemiddeld 
een stuk blonder dan mannen’, valt Sterck op. 
Een deel van dat blond komt uit een pakje.
Ook gezondheid is weerspiegeld in het uiterlijk 
van vrouwen, suggereert het onderzoek van 
Grammer. Mannen willen een symmetrisch 
gezicht en een gladde huid. Verklaring: door 
ziekten kunnen grillige afwijkingen ontstaan. 
Symmetrie en gladheid duiden op een goede 
afweer, hoewel vrouwen ook hiermee weten 
te sjoemelen. Met wat potjes en poeders is een 
weerbarstige huid zo weer gladgestreken. En 
om mannen te verleiden gaan ze verder. Met 
lippenstift en rouge kleuren ze hun 
mond en wangen rood. Signalen 
die niet te missen zijn voor 
mannenogen, stelt Morris: 
ook als we seksueel opge-
wonden zijn kleuren de  
wangen en lippen rood. 
En wat wil een man nog 
meer dan een vrouw 
die eruit ziet alsof ze al 
zin heeft?

 ADans bindt
Mensenmannen zien er 
ook graag goed uit. Hun 
kleding benadrukt de echte 
mannelijke eigenschappen als 
brede schouders en een gespierde 
torso. Het vertelt een vrouw dat hij 
een gezin kan beschermen tegen kwade types. 
Ziet een zandlopervormige vrouw op de dans-
vloer een man met driehoeksrug, dan is er een 
behoorlijk grote kans dat ze een dansje wagen. 
Waarom? Baltsende futen dansen ook een uit-
gebreide choreografie, weet Groothuis. ‘Het 
valt op dat ze helemaal synchroon bewegen.’ 
Mogelijk testen ze daarmee hoe goed de ander 
is in fijne motoriek. Dat verklapt iets over het 
lijf van de potentiële partner. ‘Ook weten we 
dat zulke duetten een sterke invloed hebben 
op de synchronisatie van de hormoonspiegels. 
Dat is nodig om samen de fases van de balts, 
de nestbouw en het verzorgen van de jongen te 
doorlopen.’ Ook in de dampende disco kan een 
dansduet het een en ander synchroniseren. De 
zin in vervolgstappen bijvoorbeeld.

 AHoor hoe slim
Niet iedereen houdt van dansen. Hoe kan het 
dat er ook notoire barhangers zijn? Sterck zegt 
dat dieren meer strategieën kunnen hebben 
om een partner te veroveren. Zelf doet ze veel 
onderzoek naar apen. ‘Dominante mannetjes 

kunnen hun nakomelingen goed beschermen. 
Dat is voor veel vrouwtjes gunstig. Maar het 
alfamannetje is niet de enige die zich voort-
plant’, legt ze uit. Een mannetje dat lager in de 
hiërarchie staat bouwt bijvoorbeeld vriend-
schap op met een vrouwtje uit de groep. Ze 
zitten vaak samen en vlooien elkaar. ‘Dan zal 
het vrouwtje ook met hem paren. Zo heeft het 
mannetje ook kans op nakomelingen en de 
vrouwtjes hebben er een beschermheer bij.’
Vriendjes worden kan lonen, en er is nog een 
optie. ‘Bij zangvogels kiezen de vrouwtjes op 
basis van zang’, vertelt Groothuis. ‘Het idee is 
dat dat iets zegt over de cognitieve vermogens 
van zo’n mannetje. In nesten waar een voedsel- 
tekort is geweest, groeien de hersenen minder 
goed uit. De zang ontwikkelt zich ook minder 
en dan vinden vrouwtjes die mannetjes niet zo 
aantrekkelijk.’ Misschien willen barhangers 
niet zo zeer hun danskunsten en hun lichaam 
tentoonstellen, maar pakken ze toekomstige 

  partners liever in met intelligentie:  
 een geestig gesprek met gevatte  

 opmerkingen is ook wel wat  
 waard. Misschien zelfs wel  

 meer dan een fraaie torso  
of een mooie zandloper  
als je van plan bent om  
levenslang samen op de 
bank door te brengen. 
En misschien neem ik 
volgende keer voor de 
zekerheid ook nog een 
visje voor haar mee.     7

paul.serail@quest.nl

Seks voorkomt 
kindermoord
Honden worden loops, katten zijn krols en 

zeugen berig. En alleen dan willen ze met 
een mannetje paren. Waarom zijn mensen dan 
altijd wel te porren voor een fijn potje voort-
planten? Dat het bij ons 365 dagen per jaar 
bronsttijd is, hebben we gemeen met andere 
in groepen levende apen zoals makaken en 
bonobo’s, vertelt Liesbeth Sterck, gedrags-
biologe aan de Universiteit Utrecht. Onze 
gewilligheid heeft te maken met het risico  
op infanticide, legt zij uit: komt er een nieuw 
mannetje aan de macht, dan bestaat de kans 
dat hij de jonkies in de groep doodbijt. Want 
zolang het kroost nog bij hun moeder drinkt, 
wordt zij niet vruchtbaar en kan het nieuwe 
alfamannetje zich niet voortplanten. Sterft het 
jong, dan kan hij moeder wel weer zwanger 
maken. Dus is het voor de nieuwe alfaman 
verleidelijk om de kleintjes af te maken, ware 
het niet dat de vrouwtjes hun lust en vrucht-
baarheid hebben losgekoppeld. Zij kunnen 
altijd met alle mannetjes paren. Alle mannetjes 
kunnen dus de vader zijn van de rondlopende 
jonkies, inclusief het nieuwe alfamannetje. Die 
zal de kleintjes dan ook geen haar krenken.

TIP 6
RUIK MANNELIJK

(ALS JE VROUW BENT)
Meelkeverinnen zijn aantrek-

kelijker voor meelkevers als ze 
naar andere mannetjes ruiken, 

aldus onderzoekers van University 
of Exeter. Mannetjes lieten bij deze 
vrouwtjes meer sperma achter. Zo 

hopen ze de competitie voor te 
zijn en zoveel mogelijk eitjes 

met hun zaadcellen te 
bevruchten.
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Een gewild 
gipsbeen
Handicapsignalen. Zo noemen biologen

vreemde ornamenten als de enorme 
staart van een mannelijke pauw. ‘Het is 
ontzettend onhandig’, zegt Ton Groothuis 
van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Als je 
zo’n grote staart maakt, wordt de kans 
dat een roofdier je pakt steeds groter.’ 
Wat is dan het idee achter die handicap? 
‘Als een vrouwtje een mannetje met een 
enorme staart tegenkomt, weet ze dat hij 
behoorlijk goede eigenschappen moet 
hebben: ondanks zijn handicap leeft hij 
nog.’ Het slechte nieuws voor de pauw is 
dat het effect zichzelf versterkt. Doordat 
vrouwtjes het liefst paren met mannetjes 
die lange staartveren hebben, komen er 
niet alleen jongenskuikens uit het ei die 
steeds grotere staarten maken, maar ook 
meisjespauwen die net als hun moeder op 
extra lange veren kicken.

TIP 4
WORD

EENCELLIG
Waarom? Zoals Annie M.G. 

Schmidt al dichtte: ‘Ach 
juffrouw Beekman, was u 

maar eencellig / Dan kon de 
liefde u niet zo veel schelen 

/ Dan zoudt u zich 
gewoon in tweeën 

delen’

TIP 5
STERF BIJNA UIT
Kleintandzwaardvissen 

planten zich soms voort zonder 
seks, zagen biologen van Stony 
Brook University. Zij denken dat 

geboorten uit niet-bevruchte 
vrouwtjes vaker zullen voor-

komen bij met uitsterven 
bedreigde dieren. Die 
hebben geen partner 

meer nodig.

leraar ecologische determinanten van gedrag 
aan de Universiteit Utrecht. Het leven in een 
paartje heeft nog een gevolg voor het mannetje. 
Tot nu toe leek het misschien alsof dat versier-
gedoe wordt afgedwongen door het vrouwtje, 
maar het mannetje dat al die tijd een nest met 
haar deelt, wil wel dat zij de moeite 
waard is. Het mannetje krijgt dus
ook eisen.

 AVrouw verjongt
Mensenvrouwtjes moeten 
dus hun best doen om een 
beetje aandacht te krijgen 
van een mensenmannetje. 
‘Karl Grammer heeft veel 
onderzoek gedaan naar 
wat mannen mooi vinden’, 
tipt Sterck. Zo liet de bioloog 
van de Universität Wien zien 
dat mannen op de verhouding 
tussen de omvang van de heupen en 
de taille letten. ‘De heup-tailleratio hangt 
samen met de vruchtbaarheid’, vertelt Sterck. 

‘Vrouwen met een heup-
tailleratio van 0,7 raken 
sneller in verwachting dan 

vrouwen met een rechtere 
vorm, blijkt uit studies bij 

vruchtbaarheidsklinieken.’ 
Westerse mannen vallen daar-

naast vaak op blond haar en hoge 
borsten. ‘Dat zijn signalen die wijzen op 

jeugdigheid.’ Borsten gaan met de jaren wat 
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Het beest in ons, Dagmar van der Neut, 
Uitgeverij Thomas Rap (2014) : vermakelijk 
boek over hoe mens en dier aan de volgende 
generatie werken.

Make-up, de juiste bh en geblondeerde haren 
maken het vrouwtje jonger en vruchtbaarder
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hangen en het blonde haar dat iemand heeft 
wordt donkerder naarmate ze ouder wordt. 
‘De voorkeur voor jong komt waarschijnlijk 
doordat jonge vrouwen nog veel kinderen 
kunnen krijgen.’ Vrouwen benadrukken hun 
jeugdige eigenschappen om meer kans op een 
mannetje te maken. Voor de goede vorm van 
de borsten kiezen ze een juiste bh. ‘En als ik 
de collegezaal in kijk, zijn vrouwen gemiddeld 
een stuk blonder dan mannen’, valt Sterck op. 
Een deel van dat blond komt uit een pakje.
Ook gezondheid is weerspiegeld in het uiterlijk 
van vrouwen, suggereert het onderzoek van 
Grammer. Mannen willen een symmetrisch 
gezicht en een gladde huid. Verklaring: door 
ziekten kunnen grillige afwijkingen ontstaan. 
Symmetrie en gladheid duiden op een goede 
afweer, hoewel vrouwen ook hiermee weten 
te sjoemelen. Met wat potjes en poeders is een 
weerbarstige huid zo weer gladgestreken. En 
om mannen te verleiden gaan ze verder. Met 
lippenstift en rouge kleuren ze hun 
mond en wangen rood. Signalen 
die niet te missen zijn voor 
mannenogen, stelt Morris: 
ook als we seksueel opge-
wonden zijn kleuren de  
wangen en lippen rood. 
En wat wil een man nog 
meer dan een vrouw 
die eruit ziet alsof ze al 
zin heeft?

 ADans bindt
Mensenmannen zien er 
ook graag goed uit. Hun 
kleding benadrukt de echte 
mannelijke eigenschappen als 
brede schouders en een gespierde 
torso. Het vertelt een vrouw dat hij 
een gezin kan beschermen tegen kwade types. 
Ziet een zandlopervormige vrouw op de dans-
vloer een man met driehoeksrug, dan is er een 
behoorlijk grote kans dat ze een dansje wagen. 
Waarom? Baltsende futen dansen ook een uit-
gebreide choreografie, weet Groothuis. ‘Het 
valt op dat ze helemaal synchroon bewegen.’ 
Mogelijk testen ze daarmee hoe goed de ander 
is in fijne motoriek. Dat verklapt iets over het 
lijf van de potentiële partner. ‘Ook weten we 
dat zulke duetten een sterke invloed hebben 
op de synchronisatie van de hormoonspiegels. 
Dat is nodig om samen de fases van de balts, 
de nestbouw en het verzorgen van de jongen te 
doorlopen.’ Ook in de dampende disco kan een 
dansduet het een en ander synchroniseren. De 
zin in vervolgstappen bijvoorbeeld.

 AHoor hoe slim
Niet iedereen houdt van dansen. Hoe kan het 
dat er ook notoire barhangers zijn? Sterck zegt 
dat dieren meer strategieën kunnen hebben 
om een partner te veroveren. Zelf doet ze veel 
onderzoek naar apen. ‘Dominante mannetjes 

kunnen hun nakomelingen goed beschermen. 
Dat is voor veel vrouwtjes gunstig. Maar het 
alfamannetje is niet de enige die zich voort-
plant’, legt ze uit. Een mannetje dat lager in de 
hiërarchie staat bouwt bijvoorbeeld vriend-
schap op met een vrouwtje uit de groep. Ze 
zitten vaak samen en vlooien elkaar. ‘Dan zal 
het vrouwtje ook met hem paren. Zo heeft het 
mannetje ook kans op nakomelingen en de 
vrouwtjes hebben er een beschermheer bij.’
Vriendjes worden kan lonen, en er is nog een 
optie. ‘Bij zangvogels kiezen de vrouwtjes op 
basis van zang’, vertelt Groothuis. ‘Het idee is 
dat dat iets zegt over de cognitieve vermogens 
van zo’n mannetje. In nesten waar een voedsel- 
tekort is geweest, groeien de hersenen minder 
goed uit. De zang ontwikkelt zich ook minder 
en dan vinden vrouwtjes die mannetjes niet zo 
aantrekkelijk.’ Misschien willen barhangers 
niet zo zeer hun danskunsten en hun lichaam 
tentoonstellen, maar pakken ze toekomstige 

  partners liever in met intelligentie:  
 een geestig gesprek met gevatte  

 opmerkingen is ook wel wat  
 waard. Misschien zelfs wel  

 meer dan een fraaie torso  
of een mooie zandloper  
als je van plan bent om  
levenslang samen op de 
bank door te brengen. 
En misschien neem ik 
volgende keer voor de 
zekerheid ook nog een 
visje voor haar mee.     7

paul.serail@quest.nl

Seks voorkomt 
kindermoord
Honden worden loops, katten zijn krols en 

zeugen berig. En alleen dan willen ze met 
een mannetje paren. Waarom zijn mensen dan 
altijd wel te porren voor een fijn potje voort-
planten? Dat het bij ons 365 dagen per jaar 
bronsttijd is, hebben we gemeen met andere 
in groepen levende apen zoals makaken en 
bonobo’s, vertelt Liesbeth Sterck, gedrags-
biologe aan de Universiteit Utrecht. Onze 
gewilligheid heeft te maken met het risico  
op infanticide, legt zij uit: komt er een nieuw 
mannetje aan de macht, dan bestaat de kans 
dat hij de jonkies in de groep doodbijt. Want 
zolang het kroost nog bij hun moeder drinkt, 
wordt zij niet vruchtbaar en kan het nieuwe 
alfamannetje zich niet voortplanten. Sterft het 
jong, dan kan hij moeder wel weer zwanger 
maken. Dus is het voor de nieuwe alfaman 
verleidelijk om de kleintjes af te maken, ware 
het niet dat de vrouwtjes hun lust en vrucht-
baarheid hebben losgekoppeld. Zij kunnen 
altijd met alle mannetjes paren. Alle mannetjes 
kunnen dus de vader zijn van de rondlopende 
jonkies, inclusief het nieuwe alfamannetje. Die 
zal de kleintjes dan ook geen haar krenken.

TIP 6
RUIK MANNELIJK

(ALS JE VROUW BENT)
Meelkeverinnen zijn aantrek-

kelijker voor meelkevers als ze 
naar andere mannetjes ruiken, 

aldus onderzoekers van University 
of Exeter. Mannetjes lieten bij deze 
vrouwtjes meer sperma achter. Zo 

hopen ze de competitie voor te 
zijn en zoveel mogelijk eitjes 

met hun zaadcellen te 
bevruchten.
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Onze paringsduur van meerdere minuten 
wijst op een monogame inborst

Oud worden met De Ware is het ideaal dat we onszelf voorhouden.  
Maar in Nederland eindigt eenderde van de huwelijken met een scheiding. 

In andere culturen hebben zowel mannen als vrouwen vaak meerdere  
partners tegelijk. Zijn we wel zo monogaam als we denken?

 7 TEKST: PAUL SERAIL

0

Voortplanten, dat is het voornaamste 
doel van alles wat leeft. Dus ook van 
de mens. ‘Evolutionair psychologen 
zullen daarom zeggen dat mensen 

niet monogaam zijn aangelegd. Of in elk geval: 
niet de mannen’, zegt Tila Pronk. Zij is sociaal 
psychologe aan Tilburg University. In 2011 
promoveerde Pronk op de grote vraag waarom 
sommige mensen trouw zijn aan hun partner 
terwijl anderen vreemdgaan. Vanuit het evo-
lutionaire  perspectief hebben mannen er baat 
bij om niet trouw te zijn, vertelt ze. Als je één 
vrouw bevrucht, dan moet je negen maanden 
wachten voordat je nageslacht geboren wordt. 
En daarna duurt het nog enige tijd voordat je 
partner klaar is voor de volgende bevruchting. 
‘Als mannen meerdere sekspartners hebben, 
dan kunnen ze zich vaker voortplanten’, zegt 
Pronk. Voor vrouwen ligt dat toch anders. ‘Ze 
worden zwanger en zorgen vervolgens voor de 
kinderen. Vrouwen hebben er meer belang bij 
om trouw te blijven aan een partner, en de 
man zover te krijgen dat hij voor haar en haar 

kinderen zorgt.’ Doen mensen dan monogaam 
omdat vrouwen dat graag willen? Hoe zit het 
dan met vrouwen die vreemdgaan? Want niet 
alleen mannen pissen weleens naast de pot. 
Kortom: hoe monogaam is de mens?

 ATrouw met een gibbon
Monogamie, in de betekenis van een leven 
lang samen zijn en trouw blijven, komt onder 
zoogdieren maar weinig voor, vertelt Liesbeth 
Sterck. Zij is hoogleraar dierecologie aan de 
Universiteit Utrecht. Bij chimpansees doen alle 
mannetjes en vrouwtjes het met elkaar. ‘Er is 
wel een alfaman en die is vaker aan de beurt 
dan de andere chimpansees, maar hij is niet de 
enige. Die alfaman krijgt het waarschijnlijk niet 
voor elkaar om te voorkomen dat ook andere 
mannetjes zich voortplanten.’ Bij gorilla’s staat 
er wel één sterke man aan het hoofd van een 
harem. Hij krijgt als enige zijn verzetje. Onder 
klauwaapjes, een onderfamilie die bestaat uit 
een aantal soorten kleine apen in het Zuid- 
Amerikaanse regenwoud, zijn vrouwtjes gezien 

ware De
ware
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dan met vrouwen die vreemdgaan? Want niet 
alleen mannen pissen weleens naast de pot. 
Kortom: hoe monogaam is de mens?
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Monogamie, in de betekenis van een leven 
lang samen zijn en trouw blijven, komt onder 
zoogdieren maar weinig voor, vertelt Liesbeth 
Sterck. Zij is hoogleraar dierecologie aan de 
Universiteit Utrecht. Bij chimpansees doen alle 
mannetjes en vrouwtjes het met elkaar. ‘Er is 
wel een alfaman en die is vaker aan de beurt 
dan de andere chimpansees, maar hij is niet de 
enige. Die alfaman krijgt het waarschijnlijk niet 
voor elkaar om te voorkomen dat ook andere 
mannetjes zich voortplanten.’ Bij gorilla’s staat 
er wel één sterke man aan het hoofd van een 
harem. Hij krijgt als enige zijn verzetje. Onder 
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Of een diersoort monogaam is 
of niet, zie je vaak aan teelballen 
en andere uiterlijke kenmerken

die meerdere mannetjes hebben. De mannen 
helpen bij het grootbrengen van de jongen. En 
monogame apen? Die zijn er ook wel: gibbons 
blijven levenslang samen. De gibbonstelletjes 
delen hun territorium, zoals mensenpaartjes 
samen doorbrengen in hun doorzonwoning 
met achtertuin.

 AVechten met ballen
Of een diersoort monogaam is of polygaam, is 
vaak te zien aan het uiterlijk van de seksen, zo 
legt Sterck uit. Een mannetje dat een groep 
vrouwen voor zichzelf wil houden, zal andere 

Poly mag niet
In Nederland is het niet toegestaan om met 

meerdere mannen of vrouwen te trouwen.  
Toch waren er in 2010 meer dan 1300 Neder-
landers waarvan bekend was dat ze minstens 
twee partners hadden. Polygamie komt voor 
onder islamitische Nederlanders, maar ook bij 
mensen met een biseksuele of homoseksuele 
voorkeur. Ook in de VS is polygamie verboden. 
Niettemin zijn daar veel gevallen bekend, vooral  
in de staat Utah. De aantallen lopen er in de tien-
duizenden. Oorzaak? De Funda mentalistische 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen. Die stroming splitste zich aan  
het eind van de negentiende eeuw af van de 
mormoonse kerk. Aanhangers wilden namelijk 
de mogelijkheid om met meerdere vrouwen te 
trouwen open houden. Hun voormalige leider 
Warren Jeffs, getrouwd met tientallen vrouwen, 
is in 2011 veroordeeld tot meer dan levenslang 
vanwege seksueel misbruik van minderjarigen. 
Naar verluidt worden vrouwen al uitgehuwelijkt 
voordat ze achttien jaar oud zijn.
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weg moeten kunnen jagen. ‘Mannetjes zijn dan 
vaak veel groter dan vrouwtjes en hebben 
meer wapens, zoals grote hoektanden.’ Denk 
aan de gorillaman met zijn zilveren rug en zijn 
kleinere, zwartgerugde dames. Doet iedereen 
het met iedereen of is een soort juist mono-
gaam? Dan lijken mannetjes en vrouwtjes veel 
meer op elkaar. Zo zijn chimpanseemannen 
en -vrouwen lastiger uit elkaar te houden. ‘Bij 
de mens zijn er wel verschillen tussen man en 
vrouw, maar die zijn niet heel groot’, zegt de 
biologe. Dat is een teken dat het niet de bedoe-
ling is dat je als man een harem begint. Zijn we 
dan gebouwd op een leven lang trouw blijven? 
Of voorspelt onze bouw juist een moraal van 
paren met wie je maar wilt? Daarvoor kijken 
biologen naar het formaat van de teelballen. 
De stoere gorillaman, die met zijn brute kracht 
voorkomt dat iemand anders dan hijzelf vader 
wordt, heeft maar kleine ballen. Chimpansees 
laten de strijd om het nageslacht over aan hun 
zaadcellen. Als een chimpvrouw met meerdere 
mannen paart, ontstaat spermacompetitie: de 
man met de meest kwieke zaadcellen maakt 
de meeste kans om een eicel van een vrouwtje  
te bevruchten. ‘Chimps hebben zúlke testes’, 
zegt Sterck, terwijl ze haar duim en wijsvinger 
uit elkaar beweegt totdat er een vuist tussen 
past. Over testesgrootte bij ons mensen wordt 
getwist, zo vertelt de Utrechtse biologe. Onze 
balzak is nou niet dat je zegt: wat hangen daar 
voor kersenpitjes? Aan de andere kant: kloten 
als kanonskogels die op een heftige sperma-
strijd wijzen, zijn het nou ook weer niet.

Ja, kijk maar goed. Want straks is die  
ander weg: bonobo’s zijn niet monogaam.

Vermoedens van kindermisbruik bij  
de polygame fundamentalistische  
mormonen leidden in 2008 tot een  
politie-inval. 

0

0

 AVrouwenkont kleurt
‘Iedereen met iedereen’, dat klinkt misschien 
als een feestje. Maar het heeft ook nadelen. 
Als de eisprong nadert, krijgen de chimpansee-
vrouwtjes een opgezwollen achterste. Seksuele 
zwellingen die erop wijzen dat een vrouwtje 
vruchtbaar is, zie je wel vaker bij soorten die 
‘promiscue’ zijn, zoals het heet. Een mensen-
vrouw krijgt geen bobbel in haar broek als het 
tijd is voor seks. Een teken van trouw. Ook de 
tijdsduur van de daad is informatief. Sterck: 
‘Bij promiscue soorten duren paringen heel 
kort. Chimps doen er ongeveer tien seconden 
over.’ Monogame soorten hebben langer plezier 
van elkaar. ‘Gibbons zijn eerder een minuut of 
vijf tot tien bezig.’ Onze ‘paartijd’ van een paar 
minuten wijst op een monogaam bestaan.

 AVreemdgaan loont
Dat mensen binnen grotere groepen paartjes 
vormen, is voor apen een nogal apart systeem, 
vertelt Sterck. Waarom besloten mannen om 
langer bij dezelfde vrouw te blijven? Mogelijk 
kwam het doordat vrouwen ooit schaars waren. 
Je vond niet snel een nieuwe. Een andere optie 

Broederliefde Kleur bekent
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In de mensenwereld betekent polygamie dat 
iemand getrouwd is met meerdere partners. 

Is het een man met meerdere vrouwen, dan 
kun je dat ‘polygynie’ noemen. Of met een 
fraai Nederlands woord: ‘veelwijverij’. Als een 
vrouw met meer dan een man trouwt, heet 
dat ‘polyandrie’. ‘Veelmannerij’ komt minder 

vaak voor dan veelwijverij. In Nepal, India en 
Tibet trouwen vrouwen soms met meerdere 
mannen. Vaak broers: de vrouw die trouwt 
met de oudste zoon, krijgt zijn broers erbij. 
Dat is handig als er een tekort is aan vrouwen. 
Of om de eigendommen van de familie, zoals 
land, niet in kleine stukjes te hoeven verdelen.

Ja, kijk maar goed. Want straks is die
ander weg: bonobo’s zijn niet monogaam.

Trouw je een man, dan krijg je zijn broer  
erbij: in de Himalaya gebeurt dat soms.

0

Hoe trouw is jouw vriend of man?
Tila Pronk (Tilburg University) liet 

mannen die een relatie hadden de zoge-
heten Strooptest maken. Daarin zie je  
bijvoorbeeld de woorden ‘rood, groen, 
blauw’ en de opdracht is: ‘Lees niet wat  
er staat, maar benoem de kleur van de  
letters.’ We zijn gedrild om ‘rood, groen, 
blauw’ te zeggen, dat is de betekenis van 
de letters. Wie desondanks ‘blauw, rood, 
groen’ zegt, heeft prima impulsbeheersing. 
Ook op liefdesgebied heeft zo iemand zich-
zelf beter onder controle, ontdekte Pronk. 
‘Na de test liet ik ze even plaatsnemen in 
de wachtruimte.’ Daar zat een mooie vrouw 
die meedeed aan de studie. Pronk filmde 
de interacties van de man met de vrouw. 
Flirtte hij? ‘Mannen met een grote impuls-
controle waren aardig, maar niet flirterig.’ 
Zij die slechter scoorden, flirtten wat af. 
‘Tot het vragen van haar nummer aan toe.’
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vrouwen voor zichzelf wil houden, zal andere 
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Toch waren er in 2010 meer dan 1300 Neder-
landers waarvan bekend was dat ze minstens 
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Zij die slechter scoorden, flirtten wat af. 
‘Tot het vragen van haar nummer aan toe.’
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Wie een lange, monogame relatie heeft, 
is gezonder dan een minder trouw type

is dat de enorme hulpeloosheid van mensen-
baby’s ervoor zorgde dat mensenparen na de 
daad bij elkaar blijven. Tot voor kort had een 
mensenvrouw nog niet zo’n grote kans om in 
haar eentje haar nageslacht succesvol groot te 
brengen. Door bij vrouw en kind te blijven, 
vergroot de man de kans dat zijn kinderen in 
leven blijven. Ook onder vogels komt het vaak 
voor dat mannetjes bij hun vrouw blijven. Ze 
helpen met broeden en ze zoeken smakelijke 
rupsen voor hun kuikens. ‘Maar binnen een 
enkele diersoort bestaat wel veel variatie’, zegt 
Sterck. Zo stonden heggenmussen bekend als 
monogame vogels. Totdat genetisch onderzoek 
liet zien dat een vogel die bij het nest de vader-
rol vervult, niet altijd de biologische vader is 
van alle kuikens uit het legsel. Moeder mus, zo 
bleek, haalt haar sperma ook bij de buurman. 
‘Als je als paartje samenleeft in een groep, dan 
bestaat het risico dat het vrouwtje vreemdgaat’, 
zegt Sterck. ‘Mannetjes kunnen daar dan op 
reageren door relatief grote testes te maken. 
Het zou de reden kunnen zijn waarom ballen 
bij mensenmannen niet heel klein zijn.’ Voor 
vrouwtjes is vreemdgaan gunstig omdat ze zo 
meer genetische variatie in haar nageslacht 
krijgt. Een vrouwtje dat trouw blijft aan één 
partner, heeft een probleem als blijkt dat die 
partner een erfelijke ziekte heeft.

 AOp naar de volgende
Volgens de Amerikaanse antropoloog Helen 
Fisher is de mens gebouwd voor ‘seriële mono-
gamie’: we zijn een tijdje trouw aan iemand en 
daarna gaan we door naar de volgende. Een 
kind heeft vier jaar lang veel verzorging nodig. 
Heeft het nageslacht de moeilijkste periode 
overleefd, dan kunnen zowel de man als de 
vrouw verder naar de volgende relatie. Op deze 
manier verklaart Fisher hoe het kan dat veel 
relaties na een paar jaar een dip krijgen. In 

Meer geld, meer vrouwen
In veel Arabische en Afrikaanse landen

mogen mannen meer dan één vrouw 
hebben. Ook in het vroegere China en 
het Amerika van voor Columbus kwam 
polygamie voor. Polygamie steekt op als 
een man genoeg geld of eten heeft om 
meerdere vrouwen plus kinderen te onder-
houden, legt gedragsbiologe Liesbeth 
Sterck van de Universiteit Utrecht uit. In 
samenlevingen van jagers-verzamelaars 
zijn de welvaartsverschillen vaak klein  
en komt monogamie veel voor. De komst 
van de landbouw maakte het mogelijk 
om grotere rijkdommen en daarmee 

meerdere vrouwen te ‘verzamelen’.  
Zo vergrootten mannen hun kans op  
nageslacht. En voor een vrouw kan het 
gunstig zijn om de derde vrouw van een 
rijke man te zijn in plaats van de enige 
vrouw van een man zonder inkomen.  
Polygamie kent voor mannen wel een  
belangrijke, onderbelichte schaduwzijde: 
al die vrouwen in de harems van heersers 
en de lagere adel zijn niet meer beschik-
baar voor jan met de pet. En de meeste 
mannen hebben een lage sociale status. 
Ieder één vrouw is voor de meeste 
 mannen dus wel zo prettig.

onze samenleving zijn veel mensen al serieel 
monogaam. Vanaf de puberteit tot net na de 
studietijd hebben we doorgaans verschillende 
relaties, totdat de nesteldrang inzet. En zelfs na 
het ja-woord breekt grofweg een van de drie 
stellen de belofte van eeuwige trouw, waarna 
vaak nieuwe relaties volgen. Weinig mensen in 
het Westen hebben in hun hele leven maar één 
geliefde. Is het soms de bedoeling dat we om 
de paar jaar wisselen?

 AWe kunnen ook kappen
Mensen stappen steeds gemakkelijker uit een 
relatie waar ze niet helemaal blij mee zijn, zegt 
psycholoog Pronk. Hoe tevreden je bent met 
je relatie voorspelt of je bij elkaar blijft. Een 
tweede voorspeller is hoeveel je geïnvesteerd 
hebt in je relatie. Ben je al lang samen? Heb je 
samen een huis en kinderen? Dan is de kans 
dat je elkaar opgeeft kleiner. De derde voor-
speller is de vraag welke alternatieven je hebt. 

Wat jij wil
Bezoekers van onze site Quest.nl vroegen 

we hoe hun ideale relatie eruitziet. Van 
de 706 mannen en 1761 vrouwen die onze  
vragenlijst invulden, hoopt maar liefst 93 
procent hun leven lang bij dezelfde partner 
te blijven. ‘Zou je meerdere partners tegelijk 
willen hebben?’, probeerden we nog. Ruim 
tachtig procent van de invullers gaf aan dat 
ze aan één partner genoeg hebben. En van 
87 procent mag hun geliefde er niet een 
extra partner op nahouden. Slecht nieuws 
dus voor de 24 procent die eerlijk toegaf  
weleens vreemdgegaan te zijn. En hoewel  
er bijna zeventien miljoen Nederlanders zijn,  
en meer dan zeven miljard aardbewoners, 
gelooft veertig procent van de deelnemers 
dat maar één persoon de ware is. Succes 
met de zoektocht.
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Zie het maar eens te  
betalen, drie vrouwen.

Ze zijn een leven lang samen.  
Maar waren ze ook trouw?

0

Hartstocht, Tila Pronk, Uitgeverij Bert Bakker 
(2012): de menselijke liefde bekeken door een 
wetenschappelijke bril. 

M EER IN FO RMATIE

‘Tijdens de economische crisis zag je minder 
echtscheidingen. Mensen konden het zich niet 
veroorloven om uit elkaar te gaan. Maar nu het 
economisch beter gaat, trekt ook het aantal 
scheidingen aan.’ Vrouwen hebben hun man 
tegenwoordig niet meer zo hard nodig, vertelt 
Pronk. Ze verdienen zelf hun geld. Dat maakt 
uit elkaar gaan een optie. En als we het dan 
toch over alternatieven hebben: ‘Op Tinder zie 
je een eindeloze stroom mogelijke partners 
voorbij komen. Je volgende partner is maar 
één swipe away, dat idee krijg je wel.’ Eeuwige 
trouw wordt in de toekomst steeds zeldzamer, 
zo verwacht Pronk. Biologische aanleg en het 
ideaal van eeuwige trouw zijn ingehaald door 
het moderne leven.

 ABrein beschermt
Evolutionaire modellen laten ons mooi zien 
waarom het soms moeilijk is om elkaar trouw 
te blijven, vindt Pronk. Maar zij benadrukt dat 
een monogaam bestaan wel degelijk erg grote 
voordelen heeft. Ja, we hebben een sex drive 
en we zijn nieuwsgierig naar andere mensen. 
Seksuele ontrouw zit in de mens. ‘Maar er is 
ook een natuurlijke neiging om trouw te zijn.’ 
Zo kregen knappe mannen of vrouwen in een 
studie lagere waarderingen van verliefde proef-
personen dan van vrijgezellen. Een potentiële 

Vaak vader
Hij zou 888 kinderen hebben gehad, 

sultan Moulay Ismail ibn Sharif van 
Marokko. Zou dat kunnen kloppen? Dat 
vroegen antropologen van de Universität 
Wien (Oostenrijk) zich af. Moulay Ismail 
regeerde van 1672 tot zijn dood in 1727.  
De Franse diplomaat Dominique Busnot 
bezocht de heerser en schreef in 1704 dat  
hij vier echtgenotes had en een harem van 
nog eens 500 vrouwen. De sultan had toen  
al 600 zonen. Plus een aantal dochters, maar 
dat waren er niet zoveel, omdat alleen de 
dochters van de vier echtgenotes in leven 
bleven. Dochters van concubines werden na 
de geboorte gewurgd. De onderzoekers uit 
maakten een computermodel waarin ze 
onder meer de kans op zwangerschap na 
seks verwerkten. Ook hielden ze rekening 
met onvruchtbaarheid, miskramen, kinder-
sterfte en de achteruitgang van sperma  
met de jaren. Als Moulay Ismail het per dag 
gemiddeld 1,5 keer deed, kan hij inderdaad 
dat enorme aantal gehaald hebben. Deed hij 
het twee keer per dag, dan konden het er 1171 
zijn geweest tijdens zijn regeerperiode. Daar 
had hij overigens geen 504 vrouwen voor 
nodig: de sultan zelf was de beperkende factor.

partner doet ons minder als we al een vlam 
hebben. In een ander onderzoek richten proef-
personen hun aandacht op een stip op een 
computerscherm. Zodra er een andere figuur 
verschijnt, moet de deelnemer reageren. ‘Maar 
heel kort tussendoor verschijnt in een hoek 
van het scherm een foto van een aantrekkelijk 
persoon. De ogen van vrijgezellen vliegen de 
hoek in en blijven daar hangen. Daardoor kost 
reageren meer tijd. Mensen met een fijne relatie 
worden niet zo getrokken door het plaatje.’ 
Onze hersenen hebben dus wel beschermende 
mechanismen om gelukkige koppels bij elkaar 
te houden. En dat is maar goed ook. ‘Mensen 
met een langdurige en monogame relatie zijn 
gezonder’, zo voegt Pronk toe. ‘Ze zijn minder 
vaak ziek, ze herstellen sneller en leven langer. 
En ze zijn ook gelukkiger.’ Misschien iets om 
in je achterhoofd te houden als je een perfect 
gephotoshopte hotshot naar rechts swipet, als 
je geliefde even in de keuken is.      

paul.serail@quest.nl
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Onze koning heeft drie kinderen. Deze sultan 
uit Marokko zou er 888 hebben gehad.  

Bezint eer gij naar 
rechts swipet (als je  
al een relatie hebt).
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Psychologie

Wie een lange, monogame relatie heeft, 
is gezonder dan een minder trouw type

is dat de enorme hulpeloosheid van mensen-
baby’s ervoor zorgde dat mensenparen na de 
daad bij elkaar blijven. Tot voor kort had een 
mensenvrouw nog niet zo’n grote kans om in 
haar eentje haar nageslacht succesvol groot te 
brengen. Door bij vrouw en kind te blijven, 
vergroot de man de kans dat zijn kinderen in 
leven blijven. Ook onder vogels komt het vaak 
voor dat mannetjes bij hun vrouw blijven. Ze 
helpen met broeden en ze zoeken smakelijke 
rupsen voor hun kuikens. ‘Maar binnen een 
enkele diersoort bestaat wel veel variatie’, zegt 
Sterck. Zo stonden heggenmussen bekend als 
monogame vogels. Totdat genetisch onderzoek 
liet zien dat een vogel die bij het nest de vader-
rol vervult, niet altijd de biologische vader is 
van alle kuikens uit het legsel. Moeder mus, zo 
bleek, haalt haar sperma ook bij de buurman. 
‘Als je als paartje samenleeft in een groep, dan 
bestaat het risico dat het vrouwtje vreemdgaat’, 
zegt Sterck. ‘Mannetjes kunnen daar dan op 
reageren door relatief grote testes te maken. 
Het zou de reden kunnen zijn waarom ballen 
bij mensenmannen niet heel klein zijn.’ Voor 
vrouwtjes is vreemdgaan gunstig omdat ze zo 
meer genetische variatie in haar nageslacht 
krijgt. Een vrouwtje dat trouw blijft aan één 
partner, heeft een probleem als blijkt dat die 
partner een erfelijke ziekte heeft.

 AOp naar de volgende
Volgens de Amerikaanse antropoloog Helen 
Fisher is de mens gebouwd voor ‘seriële mono-
gamie’: we zijn een tijdje trouw aan iemand en 
daarna gaan we door naar de volgende. Een 
kind heeft vier jaar lang veel verzorging nodig. 
Heeft het nageslacht de moeilijkste periode 
overleefd, dan kunnen zowel de man als de 
vrouw verder naar de volgende relatie. Op deze 
manier verklaart Fisher hoe het kan dat veel 
relaties na een paar jaar een dip krijgen. In 

Meer geld, meer vrouwen
In veel Arabische en Afrikaanse landen

mogen mannen meer dan één vrouw 
hebben. Ook in het vroegere China en 
het Amerika van voor Columbus kwam 
polygamie voor. Polygamie steekt op als 
een man genoeg geld of eten heeft om 
meerdere vrouwen plus kinderen te onder-
houden, legt gedragsbiologe Liesbeth 
Sterck van de Universiteit Utrecht uit. In 
samenlevingen van jagers-verzamelaars 
zijn de welvaartsverschillen vaak klein  
en komt monogamie veel voor. De komst 
van de landbouw maakte het mogelijk 
om grotere rijkdommen en daarmee 

meerdere vrouwen te ‘verzamelen’.  
Zo vergrootten mannen hun kans op  
nageslacht. En voor een vrouw kan het 
gunstig zijn om de derde vrouw van een 
rijke man te zijn in plaats van de enige 
vrouw van een man zonder inkomen.  
Polygamie kent voor mannen wel een  
belangrijke, onderbelichte schaduwzijde: 
al die vrouwen in de harems van heersers 
en de lagere adel zijn niet meer beschik-
baar voor jan met de pet. En de meeste 
mannen hebben een lage sociale status. 
Ieder één vrouw is voor de meeste 
 mannen dus wel zo prettig.

onze samenleving zijn veel mensen al serieel 
monogaam. Vanaf de puberteit tot net na de 
studietijd hebben we doorgaans verschillende 
relaties, totdat de nesteldrang inzet. En zelfs na 
het ja-woord breekt grofweg een van de drie 
stellen de belofte van eeuwige trouw, waarna 
vaak nieuwe relaties volgen. Weinig mensen in 
het Westen hebben in hun hele leven maar één 
geliefde. Is het soms de bedoeling dat we om 
de paar jaar wisselen?

 AWe kunnen ook kappen
Mensen stappen steeds gemakkelijker uit een 
relatie waar ze niet helemaal blij mee zijn, zegt 
psycholoog Pronk. Hoe tevreden je bent met 
je relatie voorspelt of je bij elkaar blijft. Een 
tweede voorspeller is hoeveel je geïnvesteerd 
hebt in je relatie. Ben je al lang samen? Heb je 
samen een huis en kinderen? Dan is de kans 
dat je elkaar opgeeft kleiner. De derde voor-
speller is de vraag welke alternatieven je hebt. 

Wat jij wil
Bezoekers van onze site Quest.nl vroegen 

we hoe hun ideale relatie eruitziet. Van 
de 706 mannen en 1761 vrouwen die onze  
vragenlijst invulden, hoopt maar liefst 93 
procent hun leven lang bij dezelfde partner 
te blijven. ‘Zou je meerdere partners tegelijk 
willen hebben?’, probeerden we nog. Ruim 
tachtig procent van de invullers gaf aan dat 
ze aan één partner genoeg hebben. En van 
87 procent mag hun geliefde er niet een 
extra partner op nahouden. Slecht nieuws 
dus voor de 24 procent die eerlijk toegaf  
weleens vreemdgegaan te zijn. En hoewel  
er bijna zeventien miljoen Nederlanders zijn,  
en meer dan zeven miljard aardbewoners, 
gelooft veertig procent van de deelnemers 
dat maar één persoon de ware is. Succes 
met de zoektocht.
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Zie het maar eens te  
betalen, drie vrouwen.

Ze zijn een leven lang samen.  
Maar waren ze ook trouw?

0

Hartstocht, Tila Pronk, Uitgeverij Bert Bakker 
(2012): de menselijke liefde bekeken door een 
wetenschappelijke bril. 

M EER IN FO RMATIE

‘Tijdens de economische crisis zag je minder 
echtscheidingen. Mensen konden het zich niet 
veroorloven om uit elkaar te gaan. Maar nu het 
economisch beter gaat, trekt ook het aantal 
scheidingen aan.’ Vrouwen hebben hun man 
tegenwoordig niet meer zo hard nodig, vertelt 
Pronk. Ze verdienen zelf hun geld. Dat maakt 
uit elkaar gaan een optie. En als we het dan 
toch over alternatieven hebben: ‘Op Tinder zie 
je een eindeloze stroom mogelijke partners 
voorbij komen. Je volgende partner is maar 
één swipe away, dat idee krijg je wel.’ Eeuwige 
trouw wordt in de toekomst steeds zeldzamer, 
zo verwacht Pronk. Biologische aanleg en het 
ideaal van eeuwige trouw zijn ingehaald door 
het moderne leven.

 ABrein beschermt
Evolutionaire modellen laten ons mooi zien 
waarom het soms moeilijk is om elkaar trouw 
te blijven, vindt Pronk. Maar zij benadrukt dat 
een monogaam bestaan wel degelijk erg grote 
voordelen heeft. Ja, we hebben een sex drive 
en we zijn nieuwsgierig naar andere mensen. 
Seksuele ontrouw zit in de mens. ‘Maar er is 
ook een natuurlijke neiging om trouw te zijn.’ 
Zo kregen knappe mannen of vrouwen in een 
studie lagere waarderingen van verliefde proef-
personen dan van vrijgezellen. Een potentiële 

Vaak vader
Hij zou 888 kinderen hebben gehad, 

sultan Moulay Ismail ibn Sharif van 
Marokko. Zou dat kunnen kloppen? Dat 
vroegen antropologen van de Universität 
Wien (Oostenrijk) zich af. Moulay Ismail 
regeerde van 1672 tot zijn dood in 1727.  
De Franse diplomaat Dominique Busnot 
bezocht de heerser en schreef in 1704 dat  
hij vier echtgenotes had en een harem van 
nog eens 500 vrouwen. De sultan had toen  
al 600 zonen. Plus een aantal dochters, maar 
dat waren er niet zoveel, omdat alleen de 
dochters van de vier echtgenotes in leven 
bleven. Dochters van concubines werden na 
de geboorte gewurgd. De onderzoekers uit 
maakten een computermodel waarin ze 
onder meer de kans op zwangerschap na 
seks verwerkten. Ook hielden ze rekening 
met onvruchtbaarheid, miskramen, kinder-
sterfte en de achteruitgang van sperma  
met de jaren. Als Moulay Ismail het per dag 
gemiddeld 1,5 keer deed, kan hij inderdaad 
dat enorme aantal gehaald hebben. Deed hij 
het twee keer per dag, dan konden het er 1171 
zijn geweest tijdens zijn regeerperiode. Daar 
had hij overigens geen 504 vrouwen voor 
nodig: de sultan zelf was de beperkende factor.

partner doet ons minder als we al een vlam 
hebben. In een ander onderzoek richten proef-
personen hun aandacht op een stip op een 
computerscherm. Zodra er een andere figuur 
verschijnt, moet de deelnemer reageren. ‘Maar 
heel kort tussendoor verschijnt in een hoek 
van het scherm een foto van een aantrekkelijk 
persoon. De ogen van vrijgezellen vliegen de 
hoek in en blijven daar hangen. Daardoor kost 
reageren meer tijd. Mensen met een fijne relatie 
worden niet zo getrokken door het plaatje.’ 
Onze hersenen hebben dus wel beschermende 
mechanismen om gelukkige koppels bij elkaar 
te houden. En dat is maar goed ook. ‘Mensen 
met een langdurige en monogame relatie zijn 
gezonder’, zo voegt Pronk toe. ‘Ze zijn minder 
vaak ziek, ze herstellen sneller en leven langer. 
En ze zijn ook gelukkiger.’ Misschien iets om 
in je achterhoofd te houden als je een perfect 
gephotoshopte hotshot naar rechts swipet, als 
je geliefde even in de keuken is.      

paul.serail@quest.nl
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Onze koning heeft drie kinderen. Deze sultan 
uit Marokko zou er 888 hebben gehad.  

Bezint eer gij naar 
rechts swipet (als je  
al een relatie hebt).
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Mens & Lichaam

Mannen hebben altijd zin en Nederlandse  
stellen doen het twee keer per week. Dus niet.

Over seks doet een boel onzin de ronde. 
En we liegen zelf ook wat af. Zeven leugens 
en onzin over seks. 

 7 TEKST: ANNE VEGTERLO 

Hoe vaker, hoe beter
Kletspraatje? We doen het vaak 
en lang. De gemiddelde Neder-
lander sekst naar eigen zeggen 
zo’n twee keer per week. En dan 
niet even snel tussendoor, hè? 
Nee hoor, als we seksen, dan 
houden we dat zo’n twintig 
minuten vol. Voor- en naspel  
niet eens meegerekend! Man,  
wat doen we het toch goed. 
Hoe zit dat? Vraag je mensen 
naar hun seksleven? Dan krijg  
je waarschijnlijk niet altijd een 
eerlijk antwoord. Als het over 
onze bedprestaties gaat, kunnen 
we namelijk nogal overdrijven. 
Over het algemeen zeggen we 
dat we het vaker en langer doen 
dan daadwerkelijk het geval is. 
Ook over het aantal sekspartners 
vertellen mensen niet altijd de 
waarheid. Mannen willen het 
aantal nog wel eens opkrikken, 
vrouwen zwakken het liever af. 
Uit onderzoek van de California 
State University (VS) bleek dat 
mensen die dachten dat ze bij  
het invullen van een enquête  
bekeken werden, andere ant- 
woorden gaven dan mensen  
die wisten dat hun antwoorden 
volledig anoniem waren. Onder- 
zoekers van de Ohio State Uni- 
versity (VS) sloten een deel van 

de proefpersonen aan 
op een leugendetector. 
Dat het ding niet werkte 
wisten de deelnemers 
niet. De groep mannen 
mét leugendetector gaf 
een lager aantal sekspart-
ners op dan de groep 
zonder. Bij vrouwen was  
het juist andersom. 
En in het echt? Uit de laatste 
monitor van sekskenniscentrum 
Rutgers (2017) blijkt dat een 
gemiddelde van twee keer per 
week voor de meeste mensen 
niet opgaat. Veruit de meeste 
25-plussers hebben niet meer 
dan drie keer per maand seks. 
Maar ja, ook dat is zelfreportage. 
Dus of al die mensen helemaal 
eerlijk zijn geweest? Wat timing 
betreft zitten we er ook nogal 
eens naast. Quest ondervroeg 
Nederlanders een paar jaar 
geleden naar hoe lang hun 
sekspartij (voor- en naspel niet 
meegerekend) duurde. 17,6 
minuten was het gemiddelde. 
Maar vergelijk je dat met een 
onderzoek van de Universiteit 
Utrecht waarbij 500 deelnemers 
de daad timeden met een stop- 
watch? Dan ligt het gemiddelde 
met 5,4 minuten een stuk lager.  

Ketspraatjes
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Mannen hebben altijd zin en Nederlandse  
stellen doen het twee keer per week. Dus niet.

Jong geleerd, 
oud gedaan 
Kletspraatje? Nou nou, de jeugd duikt ook 
maar met iedereen het bed in. Vroeger wachtte 
je tenminste nog tot je getrouwd was. Tegen-
woordig doen ze het steeds vroeger. Het zal  
wel door de media komen. Ze zijn gewoon 
verpest door al dat bloot op tv.  
Hoe zit dat? Het hele internet staat vol porno, 
dus de drempel om ernaar te kijken is een stuk 
lager. Ook voor jongeren. Onder andere door 
verhalen over Tinder en seks in kelderboxen 
wordt vaak ten onrechte gedacht dat jongeren 
het veel eerder en makkelijker doen dan pak ’m 
beet twintig jaar geleden.  
En in het echt? Jongeren zijn helemaal niet zo 
oversekst. Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat de jeugd van tegenwoordig juist langer 
wacht met de daad. Volgens een grootschalige 
enquête uit 2017 van Rutgers, het kenniscen-
trum voor seksualiteit, heeft de helft van de 
jongeren op hun achttiende een keer seks 
gehad. In 2012 was dat bij zeventien jaar al het 
geval. Het verschil zou kunnen komen doordat 
de alcoholleeftijd is verhoogd, suggereren de 
onderzoekers. Bij veel eerste keren is er alcohol 
in het spel. Drank neemt remmingen weg en 
maakt de drempel om te seksen iets lager.  
Wat jongeren overigens wel meer doen dan  
in 2012? Sexting. Twaalf procent van de meisjes 
en dertien procent van de jongens gaf in de 
enquête aan het voorgaande half jaar een naakt- 
foto of een seksfilmpje naar iemand te hebben 
verstuurd. In 2012 was dit maar vier en zes 
procent. Bijna een kwart van de jongens en 
meisjes ontving in die periode een naaktfoto. 
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Sexting. Je krijgt er geen 
soa's van, dat scheelt. 

Ketspraatjes
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Mens & Lichaam

Mannen hebben altijd zin en Nederlandse  
stellen doen het twee keer per week. Dus niet.

Over seks doet een boel onzin de ronde. 
En we liegen zelf ook wat af. Zeven leugens 
en onzin over seks. 

 7 TEKST: ANNE VEGTERLO 

Hoe vaker, hoe beter
Kletspraatje? We doen het vaak 
en lang. De gemiddelde Neder-
lander sekst naar eigen zeggen 
zo’n twee keer per week. En dan 
niet even snel tussendoor, hè? 
Nee hoor, als we seksen, dan 
houden we dat zo’n twintig 
minuten vol. Voor- en naspel  
niet eens meegerekend! Man,  
wat doen we het toch goed. 
Hoe zit dat? Vraag je mensen 
naar hun seksleven? Dan krijg  
je waarschijnlijk niet altijd een 
eerlijk antwoord. Als het over 
onze bedprestaties gaat, kunnen 
we namelijk nogal overdrijven. 
Over het algemeen zeggen we 
dat we het vaker en langer doen 
dan daadwerkelijk het geval is. 
Ook over het aantal sekspartners 
vertellen mensen niet altijd de 
waarheid. Mannen willen het 
aantal nog wel eens opkrikken, 
vrouwen zwakken het liever af. 
Uit onderzoek van de California 
State University (VS) bleek dat 
mensen die dachten dat ze bij  
het invullen van een enquête  
bekeken werden, andere ant- 
woorden gaven dan mensen  
die wisten dat hun antwoorden 
volledig anoniem waren. Onder- 
zoekers van de Ohio State Uni- 
versity (VS) sloten een deel van 

de proefpersonen aan 
op een leugendetector. 
Dat het ding niet werkte 
wisten de deelnemers 
niet. De groep mannen 
mét leugendetector gaf 
een lager aantal sekspart-
ners op dan de groep 
zonder. Bij vrouwen was  
het juist andersom. 
En in het echt? Uit de laatste 
monitor van sekskenniscentrum 
Rutgers (2017) blijkt dat een 
gemiddelde van twee keer per 
week voor de meeste mensen 
niet opgaat. Veruit de meeste 
25-plussers hebben niet meer 
dan drie keer per maand seks. 
Maar ja, ook dat is zelfreportage. 
Dus of al die mensen helemaal 
eerlijk zijn geweest? Wat timing 
betreft zitten we er ook nogal 
eens naast. Quest ondervroeg 
Nederlanders een paar jaar 
geleden naar hoe lang hun 
sekspartij (voor- en naspel niet 
meegerekend) duurde. 17,6 
minuten was het gemiddelde. 
Maar vergelijk je dat met een 
onderzoek van de Universiteit 
Utrecht waarbij 500 deelnemers 
de daad timeden met een stop- 
watch? Dan ligt het gemiddelde 
met 5,4 minuten een stuk lager.  

Ketspraatjes

G
E

T
T

Y

AUGUSTUS 2019 99

Mannen hebben altijd zin en Nederlandse  
stellen doen het twee keer per week. Dus niet.

Jong geleerd, 
oud gedaan 
Kletspraatje? Nou nou, de jeugd duikt ook 
maar met iedereen het bed in. Vroeger wachtte 
je tenminste nog tot je getrouwd was. Tegen-
woordig doen ze het steeds vroeger. Het zal  
wel door de media komen. Ze zijn gewoon 
verpest door al dat bloot op tv.  
Hoe zit dat? Het hele internet staat vol porno, 
dus de drempel om ernaar te kijken is een stuk 
lager. Ook voor jongeren. Onder andere door 
verhalen over Tinder en seks in kelderboxen 
wordt vaak ten onrechte gedacht dat jongeren 
het veel eerder en makkelijker doen dan pak ’m 
beet twintig jaar geleden.  
En in het echt? Jongeren zijn helemaal niet zo 
oversekst. Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat de jeugd van tegenwoordig juist langer 
wacht met de daad. Volgens een grootschalige 
enquête uit 2017 van Rutgers, het kenniscen-
trum voor seksualiteit, heeft de helft van de 
jongeren op hun achttiende een keer seks 
gehad. In 2012 was dat bij zeventien jaar al het 
geval. Het verschil zou kunnen komen doordat 
de alcoholleeftijd is verhoogd, suggereren de 
onderzoekers. Bij veel eerste keren is er alcohol 
in het spel. Drank neemt remmingen weg en 
maakt de drempel om te seksen iets lager.  
Wat jongeren overigens wel meer doen dan  
in 2012? Sexting. Twaalf procent van de meisjes 
en dertien procent van de jongens gaf in de 
enquête aan het voorgaande half jaar een naakt- 
foto of een seksfilmpje naar iemand te hebben 
verstuurd. In 2012 was dit maar vier en zes 
procent. Bijna een kwart van de jongens en 
meisjes ontving in die periode een naaktfoto. 
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Sexting. Je krijgt er geen 
soa's van, dat scheelt. 

Ketspraatjes

Quest Liefde 23



AUGUSTUS 2019100

Mens & Lichaam

De leugen van het libido 
Kletspraatje? Mannen zijn wandelende 
bonken van seksuele spanning. Ze willen 
altijd wel. Sterker, ze moeten eens in de 
zoveel tijd hun lusten botvieren, want 
anders knappen ze uit hun vel. Vrouwen 
hebben niet zo’n sterke innerlijke drang  
of hoog libido en hebben daarom veel 
minder zin in seks. 
Hoe zit dat? De leugen over het libido is 
hardnekkig en bestaat al zo’n honderd jaar. 
Psychoanalyticus Sigmund Freud maakte 
het begrip groot. Je libido zou een soort 
innerlijke seksdrive zijn, een drift die je niet 
kunt stoppen. Simpel gezegd heb je met 
een hoog libido vaker spontaan zin in seks. 
Mannen zouden voor die zin weinig hoeven 
doen. In de volksmond wordt het woord 
libido vaak gebruikt om de mate waarin je 
zin in seks hebt te beschrijven. Dat bijvoor- 

beeld door de komst van kinderen je 
seksdrive zo gedaald is, dat je eigenlijk 
nooit meer zin hebt.
En in het echt? Libido bestaat niet, zeggen 
seksuologen. Er is geen vat van seksuele 
energie, of innerlijke drift die sterker wordt 
of juist afneemt. Mannen én vrouwen 
hebben vrijwel altijd ‘iets’ nodig om opge- 
wonden te raken. Een zoen, een blik, een 
streling, een pornofilm: het kan van alles 
zijn. Zo’n prikkel zorgt eerst voor een 
lichamelijke reactie. En dan merk je dat  
je zin hebt in seks. Ben je net verliefd, dan 
lijkt het of de zin uit de lucht komt vallen.  
Er hoeft weinig te gebeuren of je bent al 
geprikkeld. Ben je al langer bij elkaar, of 
heb je kinderen, dan ben je misschien wat 
minder vatbaar voor prikkels, en moet je  
er wat actiever naar op zoek. 

Het slappe 
straal-verhaal
Kletspraatje? Mannen kunnen niet faken.  
Als vrouwen niet klaarkomen, kunnen ze  
ten minste nog doen alsof. Maar dat is voor 
mannen onmogelijk. 
Hoe zit dat? Het idee dat mannen niet  
kunnen doen alsof heeft alles te maken met 
hun ejaculatie. Het mannelijk orgasme gaat 
immers gepaard met een zaadlozing. Is die er 
niet? Dan kun je wel een beetje gaan kreunen,  
maar daar trapt natuurlijk niemand in.  
En in het echt? Bij mannen verloopt klaar-
komen in twee fasen. Eerst is er het gevoel  
dat je de zaadlozing echt niet meer kunt 
tegenhouden en daarna volgen spiersamen-
trekkingen rond de zaadleiders en de prostaat. 
Die zorgen ervoor dat het sperma eruit spuit. 
Het orgasme (de spiersamentrekkingen) en  
de zaadlozing zijn dus niet hetzelfde. Komt  
een man klaar zonder dat er verder veel 
opwindends gebeurt (bijvoorbeeld bij solo-
seks), dan kan het orgasmegevoel uitblijven. Er 
is wel een zaadlozing, maar het sperma loopt 
met een slap straaltje naar buiten. Andersom 
kan het ook. Bijvoorbeeld als je tijdens een 
langdurige vrijpartij al meerdere keren klaar- 
gekomen bent. Dan is de voorraad even op.  
En heel soms ‘kiest’ het zaad per ongeluk de 
verkeerde route. Dan komt het in de blaas 
terecht, in plaats van de buitenwereld.

Tijd om het libido aan te 
zwengelen. Toch?

Mannen kunnen ook 
prima faken. Niet elke 

vrijpartij eindigt immers 
met een zaadlozing.  

Is het vrouwelijk orgasme intenser en duurt  
het langer? Dat is nogal lastig te meten
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De mythe van de blauwe bal 
Kletspraatje? Och, die arme mannen. Staan ze in opperste 
paraatheid, heeft mevrouw ineens geen zin meer. Dat kan echt 
niet hoor. Als een man eenmaal opgewonden is, moet er ook een 
hoogtepunt komen. Anders krijgt hij blauwe ballen en dat is niet 
alleen pijnlijk, maar ook schadelijk. Dat begrijpt zij toch ook wel? 
Hoe zit dat? Epididymale hypertensie (of blauwe ballen) ontstaat 
door adervernauwing en bloedophoping rond de penis. Als een 
man opgewonden raakt, loopt er bloed naar zijn genitaliën. Dat 
zorgt voor een erectie. Komt er geen ontlading? Dan zou dat 
zorgen voor een pijnlijke opstopping in de bloedsomloop. 
En in het echt? Ja, er zijn inderdaad mannen die moeite hebben 
met klaarkomen en daar fysiek last van hebben. Maar het idee  
dat elke man met een erectie altijd klaar móet komen, omdat hij 
anders pijn lijdt, is echt onzin. Er is namelijk geen lichamelijke 
reden voor onmiddellijke zaadlozing, zeggen seksuologen. Heb  
je een tijd geen (solo)seks? Dan kun je altijd ’s nachts nog een 
zaadlozing krijgen. Bovendien, áls je al last hebt van epididymale 
hypertensie, dan zijn er wel andere manieren om van het nare 
gevoel af te komen. Volgens het Seksuologie Centrum Amster-
dam helpt het ook om zware lichamelijke inspanning te leveren, 
bijvoorbeeld een zwaar voorwerp tillen. Een paar aspirientjes en 
een warme douche schijnen ook wonderen te doen.

Onzin over erwten
Kletspraatje? De clitoris is dat piepkleine 
knopje tussen de schaamlippen.
Hoe zit dat? Jarenlang leerden jongeren 
tijdens biologieles en seksuele voorlichting 
dat de clitoris maar een klein bobbeltje is. 
Ongeveer zo groot als een erwt. Die onzin 
is ontstaan omdat de medische weten-
schap lang niet echt geïnteresseerd was  
in vrouwelijke seksualiteit, leggen seksuo-
logen Ellen Laan en Rik van Lunsen uit in 
hun boek Seks!. Tot zo’n vijftig jaar geleden 
wilden onderzoekers alleen weten of het 
mogelijk was om met een penis in de 
vagina te komen. Opwinding bij vrouwen 
was daar in principe niet voor nodig en dus 
niet de moeit waard om te bestuderen. 
En in het echt? De clitoris klein? Nee hoor, 
de volledige naam is clitoraal complex. Het 
hele orgaan is minstens zo groot als een 
penis. Alleen zie je het grootste gedeelte 
niet. Het topje aan de buitenkant is het best 
te vergelijken met de eikel van een man. 

Het ongemeten 
orgasme
Kletspraatje? Het orgasme van een vrouw 
is veel intenser dan dat van een man. Oké, 
mannen komen tijdens een sekspartij 
makkelijker klaar, maar als vrouwen een 
orgasme krijgen, kunnen ze er tenminste 
lekker lang van genieten. 
Hoe zit dat? In de jaren tachtig werden er 
verschillende onderzoeken gedaan naar  
de duur van het vrouwelijk orgasme. Zo 
lieten onderzoekers van onder andere de 
University of Sheffield (VK) 28 vrouwen 
masturberen in een laboratorium. De duur 
van het orgasme werd gemeten door een 
soort elektrode die aan de vaginawand zat. 
Het gemiddelde? Ongeveer twintig seconden. 
Een fors verschil met het orgasme van 
mannen, concludeerden de onderzoekers: 
die moeten genoegen nemen met zes tot 
negen seconden.
En in het echt? Het is heel lastig om vast te 
stellen hoe lang een orgasme precies duurt. 
Wie klaarkomt heeft namelijk zelf niet altijd 
door wanneer het precies begint en eindigt. 
Dat maakt het moeilijk om te onderzoeken. 
Hoe intens en lang een orgasme is, is boven- 
dien afhankelijk van allerlei factoren. Doe je 
het alleen of met iemand? Heb je je hoofd 
erbij of zit je met je gedachten al in de super- 
markt? En doe je het gewoon thuis in bed,  
of in een lab tussen de onderzoekers? Een 
onderzoek onder zo’n kleine groep vrouwen 
zegt dus heel weinig. Het is waarschijnlijker 
dat de intensiteit en duur van een orgasme 
voor iedereen anders zijn. Of het nou 
mannen of vrouwen zijn.

Seks! Een leven lang leren, Rik van Lunsen  
en Ellen Laan (2017): over seks en alle 
misvattingen die erover bestaan. 
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Vervetapen hebben dit 
kleurtje altijd, maar als 
mens moet je er meteen 
mee naar de huisarts.

Daarin komen een hele hoop zenuwuit-
einden samen. Daarom is het zo gevoelig. 
Maar de rest zit aan de binnenkant. Daar 
splitst de clitoris zich in twee zwellichamen 
die vollopen met bloed als je opgewonden 
wordt. Het zijn een soort airbags die de 
vagina beschermen tijdens de seks. Met  
de grootte van de clitoris is ook meteen de 
mythe van de mysterieuze G-plek opgelost. 
Dat zou een speciale gevoelige plek aan  
de binnenkant van de vagina zijn, die niet 
iedereen weet te vinden. Inmiddels weten 
we: die gevoelige plek is gewoon de 
achterkant van het orgaan. 7

anne.vegterlo@quest.nl

Is het vrouwelijk orgasme intenser en duurt  
het langer? Dat is nogal lastig te meten
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De leugen van het libido 
Kletspraatje? Mannen zijn wandelende 
bonken van seksuele spanning. Ze willen 
altijd wel. Sterker, ze moeten eens in de 
zoveel tijd hun lusten botvieren, want 
anders knappen ze uit hun vel. Vrouwen 
hebben niet zo’n sterke innerlijke drang  
of hoog libido en hebben daarom veel 
minder zin in seks. 
Hoe zit dat? De leugen over het libido is 
hardnekkig en bestaat al zo’n honderd jaar. 
Psychoanalyticus Sigmund Freud maakte 
het begrip groot. Je libido zou een soort 
innerlijke seksdrive zijn, een drift die je niet 
kunt stoppen. Simpel gezegd heb je met 
een hoog libido vaker spontaan zin in seks. 
Mannen zouden voor die zin weinig hoeven 
doen. In de volksmond wordt het woord 
libido vaak gebruikt om de mate waarin je 
zin in seks hebt te beschrijven. Dat bijvoor- 

beeld door de komst van kinderen je 
seksdrive zo gedaald is, dat je eigenlijk 
nooit meer zin hebt.
En in het echt? Libido bestaat niet, zeggen 
seksuologen. Er is geen vat van seksuele 
energie, of innerlijke drift die sterker wordt 
of juist afneemt. Mannen én vrouwen 
hebben vrijwel altijd ‘iets’ nodig om opge- 
wonden te raken. Een zoen, een blik, een 
streling, een pornofilm: het kan van alles 
zijn. Zo’n prikkel zorgt eerst voor een 
lichamelijke reactie. En dan merk je dat  
je zin hebt in seks. Ben je net verliefd, dan 
lijkt het of de zin uit de lucht komt vallen.  
Er hoeft weinig te gebeuren of je bent al 
geprikkeld. Ben je al langer bij elkaar, of 
heb je kinderen, dan ben je misschien wat 
minder vatbaar voor prikkels, en moet je  
er wat actiever naar op zoek. 

Het slappe 
straal-verhaal
Kletspraatje? Mannen kunnen niet faken.  
Als vrouwen niet klaarkomen, kunnen ze  
ten minste nog doen alsof. Maar dat is voor 
mannen onmogelijk. 
Hoe zit dat? Het idee dat mannen niet  
kunnen doen alsof heeft alles te maken met 
hun ejaculatie. Het mannelijk orgasme gaat 
immers gepaard met een zaadlozing. Is die er 
niet? Dan kun je wel een beetje gaan kreunen,  
maar daar trapt natuurlijk niemand in.  
En in het echt? Bij mannen verloopt klaar-
komen in twee fasen. Eerst is er het gevoel  
dat je de zaadlozing echt niet meer kunt 
tegenhouden en daarna volgen spiersamen-
trekkingen rond de zaadleiders en de prostaat. 
Die zorgen ervoor dat het sperma eruit spuit. 
Het orgasme (de spiersamentrekkingen) en  
de zaadlozing zijn dus niet hetzelfde. Komt  
een man klaar zonder dat er verder veel 
opwindends gebeurt (bijvoorbeeld bij solo-
seks), dan kan het orgasmegevoel uitblijven. Er 
is wel een zaadlozing, maar het sperma loopt 
met een slap straaltje naar buiten. Andersom 
kan het ook. Bijvoorbeeld als je tijdens een 
langdurige vrijpartij al meerdere keren klaar- 
gekomen bent. Dan is de voorraad even op.  
En heel soms ‘kiest’ het zaad per ongeluk de 
verkeerde route. Dan komt het in de blaas 
terecht, in plaats van de buitenwereld.

Tijd om het libido aan te 
zwengelen. Toch?

Mannen kunnen ook 
prima faken. Niet elke 

vrijpartij eindigt immers 
met een zaadlozing.  

Is het vrouwelijk orgasme intenser en duurt  
het langer? Dat is nogal lastig te meten
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De mythe van de blauwe bal 
Kletspraatje? Och, die arme mannen. Staan ze in opperste 
paraatheid, heeft mevrouw ineens geen zin meer. Dat kan echt 
niet hoor. Als een man eenmaal opgewonden is, moet er ook een 
hoogtepunt komen. Anders krijgt hij blauwe ballen en dat is niet 
alleen pijnlijk, maar ook schadelijk. Dat begrijpt zij toch ook wel? 
Hoe zit dat? Epididymale hypertensie (of blauwe ballen) ontstaat 
door adervernauwing en bloedophoping rond de penis. Als een 
man opgewonden raakt, loopt er bloed naar zijn genitaliën. Dat 
zorgt voor een erectie. Komt er geen ontlading? Dan zou dat 
zorgen voor een pijnlijke opstopping in de bloedsomloop. 
En in het echt? Ja, er zijn inderdaad mannen die moeite hebben 
met klaarkomen en daar fysiek last van hebben. Maar het idee  
dat elke man met een erectie altijd klaar móet komen, omdat hij 
anders pijn lijdt, is echt onzin. Er is namelijk geen lichamelijke 
reden voor onmiddellijke zaadlozing, zeggen seksuologen. Heb  
je een tijd geen (solo)seks? Dan kun je altijd ’s nachts nog een 
zaadlozing krijgen. Bovendien, áls je al last hebt van epididymale 
hypertensie, dan zijn er wel andere manieren om van het nare 
gevoel af te komen. Volgens het Seksuologie Centrum Amster-
dam helpt het ook om zware lichamelijke inspanning te leveren, 
bijvoorbeeld een zwaar voorwerp tillen. Een paar aspirientjes en 
een warme douche schijnen ook wonderen te doen.

Onzin over erwten
Kletspraatje? De clitoris is dat piepkleine 
knopje tussen de schaamlippen.
Hoe zit dat? Jarenlang leerden jongeren 
tijdens biologieles en seksuele voorlichting 
dat de clitoris maar een klein bobbeltje is. 
Ongeveer zo groot als een erwt. Die onzin 
is ontstaan omdat de medische weten-
schap lang niet echt geïnteresseerd was  
in vrouwelijke seksualiteit, leggen seksuo-
logen Ellen Laan en Rik van Lunsen uit in 
hun boek Seks!. Tot zo’n vijftig jaar geleden 
wilden onderzoekers alleen weten of het 
mogelijk was om met een penis in de 
vagina te komen. Opwinding bij vrouwen 
was daar in principe niet voor nodig en dus 
niet de moeit waard om te bestuderen. 
En in het echt? De clitoris klein? Nee hoor, 
de volledige naam is clitoraal complex. Het 
hele orgaan is minstens zo groot als een 
penis. Alleen zie je het grootste gedeelte 
niet. Het topje aan de buitenkant is het best 
te vergelijken met de eikel van een man. 

Het ongemeten 
orgasme
Kletspraatje? Het orgasme van een vrouw 
is veel intenser dan dat van een man. Oké, 
mannen komen tijdens een sekspartij 
makkelijker klaar, maar als vrouwen een 
orgasme krijgen, kunnen ze er tenminste 
lekker lang van genieten. 
Hoe zit dat? In de jaren tachtig werden er 
verschillende onderzoeken gedaan naar  
de duur van het vrouwelijk orgasme. Zo 
lieten onderzoekers van onder andere de 
University of Sheffield (VK) 28 vrouwen 
masturberen in een laboratorium. De duur 
van het orgasme werd gemeten door een 
soort elektrode die aan de vaginawand zat. 
Het gemiddelde? Ongeveer twintig seconden. 
Een fors verschil met het orgasme van 
mannen, concludeerden de onderzoekers: 
die moeten genoegen nemen met zes tot 
negen seconden.
En in het echt? Het is heel lastig om vast te 
stellen hoe lang een orgasme precies duurt. 
Wie klaarkomt heeft namelijk zelf niet altijd 
door wanneer het precies begint en eindigt. 
Dat maakt het moeilijk om te onderzoeken. 
Hoe intens en lang een orgasme is, is boven- 
dien afhankelijk van allerlei factoren. Doe je 
het alleen of met iemand? Heb je je hoofd 
erbij of zit je met je gedachten al in de super- 
markt? En doe je het gewoon thuis in bed,  
of in een lab tussen de onderzoekers? Een 
onderzoek onder zo’n kleine groep vrouwen 
zegt dus heel weinig. Het is waarschijnlijker 
dat de intensiteit en duur van een orgasme 
voor iedereen anders zijn. Of het nou 
mannen of vrouwen zijn.

Seks! Een leven lang leren, Rik van Lunsen  
en Ellen Laan (2017): over seks en alle 
misvattingen die erover bestaan. 
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Vervetapen hebben dit 
kleurtje altijd, maar als 
mens moet je er meteen 
mee naar de huisarts.

Daarin komen een hele hoop zenuwuit-
einden samen. Daarom is het zo gevoelig. 
Maar de rest zit aan de binnenkant. Daar 
splitst de clitoris zich in twee zwellichamen 
die vollopen met bloed als je opgewonden 
wordt. Het zijn een soort airbags die de 
vagina beschermen tijdens de seks. Met  
de grootte van de clitoris is ook meteen de 
mythe van de mysterieuze G-plek opgelost. 
Dat zou een speciale gevoelige plek aan  
de binnenkant van de vagina zijn, die niet 
iedereen weet te vinden. Inmiddels weten 
we: die gevoelige plek is gewoon de 
achterkant van het orgaan. 7

anne.vegterlo@quest.nl

Is het vrouwelijk orgasme intenser en duurt  
het langer? Dat is nogal lastig te meten
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Als je je partner toestaat om seks te hebben met een 
ander, moet je relatie tegen een stootje kunnen. Wordt 
die er wellicht ook beter van? 
TEKST MARK TRAA

Werkt dat nou, 
zo’n open relatie?

Minder losse 
handjes

Volgens onderzoekers van de University of 
Michigan zou een open relatie huiselijk geweld 
kunnen helpen voorkomen. Hoe? Als er minder 

jaloezie in het spel is, is er ook minder controlezucht. 
En die staat vaak aan de basis van geweld. Het een 
en ander moet nog wel worden onderzocht. ‘Als dit 

inderdaad zo is, dan kunnen [open relaties] 
unieke beschermende voordelen hebben die 

ingaan tegen de heersende gedachte dat 
zulke relaties schadelijk zouden zijn.’

31Quest Psychologie 

‘Mannen en vrouwen: vreemd-
gaan zeer bevredigend’. Dat  
is nog eens een krantenkop. 
Hij stond in september 1980 
in NRC Handelsblad en sloeg 

op het promotie onderzoek van socioloog Bram 
Buunk. Voor een studie naar ‘intieme relaties met 
derden’ had hij zich verdiept in buiten echtelijke 
relaties, met of zonder medeweten van de ander.
Als dat laatste aan het licht komt is er natuurlijk 
veel boosheid en verdriet. Maar als partners 
elkaar toestemming hadden gegeven om seks 
buiten de deur te hebben, dan was het beeld veel 
positiever. Wie er een ‘open’ huwelijk op nahield, 
zei gemiddeld minstens zo gelukkig te zijn als 
iemand in een ‘gewoon’ huwelijk. Er waren wel 
meer ruzies, maar die gaven juist ook ‘verdieping’ 
aan de relatie. Zeiden de gehuwden.
De krant vertelde er wel bij dat Buunk de 250 
deelnemers van zijn onderzoek had geworven 
onder lezers van onder meer Vrij Nederland en 
Sextant, bepaald niet de conservatiefste media. 
Andere kranten wilden de oproep voor deel 
name aan het onderzoek niet gratis plaatsen. 
Maar volgens NRC 
Handelsblad vond Buunk 
zijn deel nemers toch wel 
representatief: ze waren 
de voorlopers van een 
generatie die steeds vrijere 
opvattingen had gekregen 
over seks en huwelijk. 

Constructie bevalt prima
Hoe staat het nu, veertig jaar later, met stellen  
die de monogamie hebben afgezworen? Eigenlijk 
erg goed. Niet meer dan een paar procent van de 
bevolking kiest voor een dergelijke constructie, 
maar de meeste onderzoeken laten zien dat het 
prima bevalt. Dat geldt voor mensen in een open 
relatie (die seks hebben met anderen zonder dat 
daar per se intieme gevoelens aan te pas komen) 
en voor mensen met een poly-amoureuze relatie 
(die een liefdesrelatie hebben met meerdere 
mensen tegelijk).
Het blijkt onder meer uit een onderzoek uit 2017 
van de University of Michigan. Meer dan 2100 
mensen (1500 in een gewone, 600 in een open 
relatie) werd gevraagd naar de kwaliteit van hun 

relatie. Wat bleek? Qua tevredenheid en gepassio-
neerdheid maakte het niet uit welke relatievorm 
iemand had. Op de punten jaloezie en vertrouwen 
wel: dat zat beter (ja, béter) bij mensen in een 
open relatie. Waarbij nog niet gezegd is dat het 
een per se voortkomt uit het ander. Misschien 
gaan niet-jaloerse mensen die elkaar ook nog 
eens heel erg vertrouwen wel gewoon eerder  
een open relatie aan.

Gezond en gelukkig
Dat komt overeen met andere studies. Zo deden 
antropologen van de University of Oklahoma in 
2010 onderzoek bij 502 Amerikanen van 55 jaar  
en ouder met een open relatie. Hun welbevinden 
werd vergeleken met die van de bevolking als 
geheel. De mensen met een open relatie hadden 
beduidend meer seksuele partners, deden vaker 
aan seks, deden vaker een hiv-test (tot zover de 
verwachte uitkomsten) en waren gezonder én 
gelukkiger. Ook hier gold dat er geen oorzakelijk 
verband was aangetoond tussen een open relatie 
en welbevinden. Maar stellen die de monogamie 
vaarwel hadden gezegd, maakten in ieder geval 

geen diep ongelukkige 
indruk. Dat is toch een 
ander beeld dan de buiten-
wereld van hen heeft. Daar 
wordt vaak gedacht dat 
stellen aan vrije seks doen 
om hun kwakkelende 

relatie overeind te houden, of om een van de 
beide partners een pleziertje te gunnen.

Meer dan monogamie
Open relaties zijn niet voor iedereen geschikt. 
Onderzoeken laten ook niet zien dat ze een 
gegarandeerd recept zijn voor meer geluk. Maar 
we moeten af van de gedachte dat een monogame 
relatie de enige zaligmakende keuze is, vinden  
de onderzoekers uit Michigan. Want een relatie 
met meer dan één persoon kan onvermoede 
voor delen hebben. ‘Mensen (in een open relatie) 
voelen minder druk om een perfecte partner te 
vinden, omdat ze meer dan één partner hebben 
die hun behoeften bevredigt. Daardoor raken ze 
minder snel teleurgesteld in de bestaande partner 
en zijn ze minder geneigd een relatie te beëindigen 
omdat iemand niet perfect genoeg is.’ 

Vrije seks
redt niet  

je kwakkelrelatie 

Q
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Als je je partner toestaat om seks te hebben met een 
ander, moet je relatie tegen een stootje kunnen. Wordt 
die er wellicht ook beter van? 
TEKST MARK TRAA

Werkt dat nou, 
zo’n open relatie?

Minder losse 
handjes

Volgens onderzoekers van de University of 
Michigan zou een open relatie huiselijk geweld 
kunnen helpen voorkomen. Hoe? Als er minder 

jaloezie in het spel is, is er ook minder controlezucht. 
En die staat vaak aan de basis van geweld. Het een 
en ander moet nog wel worden onderzocht. ‘Als dit 

inderdaad zo is, dan kunnen [open relaties] 
unieke beschermende voordelen hebben die 

ingaan tegen de heersende gedachte dat 
zulke relaties schadelijk zouden zijn.’
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Niet alleen de seksuele interesse verschilt

Je valt op mannen of op vrouwen of op allebei. 
Daar is niets aan te doen. Maar wat bepaalt tot  

wie je je aangetrokken voelt?

 7 TEKST: PEPIJN VAN DER GULDEN

Fotograaf M. Sharkey startte in 
2006 het project Queer Kids. 
Sindsdien stonden tientallen 

Amerikaanse jongeren voor de 
camera.

Mars
2012

Homo
of hetro?
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Extra opties
Het meeste onderzoek richt zich op 

homoseksualiteit, en dan vooral de 
mannelijke variant. Over andere oriën
taties is minder bekend, maar wel het 
volgende.
7  Aan biseksualiteit valt op dat dit vooral 
bij vrouwen voorkomt. Mannen zijn meestal 
of hetero of homo, terwijl bi bij vrouwen 
gewoner is dan lesbisch. De oorzaak is  
nog onduidelijk. Wel is er wat bewijs dat 
biseksuelen een soort tussencategorie 
vormen: er is niet genoeg testosteron  
om alleen op vrouwen te vallen, maar  
net genoeg om wel interesse te hebben  
in méér dan mannen. Meer onderzoek  
is nodig om dat echt aan te tonen.
7  Ongeveer één procent van de bevolking 
is aseksueel. Ze vallen niet op mannen of 
vrouwen. Onderzoeker Anthony Bogaert 
denkt dat hier ook hormonale processen 
spelen, waardoor in de puberteit geen 
enkele seksuele interesse ontstaat.
7  Panseksuelen vallen op alle mensen, 
dus niet specifiek op mannen of vrouwen 
zoals biseksuelen. Of hun geaardheid 
biologisch anders is dan biseksualiteit,  
of dat ze vooral anders naar de situatie 
kijken, is nog niet onderzocht. Dat zou  
je kunnen testen door te kijken of pan
seksuelen zich ook aangetrokken voelen 
tot bijvoorbeeld vrouwen met een baard 
of mensen met een deels mannelijk, deels 
vrouwelijk lichaam, suggereert Simon 
LeVay.

Christian
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Gemiddeld zijn homomannen net iets kleiner 
en lichter, en ze hebben een kortere neus

Z e lopen zwierig, ze praten verwijfd 
en zijn slecht in balsporten. Juist, 
zo kan-ie wel weer. Over homo’s 
 bestaan de nodige vooroordelen. 

Ook over lesbiennes trouwens. Die zouden 
juist overdreven mannelijk zijn, met hun 
brede schouders, diepe stem en voorkeur 
voor stoere beroepen. Om homoseksualiteit 
te verklaren moeten we ver wegblijven van 
dit soort simplistische onzin, toch?
Misschien wel niet. De stereotypen lichten 
een tipje van de sluier op over je seksuele 
 geaardheid. Want hoe overdreven ook, ze 
zijn niet totaal uit de lucht gegrepen. Tussen 
homo’s en hetero’s bestaan meer verschillen 
dan alleen de seksuele interesse.

 AWees jezelf
Laten we beginnen bij het begin. Als kind 
heb je geen specifieke interesse in mannen 
of vrouwen. Maar dan begint de puberteit. 
Plots blijkt dat je valt op mannen of vrouwen 
(of allebei). Afhankelijk van je geslacht ben 
je op dat moment homo of hetero. Heeft die 
‘smaak’ zich tijdens je jeugd ontwikkeld? 
Uit studies blijkt dat homoseksuele mannen 
gemiddeld vaker een sterke band hadden 
met hun moeder, terwijl ze slecht konden 
opschieten met hun vader. Dat lijkt op een 
invloed van de opvoeding te wijzen, zoals 
 bepaalde conservatieve figuren maar wat 
graag beweren.
Nou, mooi niet. Als we écht naar het begin 
willen, moeten we veel vroeger kijken. Ook 
al ontbreekt enige seksuele interesse, aan 
de ontwikkeling van kinderen is toch hun 
latere sek suele voorkeur af te lezen. Proef-
personen bekeken in 2008 kinderfilmpjes 
van mensen die inmiddels volwassen waren, 
voor een studie van de Northwestern Uni-
versity (VS). Ze moesten beoordeelden of 
de kinderen zich typisch gedroegen voor 
een jongen of meisje van die leeftijd. Alleen 
de onderzoekers wisten wie van hen later 
homo of hetero bleek te zijn. Toch zagen de 
proefpersonen al ander gedrag bij al die 
spelende, zingende en fietsende kinderen, 
en dat vanaf vijf jaar. Neuro wetenschapper 
Simon LeVay beschrijft dat als ‘pre-gay-
kinderen’ in het boek Gay, Straight, and the 
Reason Why. Homoseksueel zijn ze nog niet, 
maar ze zullen dat wel worden.

 AHomo is anders
Homoseksualiteit begint dus al vroeg in de 
ontwikkeling. Je kunt denken: de opvoeding 
hakt er al snel in. Maar de verschillen uiten 
zich in meer dan alleen gedrag. Homo’s zijn  
écht anders. Zo blijkt uit diverse studies van 
seksua li teits onderzoeker Anthony Bogaert 
van de Brock University (Canada) dat homo- 
mannen gemiddeld net iets kleiner en ook 

lichter zijn dan hetero’s, terwijl lesbiennes 
juist relatief groot zijn. Ook het gezicht is iets 
verschillend, constateerde Bogaert in 2015. 
Lesbiennes hebben bijvoorbeeld een (iets) 
smaller voorhoofd en homomannen hebben 
een kortere neus.
Ook het vermogen om ruimtelijke puzzels 
op te lossen, verschilt. Mannen zijn hier 
over het algemeen beter in dan vrouwen, 
maar homomannen scoren relatief slecht en 
lesbiennes juist goed, zo blijkt uit diverse 
studies. En dat zijn zaken die niet samen-
hangen met de opvoeding. Omdat ‘pre-gay-

kinderen’ zich anders ontwikkelen dan de 
meeste andere kinderen, worden ze anders 
benaderd door hun ouders, niet andersom. 

 AVooroordelen kloppen (deels)
Homo’s verschillen dus op behoorlijk wat 
aspecten van hetero’s. Daarbij valt op dat 
veel verschillen neigen naar het andere 
 geslacht: homomannen lijken vrouwelijker, 
lesbiennes mannelijker. Zoals die verfoeide 
vooroordelen dus, tot het loopje aan toe. 
Daaraan hadden proefpersonen in 2007 al 
voldoende om sommige homoseksuelen in 
filmpjes te herkennen, tijdens een onder-
zoek aan de New York University (VS). 
Aan het vooroordeel valt wetenschappelijk 
niet te ontkomen, schrijft LeVay: ‘Het stereo- 
type over ‘vrouwelijke’ homomannen en 
‘mannelijke’ lesbiennes is een stereotype 
omdat het overdrijft en omdat het homo-
mannen en lesbiennes generaliseert. Maar 
het bevat niettemin een belangrijke kern 
van waarheid.’

 ATestosteron doet het
Homomannen hebben vrouwelijke trekjes, 
homovrouwen hebben mannelijke trekjes, 
en dat al vanaf de kindertijd. Zijn ze voor 
hun geboorte in de ‘verkeerde’ pot liefdes-
drank gevallen? Dat tovermiddel zou wel-
eens testosteron kunnen zijn. Dit hormoon 
komt van nature aanzienlijk meer voor bij 
mannen, en bevordert de ontwikkeling van 
mannelijke geslachtskenmerken. Maar ook 
de seksuele interesse hangt ermee samen. 
Dien je vrouwtjesratten in de periode na de 

Herken de homo
Kun je aan iemand zien ofie homo 

is? Zo’n gaydar blijkt inderdaad te 
bestaan. Proefpersonen keken in 2010 
voor een studie van de Northwestern 
University (VS) naar filmpjes van tien 
seconden van pratende mannen en 
vrouwen. In vier van de vijf gevallen 
stelden ze correct vast of de spreker  
homo of hetero was. Hoe ze dat lukte?  
Er zijn heel wat aanwijzingen, bleek toen 
sommige proefpersonen alleen een foto  
te zien kregen, terwijl anderen het met 
enkel bewegend beeld (zonder geluid)  
of een audiofragment moesten doen. Die 
losse onderdelen waren vaak al voldoende 
om iemands geaardheid te kunnen raden. 
De combinatie van uiterlijk, bewegingen 
en stemgeluid maakt hetero’s en homo’s 
nog duidelijker herkenbaar.
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Vrouwelijke homo’s en mannelijke lesbiennes, 
er zit een kern van waarheid in dat  stereotype

geboorte testosteron toe, dan vallen ze later 
op vrouwtjes, zo bleek al in 1988 uit onder-
zoek van het Nederlands Herseninstituut. 
Mannetjesratten gedragen zich juist homo-
seksueel als testosteron ontbreekt. Ook bij 
varkens en zebravinken zijn zulke effecten 
gevonden.
Bij mensen is zoiets lastiger vast te stellen. 
Extra testosteron toedienen om te zien of 
een meisjesbaby lesbisch wordt? Dat doen 
we liever niet. Toch lijken er vergelijkbare 
processen te spelen, in de baarmoeder. 
Vrouwen met het adrenogenitaal syndroom 
hadden voor hun geboorte een testosteron-
overschot. Als volwassenen bleek meer dan 
veertig procent niet-hetero, aldus een over-
zichtsstudie van de Columbia University 
(VS) uit 2008. Vijf procent is gemiddeld.

 AWaar dan?
Testosteron lijkt dus een belangrijke rol te 
spelen. Waarom maakt het ene ongeboren 
kind meer testosteron aan dan het andere? 
Daarvoor moeten we nog verder terug, 
naar de genen. Zo nu en dan claimen onder-
zoekers een gay-gen gevonden te hebben, 
maar definitieve overeenstemming is er 
niet. Er is in elk geval niet één gen dat je 
homo of hetero maakt, zo vertelt  Anthony 
Bogaert (die van het eerder beschreven 
meetonderzoek) via Skype. ‘Het zou mij 
niet verbazen als er genen gevonden worden 
die samenhangen met seksuele oriëntatie. 
Maar dan zal het waarschijnlijk gaan om 
verschillende gay-genen, niet om een enkel.’
Dat genen een rol spelen, blijkt namelijk uit 
onderzoek onder eeneiige tweelingen, die 
identiek DNA hebben. Is het ene tweeling-
kind homoseksueel, dan is de kans dat het 
andere kind dat ook is, zo’n vijftig procent. 
Het werkelijke begin van seksuele  geaard- 
heid ligt kennelijk in de genen.

 AGen niet genoeg
Zo lijkt het recept voor homoseksualiteit 
bekend. Een scheutje testosteron meer of 
minder in de baarmoeder bepaalt of je valt 
op mannen of vrouwen. En genen bepalen 
weer hoeveel testosteron er door je lichaam 
stroomde voor de geboorte. Maar zo simpel 
is het niet, vertelt Bogaert. ‘Er is ook veel 
variatie, dat is belangrijk om te erkennen.’ 
Gemiddeld zijn er biologische verschillen, 
maar die gelden lang niet voor iedereen. 
Sommige lesbiennes herken je direct aan 
hun gedrag of uiterlijk, anderen zijn juist 
erg vrouwelijk (zie het kader ‘Herken de 
homo’). De testosteronverschillen blijken 
ook niet uit elke studie even overtuigend.
Die grote diversiteit wijst op de complexe 
oorsprong van seksuele geaardheid, legt 

Bogaert uit. Testosteron alleen geeft niet de 
doorslag. Genen hebben invloed, dat zeker, 
maar zijn niet allesbepalend. Dat tonen 
eeneiige tweelingen ook aan: slechts in de 
helft van de gevallen betekent één homo-
kind meteen dubbel prijs, ondanks identiek 
DNA. ‘Genen leiden waarschijnlijk tot een 
bepaalde aanleg, maar seksuele geaardheid 
ontstaat in samenhang met nog veel meer 
oorzaken.’

 ABroer maakt homo
Wat speelt er dan nog meer? Ook tijdens de 
zwangerschap ontstaan nog verschillen. Zo 
becijferde Bogaert met collega’s dat de kans 
op homoseksualiteit bij mannen groter is 
als ze oudere broers hebben. Het immuun-
systeem van zwangere vrouwen reageert 
mogelijk anders op een volgende zoon, 
waardoor de hormoonhuishouding van het 
embryo meer richting de homoseksualiteit 
wordt gestuurd. Met elke jongen stijgt de 
kans op homoseksualiteit met ongeveer een 
derde. Maar ook een zesde zoon kan nog 
prima hetero zijn.
Of iemand homo of hetero wordt, is dus 
geen simpele kwestie van een gen hier en 
een hormoon daar, maar een combinatie 
van talloze factoren. Bogaert betwijfelt zelfs 
of de geaardheid bij de geboorte al hele-
maal vaststaat. ‘Ik denk dat een beperkte 
invloed van de sociale omgeving kan mee-
spelen, of dat deels sprake is van aanleren.’ 
Genen en hormonen sturen je een bepaalde 
richting op, maar dan nog kan je seksuele 
voorkeur in veel richtingen uitvallen.

pepijn.van.der.gulden@quest.nl

Evolutionair gelijk
Als homo is het lastig 

voortplanten. En toch  
zit homoseksualiteit in de 
genen. Op een of andere 
manier moeten die genen 
bijdragen aan nageslacht. 
Wellicht verhogen homo
genen de kinderkansen van 
familieleden. Hoe kan dat?
7  Homo’s compenseren  
hun eigen kinderloosheid 
misschien door extra zorg 
aan neven en nichten te 
geven. Studies tonen dat 
homo’s iets zorgzamer zijn 
voor de familie. Maar als 

homo moet je wel heel veel 
luiers verschonen bij broers 
en zussen om ze te laten 
besluiten een extra kind te 
nemen.
7  Mannen met een vrouwe
lijk kantje hebben minder 
testosteron dan gemiddeld, 
een soort ‘lighthomo’s’.  
Maar ze scoren wel prima  
bij vrouwen. Een enkeling 
van hen blijkt later toch 
homo. Maar netto lijkt  
een vrouwelijke touch bij 
mannen toch goed voor  
het nodige nageslacht.

7  Dat extra vrouwelijke van 
homogenen zou ook voor 
vrouwen voordelig kunnen 
zijn. Dezelfde genen die 
mannen homoseksueel 
maken, zouden bij vrouwen 
een ander effect hebben: 
extra voortplantingsdrift.  
De enkele man die door die 
genen homo wordt, wordt in 
dat geval gecompenseerd 
door wellustige vrouwelijke 
familieleden. Vooral voor  
de laatste theorie lijkt enig 
bewijs te zijn, maar dicht
getimmerd is het nog niet.

7
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Anders geschapen
Homodieren gelden als het bewijs dat 

homoseksualiteit hartstikke natuurlijk 
is. Bij honderden diersoorten zijn paartjes 
waargenomen van hetzelfde geslacht.  
En toch is dat vaak geen echte homo
seksua liteit, vindt neurowetenschapper 
Simon LeVay. Tot wel twintig procent van 
de grauweganzenpaartjes bestaat uit twee 
mannetjes. Maar dat lijkt vooral te komen 
door een vrouwtjes gebrek: die zijn dank 
zij roofdieren vaak in de minderheid. Het 
homobestaan lijkt dan vooral een strate 
gische keuze, want samen sta je sterker als 
ganzenman. Zijn er wel genoeg vrouwtjes, 
dan kiezen mannetjes voor het andere 
geslacht. Onderling hebben de manne
tjesparen wel seks, maar dat is misschien 
meer vergelijkbaar met mannenseks in  
de gevangenis. Bij dieren is alleen onder 
schapen échte homoseksualiteit waar
genomen. Zo’n tien procent van de 
mannetjes heeft in een wei vol ooien 
alleen oog voor de rammen.

Jo Vanni
2007
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Gevangenen, het zijn net mensen. Ook zij  
worden soms geteisterd door vlinders in de buik. 
Als tralies hun geliefde onbereikbaar maken, zit 

er maar één ding op: ontsnappen. 

 7 TEKST: PEPIJN VAN DER GULDEN

1

LIEFDE GEEFT 
VLEUGELS
DE TORTELDUIFJES? Gevangene 
Michel Vaujour en zijn vrouw Nadine
GEVLUCHT UIT? De zwaarbewaakte 
Prison de la Santé in Parijs (1986)
HOE GING DAT? De bankovervaller 
Michel Vaujour zat al enkele jaren 
vast voor een gewapende overval. 
Gelukkig was zijn vrouw Nadine 
ondanks dat nog altijd weg van  
hem. Om hem te bevrijden volgde ze 
onder een schuilnaam zes maanden 
lang helikopterlessen. Vervolgens 
vloog ze met een gehuurde helikopter 
naar de gevangenis van haar man. 
Daar stond Vaujour op het dak van  
de gevangenis op Nadine te wachten. 
Hangend aan de helikopter vloog  
hij zijn vrijheid tegemoet. Hoe hij  
de bewakers zo ver had gekregen 
hem het dak op te laten? Door ze te  
bedreigen met nectarines die dankzij 
een goede lik verf precies leken op 
handgranaten.
EEUWIGE LIEFDE? Na enkele 
maanden vrijheid werd het stel 
opgepakt. Nadine kreeg achttien 
maanden cel voor haar hulp bij de 
ontsnapping en Michel kwam pas in 
2003 vrij. Maar tot een romantisch 
weerzien kwam het niet, want Michels 
helikopterheldin was toen al ingeruild 
voor een nieuwe vrouw. Deze Jamila 
Hamidi bleek minder bedreven in 
helikopterontsnappingen: haar twee 
pogingen de truc over te doen 
mislukten.

Zeven gevangenisontsnappingen    omwille van de liefde

From
prison

with
love

VLUCHTIGE 
ROMANTIEK
DE TORTELDUIFJES? Gevangene 
Steven Ford en cipier Amber Goff
GEVLUCHT UIT? De Amerikaanse  
El Dorado Correctional Facility (2007)
HOE GING DAT? Stel, je slaat een 
leuke gevangene aan de haak. Hij 
heeft wat mensen beroofd, maar je 
wilt toch met hem door het leven. Dan 
help je hem ontsnappen. Dat deed de 
Amerikaanse cipier Amber Goff. Maar 
goed liep het niet af. Zonder de hulp 
van Goff was het Steven Ford nooit 
gelukt vrij te komen. Goff opende het 
buitenste gevangenishek met een 
betonschaar en reed met haar auto 
het gevangenisterrein op. Vervolgens 
gooide ze over het hek Ford een 
draadsnijder toe om hem te helpen 
ontsnappen. Maar toen haar liefje 
eenmaal naar buiten kon, bleek het 
hem enkel om de vrijheid te doen. Goff 
werd in de steek gelaten en Ford ging 
er samen met een andere gevangene 
vandoor. 
EEUWIGE LIEFDE? Nee dus. Goffs 
moeder liet aan persbureau AP weten: 
‘Ze beseft nu dat de relatie helemaal 
niet echt was. Ze voelt zich een van  
de grootste stommelingen ter wereld.’ 
Zelf kreeg Goff vijf jaar de tijd om haar 
fout te overdenken, in de gevangenis. 
En Ford? Die werd drie dagen na zijn 
ontsnapping weer in de boeien 
geslagen. Zijn straf werd met dertig 
jaar verlengd.

ADVOCAAT VAN DE DUIVEL
DE TORTELDUIFJES? Oplichter Steven 
Russell en zijn medegevangene, Phillip 
Morris
GEVLUCHT UIT? Meerdere gevange
nissen in Texas (1998)
HOE GING DAT? Steven Russell, die  
zijn werkgever had opgelicht, was  
al drie keer eerder geweldloos uit 
gevangenissen ontsnapt om geliefden 
te kunnen zien. Zijn vierde ontsnapping 
was het spectaculairst. Hij hongerde 
zichzelf uit en slikte laxeermiddelen om 
zich als doodzieke aidspatiënt voor te 
doen. Justitie trapte erin en verleende 

hem gratie om rustig te 
kunnen sterven. Daarop 
zette Russell zijn eigen 
dood in scène, om 
volledig aan de politie te ontkomen. 
Helaas stuitte hij op een probleem: zijn 
gevangenisvriend Phillip Morris zat nog 
vast. Hij wilde Morris blijven ontmoeten, 
en hem het liefst ook vrij zien te krijgen. 
Hij belde de zwaarbewaakte gevange
nis waar Morris vastzat en deed zich 
voor als rechter. Zo regelde hij voor zijn 
geliefde een overplaatsing naar een 
minder strenge gevangenis. Daar ging 

hij heen, vermomd  
als Morris’ advocaat. 
Zo kon hij zijn vriend 
steeds even zien. Maar 

tot een ontsnapping kwam 
het niet. Uiteindelijk werd het plan 
doorzien. 
EEUWIGE LIEFDE? Russell werd weer 
opgepakt. Veel zal hij zijn vriend niet 
zien, want Russell zit 23 uur per dag 
eenzaam opgesloten om ontsnapping 
te voorkomen. Een ontmoeting buiten 
de gevangenis duurt ook nog wel even: 
Russells straf loopt tot 12 juli 2140.
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Gevangenen, het zijn net mensen. Ook zij  
worden soms geteisterd door vlinders in de buik. 
Als tralies hun geliefde onbereikbaar maken, zit 

er maar één ding op: ontsnappen. 

 7 TEKST: PEPIJN VAN DER GULDEN

1

LIEFDE GEEFT 
VLEUGELS
DE TORTELDUIFJES? Gevangene 
Michel Vaujour en zijn vrouw Nadine
GEVLUCHT UIT? De zwaarbewaakte 
Prison de la Santé in Parijs (1986)
HOE GING DAT? De bankovervaller 
Michel Vaujour zat al enkele jaren 
vast voor een gewapende overval. 
Gelukkig was zijn vrouw Nadine 
ondanks dat nog altijd weg van  
hem. Om hem te bevrijden volgde ze 
onder een schuilnaam zes maanden 
lang helikopterlessen. Vervolgens 
vloog ze met een gehuurde helikopter 
naar de gevangenis van haar man. 
Daar stond Vaujour op het dak van  
de gevangenis op Nadine te wachten. 
Hangend aan de helikopter vloog  
hij zijn vrijheid tegemoet. Hoe hij  
de bewakers zo ver had gekregen 
hem het dak op te laten? Door ze te  
bedreigen met nectarines die dankzij 
een goede lik verf precies leken op 
handgranaten.
EEUWIGE LIEFDE? Na enkele 
maanden vrijheid werd het stel 
opgepakt. Nadine kreeg achttien 
maanden cel voor haar hulp bij de 
ontsnapping en Michel kwam pas in 
2003 vrij. Maar tot een romantisch 
weerzien kwam het niet, want Michels 
helikopterheldin was toen al ingeruild 
voor een nieuwe vrouw. Deze Jamila 
Hamidi bleek minder bedreven in 
helikopterontsnappingen: haar twee 
pogingen de truc over te doen 
mislukten.
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VLUCHTIGE 
ROMANTIEK
DE TORTELDUIFJES? Gevangene 
Steven Ford en cipier Amber Goff
GEVLUCHT UIT? De Amerikaanse  
El Dorado Correctional Facility (2007)
HOE GING DAT? Stel, je slaat een 
leuke gevangene aan de haak. Hij 
heeft wat mensen beroofd, maar je 
wilt toch met hem door het leven. Dan 
help je hem ontsnappen. Dat deed de 
Amerikaanse cipier Amber Goff. Maar 
goed liep het niet af. Zonder de hulp 
van Goff was het Steven Ford nooit 
gelukt vrij te komen. Goff opende het 
buitenste gevangenishek met een 
betonschaar en reed met haar auto 
het gevangenisterrein op. Vervolgens 
gooide ze over het hek Ford een 
draadsnijder toe om hem te helpen 
ontsnappen. Maar toen haar liefje 
eenmaal naar buiten kon, bleek het 
hem enkel om de vrijheid te doen. Goff 
werd in de steek gelaten en Ford ging 
er samen met een andere gevangene 
vandoor. 
EEUWIGE LIEFDE? Nee dus. Goffs 
moeder liet aan persbureau AP weten: 
‘Ze beseft nu dat de relatie helemaal 
niet echt was. Ze voelt zich een van  
de grootste stommelingen ter wereld.’ 
Zelf kreeg Goff vijf jaar de tijd om haar 
fout te overdenken, in de gevangenis. 
En Ford? Die werd drie dagen na zijn 
ontsnapping weer in de boeien 
geslagen. Zijn straf werd met dertig 
jaar verlengd.

ADVOCAAT VAN DE DUIVEL
DE TORTELDUIFJES? Oplichter Steven 
Russell en zijn medegevangene, Phillip 
Morris
GEVLUCHT UIT? Meerdere gevange
nissen in Texas (1998)
HOE GING DAT? Steven Russell, die  
zijn werkgever had opgelicht, was  
al drie keer eerder geweldloos uit 
gevangenissen ontsnapt om geliefden 
te kunnen zien. Zijn vierde ontsnapping 
was het spectaculairst. Hij hongerde 
zichzelf uit en slikte laxeermiddelen om 
zich als doodzieke aidspatiënt voor te 
doen. Justitie trapte erin en verleende 

hem gratie om rustig te 
kunnen sterven. Daarop 
zette Russell zijn eigen 
dood in scène, om 
volledig aan de politie te ontkomen. 
Helaas stuitte hij op een probleem: zijn 
gevangenisvriend Phillip Morris zat nog 
vast. Hij wilde Morris blijven ontmoeten, 
en hem het liefst ook vrij zien te krijgen. 
Hij belde de zwaarbewaakte gevange
nis waar Morris vastzat en deed zich 
voor als rechter. Zo regelde hij voor zijn 
geliefde een overplaatsing naar een 
minder strenge gevangenis. Daar ging 

hij heen, vermomd  
als Morris’ advocaat. 
Zo kon hij zijn vriend 
steeds even zien. Maar 

tot een ontsnapping kwam 
het niet. Uiteindelijk werd het plan 
doorzien. 
EEUWIGE LIEFDE? Russell werd weer 
opgepakt. Veel zal hij zijn vriend niet 
zien, want Russell zit 23 uur per dag 
eenzaam opgesloten om ontsnapping 
te voorkomen. Een ontmoeting buiten 
de gevangenis duurt ook nog wel even: 
Russells straf loopt tot 12 juli 2140.
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De vrijheid begon goed,  
met een romantisch diner  
bij Kentucky Fried Chicken

LEPELEN NAAR 
LIEFDE
DE TORTELDUIFJES? Gevangene 
Tottie Kiel en die leuke man in het café
GEVLUCHT UIT? De koepelgevan
genis in Breda (2010)
HOE GING DAT? Tottie Kiel zat 
gevangen wegens poging tot dood
slag. Op haar afdeling mochten de 
vrouwen vrij rondlopen en zo kon  
ze elke nacht ongemerkt naar het 
keukengebouwtje waar ze overdag 
werkte. Daar maakte ze een vloerplaat 
los om in een kelder te komen, waar  
ze werkte aan een tunnel naar buiten. 
Op een zondagochtend klom ze tussen 
de stoeptegels naast de gevangenis 
naar boven. Bij de tunnel vond de 
politie later een lepel. Groot nieuws: 
‘Gevangene ontsnapt met lepel’. Kiel 
vond een schuiladres, maar verveelde 
zich. Voor wat afwisseling ging ze naar 
een café, waar ze de gescheiden man 
Henry trof, die haar best wilde 
helpen onderduiken. Na drie  
weken vond de politie haar. 
EEUWIGE LIEFDE? Drie jaar 
later kwam Kiel vrij en had ze  
een kind van Henry, met wie ze 
nog steeds samen was. Maar 
die lepel? Dat was vooral 
een mooi verhaal, vertelde 
ze aan BN DeStem: ‘Ik ga 
toch niet met een lepeltje 
een tunnel graven?’ Ze 
gebruikte een verfkrabber 
en een breinaald.

DE TORTELDUIFJES? Gevangenen 
Samantha Lopez en Ronald McIntosh
GEVLUCHT UIT? De Amerikaanse 
Federal Correctional Institution Dublin 
(1986)
HOE GING DAT? Samantha Lopez, die 
vijftig jaar celstraf uitzat wegens een 
serie bankovervallen, kende de fraudeur 
Ronald McIntosh uit de gevangenis.
Samen liepen ze graag hand in hand 
over de atletiekbaan buiten. Toen 
McIntosh overgeplaatst werd, kwam 
aan hun verhouding abrupt een einde. 
McIntosh wilde Lopez graag terugzien 

en ontsnapte 
zonder veel 
moeite tijdens 
zijn overplaatsing. 
Hij kon gewoon uit de bus 
stappen, want vreemd genoeg had hij 
een buskaartje gekregen om op eigen 
gelegenheid naar zijn nieuwe gevange
nis te gaan. Maar om Lopez te bevrijden 
was meer durf nodig. Daarbij kwam zijn 
ervaring als vlieger tijdens de Vietnam
oorlog goed van pas. Hij huurde een 
helikopter, overmeesterde de piloot en 
vloog naar Lopez’ gevangenis. Voor zijn 

vertrek had hij haar 
gevraagd om aan hem  
te blijven denken door 
dagelijks een bezoek  

te brengen aan het sport 
terrein. Dat pakte uit zoals gepland, 
want Lopez stond daar inderdaad te 
mijmeren. Samen vlogen ze weg. 
EEUWIGE LIEFDE? De vrijheid begon 
goed, met een romantisch diner bij 
Kentucky Fried Chicken. Maar na tien 
dagen werden ze in een winkelcentrum 
gesnapt, toen ze er hun trouwringen 
ophaalden.
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Ontsnappen mag
In de VS krijgen ontsnapte gevangenen 

forse extra straffen opgelegd, maar in 
Nederland is de gevangenis ontvluchten 
niet verboden. De vrijheidswens is zo 
natuurlijk dat deze niet mag worden 
bestraft, is het idee. De gevangenis moet 
ontsnappingen maar zien te voorkomen. 
Ook België, Duitsland, Oostenrijk en Mexico 
straffen vluchters niet. Word je weer gepakt, 
dan moet je wel de resterende straf nog 
uitzitten.
Toch is ontsnappen zonder gevolgen niet 
makkelijk. Gevangenen kunnen namelijk 
wel gestraft worden voor vernielingen of 
bedreigingen tijdens hun ontsnapping. En 
verlaat maar eens een goed vergrendelde 
ruimte zonder een tralie te verbuigen, een 
slot te forceren of vloer stuk te maken. Daar 
komt nog bij dat Nederlandse gevangenen 
bij goed gedrag vrijgelaten worden zodra 
tweederde van hun straf erop zit. Door te 
ontsnappen heffen gevangenen dat voor 
recht weer op. In feite komt ontsnappen 
daardoor in veel gevallen toch neer op 
extra straf.

DE TORTELDUIFJES? Gevangenen 
David Sweat en Richard Matt en cipier 
Joyce Mitchell
GEVLUCHT UIT? De Amerikaanse 
Clinton Correctional Facility (2015)
HOE GING DAT? Liefdestip: begin 
geen relatie met twee veroordeelde 
moordenaars. Cipier Joyce Mitchell 
liet zich er wel toe verleiden. Ze  
hielp David Sweat en Richard Matt 
ontsnappen uit een zwaarbewaakte 
gevangenis door sloopgereedschap 
de gevangenis in te smokkelen. Uit de 
cel komen bleek voor de mannen vrij 
eenvoudig. Maar daarmee kwamen 
ze enkel in tunnelstelsels tussen de 
cellen uit. Maandenlang speurde 
Sweat elke nacht in dit doolhof tot hij 
een ontsnappingsroute vond. Het trio 
wilde Mitchells man vermoorden en 

naar Mexico vluchten. Maar toen 
de twee heren op 6 juni 2015 via 

het riool naar buiten kwamen, 
stond mevrouw niet met de 

beloofde vluchtauto klaar. 

EEUWIGE LIEFDE? Kon ze haar 
geliefden eindelijk buiten zien,  
kwam het er niet van. Mitchell had 
spijt gekregen en had besloten om 
maar weg te blijven. Vanwege haar 
eerdere hulp werd ze toch opgepakt. 
De mannen wisten wel weg te komen, 
maar werden dezelfde maand nog  
na een klopjacht teruggevonden en 
neergeschoten. Matt overleed aan 
zijn verwondingen, Sweat zit weer 
vast. Een schrale troost: Mitchells 
man liet weten ondanks alles nog 
steeds van haar te houden. Dat is  
pas ware liefde.

DE TORTELDUIFJES? 
Gevangene Randolph Dial en 
directeursvrouw Bobbi Parker
GEVLUCHT UIT? De Amerikaanse 
Oklahoma State Reformatory (1994)
HOE GING DAT? Bobbi Parker, vrouw 
van de onderdirecteur, werkte in de 
pottenbakkerij van de gevangenis. De 
tot levenslang veroordeelde Randolph 
Dial gedroeg zich in de gevangenis 
goed en mocht daarom regelmatig met 
klei werken. Op een dag waren Parker 
en Dial plots verdwenen. Het had alles 

weg van een ontvoering en voor 
het lot van Parker werd gevreesd. 

Maar al gauw ontstond twijfel, toen 
zij haar moeder geruststellend belde 
met de boodschap: ‘Vertel de kinderen 
dat ik ze snel terugzie.’ Daarna werd 
niks meer van de twee gehoord.
EEUWIGE LIEFDE? Dial en Parker 
werden elf jaar later samen gevonden. 
Ze woonden in een woonwagen en 
werkten als kippenboeren. Volgens hun 
valse namen vormden ze een echtpaar. 
Toch beweerde Parker tegen de politie 

dat ze was ontvoerd. De rechter 
geloofde deze verklaring niet en 
veroordeelde Parker tot een jaar cel 
voor haar hulp bij de ontsnapping. 
Liefdesbrieven toonden namelijk dat  
de vlucht wel degelijk vrijwillig was. 
Opmerkelijk genoeg trok Parker na het 
uitzitten van haar straf weer in bij haar 
man, die haar versie van het verhaal 
bleef geloven.

KIDNEP
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SPIJT AAN DE POORT

Tottie’s vlucht, Anna & Hendrik Jan 
Korterink, Just Publishers (2013):  
een beschrijving van de ontsnapping 
van Tottie Kiel uit de koepelgevangenis 
in Breda.
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Tottie Kiel en die leuke man in het café
GEVLUCHT UIT? De koepelgevan
genis in Breda (2010)
HOE GING DAT? Tottie Kiel zat 
gevangen wegens poging tot dood
slag. Op haar afdeling mochten de 
vrouwen vrij rondlopen en zo kon  
ze elke nacht ongemerkt naar het 
keukengebouwtje waar ze overdag 
werkte. Daar maakte ze een vloerplaat 
los om in een kelder te komen, waar  
ze werkte aan een tunnel naar buiten. 
Op een zondagochtend klom ze tussen 
de stoeptegels naast de gevangenis 
naar boven. Bij de tunnel vond de 
politie later een lepel. Groot nieuws: 
‘Gevangene ontsnapt met lepel’. Kiel 
vond een schuiladres, maar verveelde 
zich. Voor wat afwisseling ging ze naar 
een café, waar ze de gescheiden man 
Henry trof, die haar best wilde 
helpen onderduiken. Na drie  
weken vond de politie haar. 
EEUWIGE LIEFDE? Drie jaar 
later kwam Kiel vrij en had ze  
een kind van Henry, met wie ze 
nog steeds samen was. Maar 
die lepel? Dat was vooral 
een mooi verhaal, vertelde 
ze aan BN DeStem: ‘Ik ga 
toch niet met een lepeltje 
een tunnel graven?’ Ze 
gebruikte een verfkrabber 
en een breinaald.

DE TORTELDUIFJES? Gevangenen 
Samantha Lopez en Ronald McIntosh
GEVLUCHT UIT? De Amerikaanse 
Federal Correctional Institution Dublin 
(1986)
HOE GING DAT? Samantha Lopez, die 
vijftig jaar celstraf uitzat wegens een 
serie bankovervallen, kende de fraudeur 
Ronald McIntosh uit de gevangenis.
Samen liepen ze graag hand in hand 
over de atletiekbaan buiten. Toen 
McIntosh overgeplaatst werd, kwam 
aan hun verhouding abrupt een einde. 
McIntosh wilde Lopez graag terugzien 

en ontsnapte 
zonder veel 
moeite tijdens 
zijn overplaatsing. 
Hij kon gewoon uit de bus 
stappen, want vreemd genoeg had hij 
een buskaartje gekregen om op eigen 
gelegenheid naar zijn nieuwe gevange
nis te gaan. Maar om Lopez te bevrijden 
was meer durf nodig. Daarbij kwam zijn 
ervaring als vlieger tijdens de Vietnam
oorlog goed van pas. Hij huurde een 
helikopter, overmeesterde de piloot en 
vloog naar Lopez’ gevangenis. Voor zijn 

vertrek had hij haar 
gevraagd om aan hem  
te blijven denken door 
dagelijks een bezoek  

te brengen aan het sport 
terrein. Dat pakte uit zoals gepland, 
want Lopez stond daar inderdaad te 
mijmeren. Samen vlogen ze weg. 
EEUWIGE LIEFDE? De vrijheid begon 
goed, met een romantisch diner bij 
Kentucky Fried Chicken. Maar na tien 
dagen werden ze in een winkelcentrum 
gesnapt, toen ze er hun trouwringen 
ophaalden.
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Ontsnappen mag
In de VS krijgen ontsnapte gevangenen 

forse extra straffen opgelegd, maar in 
Nederland is de gevangenis ontvluchten 
niet verboden. De vrijheidswens is zo 
natuurlijk dat deze niet mag worden 
bestraft, is het idee. De gevangenis moet 
ontsnappingen maar zien te voorkomen. 
Ook België, Duitsland, Oostenrijk en Mexico 
straffen vluchters niet. Word je weer gepakt, 
dan moet je wel de resterende straf nog 
uitzitten.
Toch is ontsnappen zonder gevolgen niet 
makkelijk. Gevangenen kunnen namelijk 
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DE TORTELDUIFJES? Gevangenen 
David Sweat en Richard Matt en cipier 
Joyce Mitchell
GEVLUCHT UIT? De Amerikaanse 
Clinton Correctional Facility (2015)
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naar Mexico vluchten. Maar toen 
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beloofde vluchtauto klaar. 
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Toch beweerde Parker tegen de politie 

dat ze was ontvoerd. De rechter 
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Liefdesbrieven toonden namelijk dat  
de vlucht wel degelijk vrijwillig was. 
Opmerkelijk genoeg trok Parker na het 
uitzitten van haar straf weer in bij haar 
man, die haar versie van het verhaal 
bleef geloven.

KIDNEP

6

7

SPIJT AAN DE POORT

Tottie’s vlucht, Anna & Hendrik Jan 
Korterink, Just Publishers (2013):  
een beschrijving van de ontsnapping 
van Tottie Kiel uit de koepelgevangenis 
in Breda.

M EER IN FO RMATIE

pepijn.van.der.gulden@quest.nl
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Lieve Roeliene,
Ik ben een man van bescheiden formaat: 1,70 meter. Ik heb 
een ontzettend lieve vriendin, met de mooiste ogen die ik 
ooit gezien heb. Er is alleen een probleem: ze is 1,80 meter.

Nu is ‘probleem’ natuurlijk een beetje overdreven, maar 
ons lengteverschil zit me soms dwars. Vooral als we een 
avondje uitgaan en zij haar hakken aantrekt. Dan torent  
ze al snel vijftien centimeter boven me uit. Ik merk dat 
mensen over ons praten en ons aanstaren als we langs
lopen. Is het gek dat ik me hier soms onzeker over voel?  
En zal onze relatie dit overleven of kan ik beter op zoek 
naar een kleinere vriendin?

Groetjes,
Peter

In de rubriek ‘Lieve Roeliene’ leggen lezers hun (relatie)vragen  
voor aan Quest Psychologie. Redacteur Roeliene geeft antwoord, 
op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Beste Peter,
Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Het is niet  
zo vreemd dat je vooral mannen ziet die langer zijn dan hun 
vriendin. Daar is zelfs een naam voor bedacht: de maletaller 
norm: de heersende norm die stelt dat mannen langer moeten 
zijn dan hun vrouwelijke partner.
Hoogleraar psychologie John Gillis van St. Thomas University 
(Canada) deed in 1980 een kansberekening. Daar kwam uit  
dat, gezien de gemiddelde lengtes van man en vrouw, twee op  
de honderd vrouwen langer zouden moeten zijn dan hun part
ner. Maar wat bleek toen hij de lengtes van 720 Britse en Ame
rikaanse stellen bekeek? Bij maar een op de 720 stellen was de 
vrouw langer dan de man. Dat duidt erop dat zowel mannen 
als vrouwen een duidelijke voorkeur hebben voor de male 
taller norm. En daar dus ook hun partner op uit kiezen.

Mijn vriendin is 
langer dan ik.  

Wat nu?
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Niet heel veel langer 
Toch moet de man ook weer niet héél veel langer zijn (wat zijn 
mensen toch kritisch hè?). Die eis staat bekend als de male 
nottootall norm. De Poolse bioloog Boguslaw Pawlowski 
toonde in 2003 aan dat er zoiets bestaat als het ideale leng
teverschil tussen mannen en vrouwen. Aan Uniwersytet 
Wrocławski liet hij 363 vrouwen en 161 mannen een tekening 
zien van zes stellen, ieder met verschillende lengteverhoudin
gen. In het eerste plaatje was de man een flinke kop groter dan 
de vrouw (1,19 keer zo groot), in het laatste plaatje was de man 
een stukje kleiner dan de vrouw (0,96 keer haar lengte).
Pawlowski vroeg de deelnemers in welke relatie ze zich het 
meest thuis zouden voelen. Niemand koos voor de laatste 
optie. De ruime meerderheid van de mannen koos voor een 
relatie waarin zij 1,09 of 1,04 zo groot zijn als hun partner. Van 
de vrouwen mocht het verschil zelfs nog iets groter zijn. Een 
meerderheid zag het liefste dat een man 1,14 of 1,09 keer groter 

is dan zijzelf. Het stel met een gelijke lengte werd amper  
gekozen door beide seksen, evenals het stel waarin de man  
een flinke kop boven zijn vrouw uittorent.

En in het echte leven?
Tot nu toe ging het vooral over voorkeuren, niet over het echte 
leven. De Nederlandse gedragsbioloog Gert Stulp van de Rijks
universiteit Groningen wilde weten hoe vaak het gewenste 
lengteverschil tussen stellen voorkomt. Niet verrassend: voor 
zowel de male taller als de malenottootall norm vonden de 
onderzoekers bewijs bij echte stellen. Het goede nieuws is dat 
het niet zo vaak voorkwam als het team had verwacht. Ja, 
mannen en vrouwen zaten vaker in relaties met een gewenst 
lengteverschil (dan je op basis van kansberekening verwachten 
zou), maar niet zoveel vaker dat je kunt zeggen dat lengte de 
doorslaggevende factor is bij het uitzoeken van je partner.
Want, zoals de onderzoekers ook zeggen, daarbij zijn meer 
dingen belangrijk. Zoals die mooie ogen van je vriendin.

Lief reusje van mij
Een groot lengteverschil is niet het belangrijkste in een relatie.
Dat je je onzeker voelt over jullie lengteverschil, is begrijpelijk. 

Uit Pools onderzoek bleek 
dat ‘de man’ idealiter 1,09 
keer zo groot is als zijn 
vrouwelijke partner

Meestal voelt het fijn om op te gaan in de massa. En met een 
vriendin die langer is dan jij, is dat nu eenmaal niet het geval. 
Toch is het goed om te onthouden dat een succesvolle relatie 
uit meer bestaat dan de ‘juiste lengteverhoudingen’.
Hoogleraar Human Development and Family Studies Brian 
Ogolsky van de University of Illinois (VS) analyseerde 1100 
studies over relatiegeluk. Zijn conclusie? Open communicatie, 
praten over je relatie, luisteren en reageren op wat de ander 
zegt, het gebruik van humor en samen leuke dingen doen  
zijn de vijf belangrijkste aspecten van een gezonde relatie.  
Je uiterlijk heeft daar helemaal niks mee te maken.
Als dat allemaal goed zit bij jullie, kun je het ook vast tegen je 
partner zeggen als je je een dagje onzeker voelt over je gebrek 
aan lengte. Misschien wil ze die avond heus wel haar hakken 
thuislaten. En maak gebruik van jullie humor. Noem haar 
maar een keertje een reus of jezelf een kaboutertje. Als je kunt 
lachen om jullie situatie, wordt het vanzelf minder zwaar. Q

Wil je dat Roeliene zich buigt over jouw 
(relatie)probleem?
Stuur dan een e-mail naar psychologie@quest.nl.

Verschil moet er zijn?

Hoe zit het in een homoseksuele relatie van  
twee mannen? Hebben zij ook bepaalde  
normen voor het lengteverschil? Je zou  

misschien verwachten dat zij allebei het liefst de 
langste willen zijn. Maar zo simpel ligt dat niet, onder
zocht gedragsbioloog Gert Stulp van de Rijksuniver
siteit Groningen. Hij constateerde dat mannen die 
even lang zijn als hun partner, het liefst iets korter 
zouden zijn. Lange mannen in een relatie met een 
groot lengteverschil wensen juist dat ze de lengte van 
hun partner kunnen veranderen. Zij zien hun partner 
het liefst iets langer worden, zolang ze zelf maar het 
langst blijven. Volgens de onderzoeker kun je de wens 
van lange homoseksuele mannen vergelijken met  
die van heteroseksuele mannen: een partner die  
korter is dan zijzelf. Kortere homomannen lijken  
in hun voorkeuren op heteroseksuele vrouwen en 
willen graag een partner die langer is dan zijzelf. 
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Hoe zit het in een homoseksuele relatie van  
twee mannen? Hebben zij ook bepaalde  
normen voor het lengteverschil? Je zou  

misschien verwachten dat zij allebei het liefst de 
langste willen zijn. Maar zo simpel ligt dat niet, onder
zocht gedragsbioloog Gert Stulp van de Rijksuniver
siteit Groningen. Hij constateerde dat mannen die 
even lang zijn als hun partner, het liefst iets korter 
zouden zijn. Lange mannen in een relatie met een 
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0

Te paard, in een groep 
of overgoten met derrie. 
Zo treedt de wereld  
in het huwelijk

Ja, ik wil
We gooien misschien niet allemaal met bruidsboeketten, confetti of rijst. Ook wisselen  
we niet allemaal ringen uit en hijsen we onszelf in maagdelijk wit of een strak pak. Maar 
de mooiste dag van je leven gaat overal gepaard met gewoontes en tradities.  

7 TEKST: CARLIJN SIMONS
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0  Swing ’m erin 
Als bruid van een traditionele 
Taiwanese bruiloft moet je wel 
van een beetje actie houden. Na 
een schommelrit aan een touw, 
tilt je aanstaande je namelijk 
ook nog op voor een ererondje 
binnen de cirkel van dansende 
gasten.

Eeuwige kou
Als je in het Bulgaarse dorp 

Ribnovo in het huwelijksbootje 
stapt, kun je een zomers feest 

wel vergeten. Getrouwd wordt 
er hier alleen in de winter. De 

bruid draagt ook altijd een wit 
masker. Dat mag pas af nadat 

de islamitische priester zijn 
zegen heeft gegeven.   

0  Eer en geweten 
Het uitwisselen van respect-
betuigingen door familieleden 
is een belangrijk onderdeel van 
een Thaise boeddhistische 
trouwceremonie. Ook wordt  
er gebeden en worden voedsel 
en geschenken geofferd aan 
Boeddha en de monniken. 
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Cultuur
0  Met z’n allen

In China is het niet ongewoon 
om in een groep te trouwen. 
Zo werden in een tempel in de 
provincie Shanxi 22 stellen in 
een keer in de echt verbonden. 
Die hadden zich daarvoor eens- 
gezind in een traditioneel Han- 
kostuum gehuld.  

0  Veel geluk 
De bruid zal haar opwachting 
maken met handen die zijn 
versierd met mooie patronen. 
De bruidgom neemt genoegen 
met een wat grovere aanpak. 
In Iran gelooft men dat henna 
het paar geluk en voorspoed 
zal brengen.
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0  Huwelijkse voorwaarde 
Op het platteland van Schotland kom je er niet 
onderuit: voorafgaand aan de bruiloft word je 
ontvoerd door familie en vrienden om met  
smurrie overgoten te worden. Dan volgt een 
rondje door het dorp in een open truck.  

Door het hart
Drie pijlen schiet de 
bruidegom af om 
zijn aanstaande te 
verwelkomen. Zo 
doen de Yugur in 
China het al eeuwen. 

Poppenspel  
In Mexico gaan poppen die het 

echtpaar moeten voorstellen 
de trouwprocessie voor. De 

zogenoemde mojigangas zijn 
gemaakt van papier-maché 

en vormen een vast onderdeel 
van de festiviteiten.   

Bruidspaard 
In het Macedonische dorpje Galičnik doen ze niet  

aan bruidsauto's. Volgens een oude traditie stapt de  
bruid daar op een paard. Haar bijna schoonvader leidt 
haar vervolgens aan de teugel naar haar aanstaande.
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De bruid zal haar opwachting 
maken met handen die zijn 
versierd met mooie patronen. 
De bruidgom neemt genoegen 
met een wat grovere aanpak. 
In Iran gelooft men dat henna 
het paar geluk en voorspoed 
zal brengen.
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0  Huwelijkse voorwaarde 
Op het platteland van Schotland kom je er niet 
onderuit: voorafgaand aan de bruiloft word je 
ontvoerd door familie en vrienden om met  
smurrie overgoten te worden. Dan volgt een 
rondje door het dorp in een open truck.  

Door het hart
Drie pijlen schiet de 
bruidegom af om 
zijn aanstaande te 
verwelkomen. Zo 
doen de Yugur in 
China het al eeuwen. 

Poppenspel  
In Mexico gaan poppen die het 

echtpaar moeten voorstellen 
de trouwprocessie voor. De 

zogenoemde mojigangas zijn 
gemaakt van papier-maché 

en vormen een vast onderdeel 
van de festiviteiten.   

Bruidspaard 
In het Macedonische dorpje Galičnik doen ze niet  

aan bruidsauto's. Volgens een oude traditie stapt de  
bruid daar op een paard. Haar bijna schoonvader leidt 
haar vervolgens aan de teugel naar haar aanstaande.
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Poppenspel  
In Mexico gaan poppen die het 

echtpaar moeten voorstellen 
de trouwprocessie voor. De 

zogenoemde mojigangas zijn 
gemaakt van papier-maché 

en vormen een vast onderdeel 
van de festiviteiten.   
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Fikkie

7 8 A

Mensen zijn dol op dieren. 
Hoe komt dat eigenlijk? 

Fijn met
Lekker met de kat (of hond) op schoot op de bank. Of pronken 
met je zingende kanarie of je aquarium met exotische vissen.  

De redenen lopen uiteen, maar we zijn gek op onze huisdieren. 

 7 TEKST: ELLY POSTHUMUS

met een mens was begraven. De mens had zijn 
arm om het beestje heen geslagen. Dat wijst 
volgens archeologen op een band tussen de 
twee. Hoe die band precies was, weten we  
natuurlijk niet. Misschien konden mensen de 
dieren gewoon goed gebruiken. Zo hielden we 
honden om te helpen met jagen of waken. 
‘Maar de rollen die dieren spelen in ons leven, 

B
ijna iedereen heeft er wel iets mee; 
honden, katten, cavia’s of andere huis-
dieren. In een enquête die Quest in 
2015 liet uitvoeren door onderzoeks-
bureau GfK zei negentig procent van 

de 800 ondervraagden van dieren te houden. 
54 procent heeft zelf ook een huisdier. Van die 
huisdiereigenaren ziet 76 procent Stampertje, 

Fikkie of Diesel zelfs als volwaardig lid van hun 
gezin. Maar waarom vinden we het gezelschap 
van een dier eigenlijk zo fijn?

Maatschappij verandert 
We gaan al een tijdje door één deur; het huis-
dier en de mens. Zo zijn er in Israël 12.000 jaar 
oude resten van een puppy gevonden die samen 0

zijn in de loop van de eeuwen erg veranderd’, 
vertelt Marie-José Enders-Slegers, bijzonder 
hoogleraar Antrozoölogie (de relatie tussen 
mens en dier) aan de Open Universiteit in 
Heerlen. ‘We hebben dieren gebruikt als hulp-
middel om te jagen, en we gebruikten bijvoor-
beeld paarden om land te bewerken. Tegen-
woordig hebben we ze niet meer nodig voor al 

die klussen.’ Een dier is nu vooral goed gezel-
schap. Dat komt volgens Enders-Slegers voor 
een deel doordat de maatschappij veranderd is. 
‘Vroeger had je erg hechte gemeenschappen. 
Mensen woonden met grote gezinnen inclusief 
opa, oma, broers en kinderen in één boerderij. 
Nu is het meer ieder voor zich. Mensen zijn nu 
vaker alleen.’ Dan bieden de dieren uitkomst. 

Liever een hond
Houd je meer van katten of honden? 

Je voorkeur hangt voor een deel  
af van je persoonlijkheid, ontdekten 
Amerikaanse onderzoekers van Uni- 
versity of Texas. Ze lieten ruim 4500 
mensen van over de hele wereld online 
een Big Five-persoonlijkheidstest in- 
vullen. En ze vroegen hen of ze katten- 
of hondenmensen waren, beide dieren 
even leuk vonden, of dat geen van beide 
hen kon bekoren. 45,7 procent van de 
ondervraagden gaf aan voor de hond  
te gaan. Slechts 11,5 procent gaf de 
voorkeur aan de kat. 27,7 procent vond 
beide dieren leuk en vijftien procent 
geen van beide. Maar waar verschillen 
deze mensen nou in? Hondenmensen 
zijn emotioneel stabieler, meegaander 
(zijn meer bescheiden en werken eerder 
samen), extravert en ordelijk (ordelijke 
mensen werken gedisciplineerd en 
houden van duidelijke regels). Katten-
mensen zijn innovatiever. Innovatieve 
mensen staan open voor verandering, 
en zijn nieuwsgierig en avontuurlijk. 
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Mensen zijn dol op dieren. 
Hoe komt dat eigenlijk? 

Fijn met
Lekker met de kat (of hond) op schoot op de bank. Of pronken 
met je zingende kanarie of je aquarium met exotische vissen.  

De redenen lopen uiteen, maar we zijn gek op onze huisdieren. 

 7 TEKST: ELLY POSTHUMUS

met een mens was begraven. De mens had zijn 
arm om het beestje heen geslagen. Dat wijst 
volgens archeologen op een band tussen de 
twee. Hoe die band precies was, weten we  
natuurlijk niet. Misschien konden mensen de 
dieren gewoon goed gebruiken. Zo hielden we 
honden om te helpen met jagen of waken. 
‘Maar de rollen die dieren spelen in ons leven, 

B
ijna iedereen heeft er wel iets mee; 
honden, katten, cavia’s of andere huis-
dieren. In een enquête die Quest in 
2015 liet uitvoeren door onderzoeks-
bureau GfK zei negentig procent van 

de 800 ondervraagden van dieren te houden. 
54 procent heeft zelf ook een huisdier. Van die 
huisdiereigenaren ziet 76 procent Stampertje, 

Fikkie of Diesel zelfs als volwaardig lid van hun 
gezin. Maar waarom vinden we het gezelschap 
van een dier eigenlijk zo fijn?

Maatschappij verandert 
We gaan al een tijdje door één deur; het huis-
dier en de mens. Zo zijn er in Israël 12.000 jaar 
oude resten van een puppy gevonden die samen 0

zijn in de loop van de eeuwen erg veranderd’, 
vertelt Marie-José Enders-Slegers, bijzonder 
hoogleraar Antrozoölogie (de relatie tussen 
mens en dier) aan de Open Universiteit in 
Heerlen. ‘We hebben dieren gebruikt als hulp-
middel om te jagen, en we gebruikten bijvoor-
beeld paarden om land te bewerken. Tegen-
woordig hebben we ze niet meer nodig voor al 

die klussen.’ Een dier is nu vooral goed gezel-
schap. Dat komt volgens Enders-Slegers voor 
een deel doordat de maatschappij veranderd is. 
‘Vroeger had je erg hechte gemeenschappen. 
Mensen woonden met grote gezinnen inclusief 
opa, oma, broers en kinderen in één boerderij. 
Nu is het meer ieder voor zich. Mensen zijn nu 
vaker alleen.’ Dan bieden de dieren uitkomst. 

Liever een hond
Houd je meer van katten of honden? 

Je voorkeur hangt voor een deel  
af van je persoonlijkheid, ontdekten 
Amerikaanse onderzoekers van Uni- 
versity of Texas. Ze lieten ruim 4500 
mensen van over de hele wereld online 
een Big Five-persoonlijkheidstest in- 
vullen. En ze vroegen hen of ze katten- 
of hondenmensen waren, beide dieren 
even leuk vonden, of dat geen van beide 
hen kon bekoren. 45,7 procent van de 
ondervraagden gaf aan voor de hond  
te gaan. Slechts 11,5 procent gaf de 
voorkeur aan de kat. 27,7 procent vond 
beide dieren leuk en vijftien procent 
geen van beide. Maar waar verschillen 
deze mensen nou in? Hondenmensen 
zijn emotioneel stabieler, meegaander 
(zijn meer bescheiden en werken eerder 
samen), extravert en ordelijk (ordelijke 
mensen werken gedisciplineerd en 
houden van duidelijke regels). Katten-
mensen zijn innovatiever. Innovatieve 
mensen staan open voor verandering, 
en zijn nieuwsgierig en avontuurlijk. 
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7 8 A

Pijler

Dieren oordelen niet, ze kijken 
niet of je mooi of lelijk bent. Dat 
vinden veel mensen plezierig 

‘Dieren kunnen de basisbehoefte van mensen 
om emotioneel dicht bij iemand te staan heel 
goed vervullen.’ 

Nooit meer alleen
Onderzoek van de University of California in 
Davis toonde aan dat katten en honden het  
gevoel van eenzaamheid verminderen bij stu-
denten die op hun huisdier na alleen woonden. 
Volgens onderzoekers van de University of 
Ohio geldt dat niet alleen voor alleenwonenden. 
Zij zagen voor alle huisdiereigenaren voor-
delen. Ze gingen bovendien nog wat dieper in 
op het welzijnsverschil tussen huisdiereigenaren 
en mensen zonder huisdier. Mensen die met 
dieren samenwonen voelden zich minder vaak 
eenzaam, hadden meer zelfvertrouwen, waren 
minder vaak depressief en waren gelukkiger. 
Volgens de onderzoekers komt dat doordat we 
ons door huisdieren net als door vrienden en 
familie sociaal gesteund voelen. En dieren zijn 
een stuk minder kritisch dan mensen. Enders-
Slegers: ‘Ze kijken niet of je mooi of lelijk bent, 
of rijk of arm. Mensen hebben altijd een oor-
deel over je. Dieren niet. Dat is voor velen een 
plezierig idee.’ Alleen al het denken aan je 
huisdieren heeft trouwens positieve effecten.  
Dezelfde onderzoekers van de University of 
Ohio gaven in een ander experiment een 
groep proefpersonen expres een rottig gevoel, 
door hen te laten schrijven over een keer dat  
ze zich afgewezen of buitengesloten voelden. 
Daarna schreven ze een stuk over hun huis-
dier of hun beste vriend en wat ze zo leuk aan 
hem vonden. Een derde groep schreef niets, 
maar tekende een plattegrond. Mensen die na 
de negatieve herinnering aan hun huisdier of 
beste vriend dachten, voelden zich een stuk 
minder rot dan de proefpersonen die na het 
oprakelen van negatieve gevoelens gevraagd 
werd een tekening te maken. 

Hij houdt van me
Hoe het komt dat dieren zo goed onze sociale 
behoefte vervullen? We hebben het idee dat ze 
ons aanvoelen. Enders-Slegers: ‘Als mensen 
bedroefd zijn hebben ze het idee dat hun hond, 
kat of paard daarop reageert en het begrijpt. 
Of dat echt zo is, is natuurlijk nog maar de 
vraag.’ Het gevoel dat je contact met elkaar 
hebt en op elkaar reageert, zorgt er in elk  
geval voor dat het voelt alsof je een band hebt. 
Enders-Slegers: ‘Zelfs goudvissen reageren op 
je. Ze zwemmen naar de rand van het aqua-
rium als ze denken dat je met het voer aan-
komt. Dat geeft je al het gevoel dat er iets is 
tussen jou en die ander.’
Behalve het vermogen om medelijden te voelen 
of blij te zijn met eten dichten we onze huis-
dieren ook allerlei andere menselijke emoties 
toe, zoals verbazing, schuld en teleurstelling. 
Het is heel waarschijnlijk dat ze inderdaad 

Doorgeslagen liefde
Voor je huisdier wil je het 

allerbeste. En dat geldt 
niet alleen voor de beste 
verzorging, maar ook voor 
accessoires.
7 Je hond stop je natuurlijk 
niet in een gewoon houten 
hok. Een Engelse eigenares 
van twee Duitse doggen 
vroeg daarom architect 
Andy Ramus een wat luxer 
exemplaar te ontwerpen. 
Het hondenhuis heeft twee 
slaapkamers en een huis- 

kamer, een plasmatelevisie, 
verwarmde hondenbedden, 
een kuurbad, automatische 
voermachines en webcams 
zodat de eigenaar haar 
honden dag en nacht kan 
begluren. De kosten van dit 
optrekje lagen rond de 
370.000 euro.   
7 Heeft je viervoeter aan 
zijn eigen vacht wel genoeg? 
Het kan in elk geval altijd 
mooier, denken waarschijn-
lijk mensen die designkleren 

voor hun hond of kat kopen. 
Modeontwerpster Vivienne 
Westwood uit hondengek 
Engeland ontwierp een 
jasje met diamanten voor 
honden van zo’n 3200 euro. 
7 Het beest moet natuurlijk 
ook eten. Vind je standaard 
blikvoer of brokjes saai? 
Verschillende Amerikaanse 
bedrijven zoals ZenChien 
bereiden verse maaltjes 
voor je dier en komen die 
nog bezorgen ook.

Hond is uitzuiger
Hoogleraar psychologie John Archer van

de University of Central Lancashire vindt 
het onbegrijpelijk dat we van dieren houden. 
Volgens hem is onze liefde voor huisdieren 
evolutionair gezien moeilijk te verklaren. 
Goed, we hebben misschien wat minder last 
van stress en leven iets gezonder. Maar ze 
kosten ons ook klauwen met geld en tijd, en 
ze vergroten niet direct ons voortplantings-
succes. We gaan er niet beter van voor onze 
kinderen zorgen. Volgens Archer worden  
we gemanipuleerd door dieren. Huisdieren 
zijn een soort sociale parasieten die handig 
van onze neiging tot zorg gebruikmaken. 
Vergelijk het met een koekoek die zijn ei in 
het nest van een andere vogel legt, hoewel 
het voor ons nageslacht minder destructief 
is. Hoewel wij het gezelschap van kat en 
hond waarderen hebben we er verder niet  
zo veel aan, beargumenteert Archer. Terwijl 
de hond daadwerkelijk zijn overlevingskans 
vergroot door bij ons te zijn.  

0

aaien oxytocine vrijkomt. Dit zogenoemde 
knuffelhormoon zorgt voor een sterkere band  
tussen bijvoorbeeld moeder en kind en tussen 
partners. Het werkt bovendien angst-, pijn- en 
stressverlagend en het doet je bloeddruk en je 
hartslag dalen. Dit is door verschillende onder-
zoekers in elk geval vastgesteld bij mensen die 
hun eigen hond aaiden. En trouwens ook bij 
de hond in kwestie. ‘Dit mechanisme komt in 
mensen al op gang als hun hond naar ze kijkt’, 
weet Enders-Slegers. Dat ontdekten Japanse 
onderzoekers van de Azabu University. Ze 
bekeken de interactie van honden met hun  
eigenaar. Als de hond en de eigenaar elkaar 
twee minuten of langer aankeken, verhoogde 
dat het oxytocineniveau van de eigenaar. En 
meer van dit knuffelhormoon zorgt er volgens 
de onderzoekers voor dat baasjes hun hond 
meer knuffelen en de hond ook meer oxytocine 
aanmaakt. Bovendien: hoe langer de hond en 

App leest emoties
Ben je zelf niet zo goed in het analyseren 

van de emoties van je kat of je hond? 
Geen nood. Daar heb je tegenwoordig een 
app voor, van het Japanse bedrijf Anicall.  
Je hond of kat krijgt een halsband met  
een bewegingssensor. Die houdt bij welke 
bewegingen je dier maakt, bijvoorbeeld  
of je hond kwispelt, eet, ligt of rent. Maar 
ook in welke houding je kat slaapt. Aan de 
hand van deze bewegingen berekent een 
computerprogramma volgens Anicall welke 
emotie bij dat gedrag hoort. De app kent 
overigens niet meer dan vier emoties: blij, 
verdrietig, geïrriteerd of zin in spelen. 
Handig, zo’n app, want je hoeft dus niet 
langer naar je huisdier zelf te kijken om  
te zien hoe hij zich voelt. Dat zie je op het 
scherm van je smartphone. De app moet  
in 2016 op de markt komen.

emoties ervaren. Maar het is wetenschappelijk 
nogal moeilijk hard te maken dat ze emoties 
op dezelfde manieren ervaren en tonen als wij. 
Wat wel vaststaat: hoe meer we menselijke 
emoties aan dieren toeschrijven, hoe sterker 
we ons aan ons huisdier hechten. Dat we aan 
dieren allerlei menselijke trekken toekennen, 
is volgens Steven Mithen, hoogleraar archeo-
logie aan de University of Reading, evolutio-
nair te verklaren. Doordat onze jagende voor-
ouders zich gingen identificeren met dieren en 
zich verdiepten in hun gewoonten en gedrag, 
konden ze de beesten beter begrijpen en ze 
succesvoller bejagen. Zich verplaatsen in dieren 
bevorderde hun overleving. 

Dier voelt lekker
Behalve goed gezelschap zijn dieren ook fijn 
aaimateriaal. Mensen voelen zich prettig als  
ze een dier aaien. Dat komt omdat door het 0
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Nooit meer alleen
Onderzoek van de University of California in 
Davis toonde aan dat katten en honden het  
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delen. Ze gingen bovendien nog wat dieper in 
op het welzijnsverschil tussen huisdiereigenaren 
en mensen zonder huisdier. Mensen die met 
dieren samenwonen voelden zich minder vaak 
eenzaam, hadden meer zelfvertrouwen, waren 
minder vaak depressief en waren gelukkiger. 
Volgens de onderzoekers komt dat doordat we 
ons door huisdieren net als door vrienden en 
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een stuk minder kritisch dan mensen. Enders-
Slegers: ‘Ze kijken niet of je mooi of lelijk bent, 
of rijk of arm. Mensen hebben altijd een oor-
deel over je. Dieren niet. Dat is voor velen een 
plezierig idee.’ Alleen al het denken aan je 
huisdieren heeft trouwens positieve effecten.  
Dezelfde onderzoekers van de University of 
Ohio gaven in een ander experiment een 
groep proefpersonen expres een rottig gevoel, 
door hen te laten schrijven over een keer dat  
ze zich afgewezen of buitengesloten voelden. 
Daarna schreven ze een stuk over hun huis-
dier of hun beste vriend en wat ze zo leuk aan 
hem vonden. Een derde groep schreef niets, 
maar tekende een plattegrond. Mensen die na 
de negatieve herinnering aan hun huisdier of 
beste vriend dachten, voelden zich een stuk 
minder rot dan de proefpersonen die na het 
oprakelen van negatieve gevoelens gevraagd 
werd een tekening te maken. 

Hij houdt van me
Hoe het komt dat dieren zo goed onze sociale 
behoefte vervullen? We hebben het idee dat ze 
ons aanvoelen. Enders-Slegers: ‘Als mensen 
bedroefd zijn hebben ze het idee dat hun hond, 
kat of paard daarop reageert en het begrijpt. 
Of dat echt zo is, is natuurlijk nog maar de 
vraag.’ Het gevoel dat je contact met elkaar 
hebt en op elkaar reageert, zorgt er in elk  
geval voor dat het voelt alsof je een band hebt. 
Enders-Slegers: ‘Zelfs goudvissen reageren op 
je. Ze zwemmen naar de rand van het aqua-
rium als ze denken dat je met het voer aan-
komt. Dat geeft je al het gevoel dat er iets is 
tussen jou en die ander.’
Behalve het vermogen om medelijden te voelen 
of blij te zijn met eten dichten we onze huis-
dieren ook allerlei andere menselijke emoties 
toe, zoals verbazing, schuld en teleurstelling. 
Het is heel waarschijnlijk dat ze inderdaad 
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begluren. De kosten van dit 
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370.000 euro.   
7 Heeft je viervoeter aan 
zijn eigen vacht wel genoeg? 
Het kan in elk geval altijd 
mooier, denken waarschijn-
lijk mensen die designkleren 

voor hun hond of kat kopen. 
Modeontwerpster Vivienne 
Westwood uit hondengek 
Engeland ontwierp een 
jasje met diamanten voor 
honden van zo’n 3200 euro. 
7 Het beest moet natuurlijk 
ook eten. Vind je standaard 
blikvoer of brokjes saai? 
Verschillende Amerikaanse 
bedrijven zoals ZenChien 
bereiden verse maaltjes 
voor je dier en komen die 
nog bezorgen ook.
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het onbegrijpelijk dat we van dieren houden. 
Volgens hem is onze liefde voor huisdieren 
evolutionair gezien moeilijk te verklaren. 
Goed, we hebben misschien wat minder last 
van stress en leven iets gezonder. Maar ze 
kosten ons ook klauwen met geld en tijd, en 
ze vergroten niet direct ons voortplantings-
succes. We gaan er niet beter van voor onze 
kinderen zorgen. Volgens Archer worden  
we gemanipuleerd door dieren. Huisdieren 
zijn een soort sociale parasieten die handig 
van onze neiging tot zorg gebruikmaken. 
Vergelijk het met een koekoek die zijn ei in 
het nest van een andere vogel legt, hoewel 
het voor ons nageslacht minder destructief 
is. Hoewel wij het gezelschap van kat en 
hond waarderen hebben we er verder niet  
zo veel aan, beargumenteert Archer. Terwijl 
de hond daadwerkelijk zijn overlevingskans 
vergroot door bij ons te zijn.  
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knuffelhormoon zorgt voor een sterkere band  
tussen bijvoorbeeld moeder en kind en tussen 
partners. Het werkt bovendien angst-, pijn- en 
stressverlagend en het doet je bloeddruk en je 
hartslag dalen. Dit is door verschillende onder-
zoekers in elk geval vastgesteld bij mensen die 
hun eigen hond aaiden. En trouwens ook bij 
de hond in kwestie. ‘Dit mechanisme komt in 
mensen al op gang als hun hond naar ze kijkt’, 
weet Enders-Slegers. Dat ontdekten Japanse 
onderzoekers van de Azabu University. Ze 
bekeken de interactie van honden met hun  
eigenaar. Als de hond en de eigenaar elkaar 
twee minuten of langer aankeken, verhoogde 
dat het oxytocineniveau van de eigenaar. En 
meer van dit knuffelhormoon zorgt er volgens 
de onderzoekers voor dat baasjes hun hond 
meer knuffelen en de hond ook meer oxytocine 
aanmaakt. Bovendien: hoe langer de hond en 

App leest emoties
Ben je zelf niet zo goed in het analyseren 

van de emoties van je kat of je hond? 
Geen nood. Daar heb je tegenwoordig een 
app voor, van het Japanse bedrijf Anicall.  
Je hond of kat krijgt een halsband met  
een bewegingssensor. Die houdt bij welke 
bewegingen je dier maakt, bijvoorbeeld  
of je hond kwispelt, eet, ligt of rent. Maar 
ook in welke houding je kat slaapt. Aan de 
hand van deze bewegingen berekent een 
computerprogramma volgens Anicall welke 
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scherm van je smartphone. De app moet  
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emoties ervaren. Maar het is wetenschappelijk 
nogal moeilijk hard te maken dat ze emoties 
op dezelfde manieren ervaren en tonen als wij. 
Wat wel vaststaat: hoe meer we menselijke 
emoties aan dieren toeschrijven, hoe sterker 
we ons aan ons huisdier hechten. Dat we aan 
dieren allerlei menselijke trekken toekennen, 
is volgens Steven Mithen, hoogleraar archeo-
logie aan de University of Reading, evolutio-
nair te verklaren. Doordat onze jagende voor-
ouders zich gingen identificeren met dieren en 
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Dier geeft doorslag
Voor de meeste datende 

dierenliefhebbers is het 
nogal belangrijk dat het 
klikt tussen hun potentiële 
partner en Fikkie. Zijn de 
twee geen dikke maatjes, 
dan is het vaak niet Fikkie 
die het veld ruimt. Psycho-
logen van de University  
of Nevada in Las Vegas 
onderzochten de invloed 

van huisdieren in de 
datingwereld. Ze onder-
vroegen meer dan 1200 
mannen en vrouwen die  
bij hun inschrijving op een 
datingsite hadden aange-
geven dat ze een huisdier 
hadden. Veertig procent 
laat in hun oordeel mee- 
spelen hoe hun huisdier op 
hun date reageert. Hoe de 

date op het huisdier in 
kwestie reageert is voor 
zeventig procent belang-
rijk. 34 procent van de 
huisdiereigenaren zou  
niet eens op date gaan  
met iemand die niets met 
huisdieren heeft. Voor 
vrouwen zijn deze punten 
belangrijker dan voor 
mannen.

www.licg.nl : lees hier onder andere hoe je het 
best voor je geliefde dier kunt zorgen. 

De lichaamstemperatuur van een cavia ligt een 
graad hoger dan die van ons. Dat voelt heerlijk

MEER INFORMATIE

de eigenaar elkaar aankeken, hoe gelukkiger 
het baasje zich met zijn viervoeter voelde. Er is  
trouwens nog iets heel prettig aan een hond, 
kat, konijn of cavia aanraken. ‘Hun lichaams-
temperatuur ligt al snel een graadje hoger dan 
die van ons’, weet Enders-Slegers. Ze zijn dus 
ook een prima kruikje. 

Zwak voor kinds
Er zijn meer redenen dat we ons aangetrokken 
voelen tot huisdieren. We vinden ze namelijk 
schattig. Daar kunnen we niets aan doen. Dat 
komt door onze neiging om als een blok te  
vallen voor alles met babyachtige trekjes. De 
Oostenrijkse diergedragonderzoeker Konrad 
Lorenz (1903-1989) ontdekte dat we mensen 
en dieren met kinderlijke trekken in lichaams-
bouw en gelaat, zoals een groot hoofd, grote 
ogen, een hoog voorhoofd, bolle wangen, kleine 
neus en mond en korte en dikke ledematen, o 
zo schattig vinden. Het zien van zo’n uiterlijk 
wakkert zorggedrag in ons aan. Waarschijnlijk 
heeft dat een evolutionaire oorsprong. Ook 
mensenbaby’s hebben deze kenmerken. En 
een baby heeft nou eenmaal een grotere over-
levingskans als iemand hem schattig vindt en 
voor hem zorgt. Als we deze schattigheid en 
zorgneiging niet zouden voelen, zou de mens 
als soort al snel verdwenen zijn. Huisdieren  
pikken een graantje van dat gegeven mee. 
Enders-Slegers: ‘Die zien er, ook als ze al vol-
wassen zijn, door hun gelaatstrekken in onze 
ogen nog steeds heel schattig uit.’ Alle mensen 
zijn daar gevoelig voor, maar onderzoekers van 
onder andere het Italiaanse nationaal instituut 
voor gezondheid Istituto Superiore di Sanità 
toonden aan dat huisdiereigenaren vaak extra 
gevoelig zijn voor deze schattigheidstrekken. 

Natuur is veilig
De biofilie-hypothese van de Amerikaanse 
bioloog Edward Wilson oppert nog een reden 
waarom we een aangeboren aantrekkings-
kracht tot dieren voelen. De natuur en de  
dieren daarin geven ons allerlei seintjes over of 
het ergens veilig is of dat er gevaar op de loer 
ligt. En dit zou ons helpen om te overleven. 
‘Als je in het bos loopt en er komt een hert op 
je pad dat rustig blijft staan en niets doet, heb 
je het gevoel dat er niets aan de hand is’, legt 
Enders-Slegers uit. ‘Maar als datzelfde hert  
in vlucht je pad kruist, let je meteen op of er 
misschien ook gevaar voor jou dreigt.’ Dit geldt 
niet alleen voor herten. Enders-Slegers: ‘Door 
mijn hond heb ik het idee dat ik nooit verrast 
word door iemand die ineens in huis staat.’ 
Om die reden werkt het volgens Wilson ook 
rustgevend als je hond lekker aan je voeten 

dut. Als er gevaar dreigt laat hij het wel weten. 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat alleen 
al de aanwezigheid van een hond onze bloed-
druk doet dalen. Dit rustgevende gevoel dat 
dieren ons geven, werkt zelfs als het dier alleen 
maar op een afbeelding staat. Onderzoekers 
van Brooklyn College van City University of 
New York schotelden proefpersonen plaatjes 
van verschillende situaties met mensen voor. 
In dezelfde scène was af en toe een dier te zien. 
Als er een dier op het plaatje stond werden de 
afgebeelde personen als vriendelijker, geluk-
kiger en minder bedreigend omschreven dan 
bij dezelfde plaatjes zonder dier. 
Contact met dieren geeft ons dus op allerlei 
manieren een prettig gevoel. Voor een groot 
deel gaat dat onbewust. Het is voor de meeste 
mensen in elk geval genoeg reden volmondig 
toe te geven dat Fikkie hun alles is.                 7 

Vriend of pochbeest
Wat zijn de motieven 

van huisdiereigenaren 
om een hond, knaagdier of 
slang aan te schaffen? De 
meeste dieren zoals katten 
en honden worden volgens 
een enquête van onderzoeks-
bureau Gallup voornamelijk 
gehouden voor het leuke 
gezelschap. Daarnaast heeft  
tien procent van de baasjes 

zijn hond ook als waakdier 
en vijf procent als hulp om  
fit te blijven. Zes procent van 
de katteneigenaren gaf aan 
dat ze het dier ook hadden  
om muizen te vangen. 
Volgens onderzoek van de 
Universiteit Utrecht worden 
knaagdieren vaak in huis 
gehaald door ouders om  
hun kinderen verantwoor-

delijkheidsgevoel mee te 
geven. Sommige exotische 
dieren zoals tropische vogels 
en vissen vinden mensen 
vooral leuk om naar te  
kijken, laat onderzoek van  
de Rutgers University zien. 
Bovendien kun je met on- 
gebruikelijke, zeldzame  
of dure exotische dieren  
fijn indruk maken. 

Liever geen dier 
Hoewel veel mensen van dieren 

houden, heeft lang niet iedereen 
een huisdier. De Amerikaanse dieren-
welzijnsorganisatie American Humane 
Association onderzocht waarom 
mensen géén kat of hond hebben.  
Van de mensen die nog nooit een kat  
of hond hadden gehad, vond dertig 
procent zo’n dier niet in hun leven 
passen. Evenzoveel hadden geen zin in 
het opruimen van huisdiertroep, zoals 
de kattenbak schoonmaken en haren 
opzuigen. 29 procent vindt een huisdier 
te duur, twaalf procent zegt honden niet 
leuk te vinden. En liefst 35 procent zegt 
katten niet leuk te vinden. Mensen die 
wel eerder een kat of hond bezaten, 
noemden de hoge kosten en gebrek 
aan tijd als belangrijkste reden om van 
een harige vriend af te zien. Twintig 
procent zegt er nog niet aan toe te zijn. 
Ze rouwen nog om het verlies van hun 
vorige trouwe viervoeter. 
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I k heb 900 vrienden. Nou ja, op Face-
book, Instagram en LinkedIn dan. 
Maar behalve dat we af en toe duim-
pjes omhoog uitwisselen, heb ik daar 

weinig band mee. In het echte leven heb ik 
heel wat minder vrienden. Een stuk of tien 
gezelligheidsvrienden die ik op feestjes en 
borrels zie. Mijn beste vriend en vriendin, 
die ik midden in de nacht kan bellen om uit 
te huilen of om te jubelen als er iets leuks is. 
Al zijn het er geen honderden, het is maar 
goed dat ik die mensen ken, als je de weten-
schap mag geloven. Zonder sociaal netwerk 
word je depressief en loop je kans op een 
hartaanval. Waarom is vriendschap zo be-
langrijk voor een leuk en gezond leven? Hoe 

kiezen we onze vrienden? Hoe sluit je 
nieuwe vriendschappen, als volwassene?   

 AHulp in nood
Ooit waren vrienden van levensbelang. Toen 
we nog als oermens op de steppen leefden, 
waren we in ons uppie kansloos tegen wilde 
dieren of vijanden. ‘Vandaar dat onze herse-
nen zo geprogrammeerd zijn dat we altijd bij 
een groep willen horen’, zegt Paul van Lange, 
hoogleraar psychologie aan de Vrije Univer-
siteit Amsterdam.  ‘We moeten namelijk het 
gevoel hebben dat iemand je te hulp schiet 
als het niet goed gaat.’ Mensen zijn daarom 
extreem gevoelig voor buitensluiting, zegt 
Van Lange. Dat bleek bijvoorbeeld uit een 

onderzoek van de Amerikaanse Purdue 
University uit 2006. In dat experiment de-
den proefpersonen mee met een balspelle-
tje. Twee onderzoekers gooiden de bal over. 
Na een tijdje begonnen ze de proefpersoon 
over te slaan. Bij de meeste deelnemers was 
de impact groot: de meesten werden al na 
een paar minuten kwaad of verdrietig omdat 
ze de bal niet kregen. Ze voelden zich uitge-
sloten. Een paar jaar later herhaalden de 
onderzoekers de proef, met een computer-
versie van het spel. Ook daarbij meldden de 
proefpersonen dat ze doodongelukkig wer-
den als ze de (virtuele) bal niet kregen. Lo-
gisch, want als je buitengesloten raakt, slaat 
de oude paniek al snel toe: gevaar! 

Waarom is vriendschap belangrijk voor je?

Vrienden 
voor alles

Zonder vrienden word je droevig en maak je kans op een hartaanval, 
volgens de wetenschap. Waarom zijn vrienden nodig voor een leuk en gezond leven? 

 7 TEKST: MELANIE METZ ILLUSTRATIES: HEIN DE KORT/ COMIC HOUSE
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‘Als je kinderen hebt, ben je veroordeeld 
tot vriendschap met andere ouders’

Psychologie

Behalve dat vrienden ons een veilig gevoel 
geven, hebben we ook de neiging om plezier 
te delen, zegt Van Lange: ‘Samen eten is leu-
ker dan alleen, samen naar de bioscoop 
gaan is leuker dan alleen. Je hebt elkaar 
vaak nodig om het leuker te maken.’ 

 AGezond contact
Sociale contacten maken je ook lichamelijk 
gezonder. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onder-
zoek van de Amerikaanse University of 
Notre Dame uit 2019. Van 698 studenten 
werden gezondheidsgegevens bijgehouden, 
zoals hun hartslag. Ze vulden ook vragen-
lijsten in over hun gemoedstoestand. Hoe-
veel sociale contacten ze hadden, werd bijge-
houden met een app op hun telefoon. Die 
checkte hoe vaak ze belden en hoeveel be-
richtjes ze naar anderen stuurden. De proef-
personen met een bruisend sociaal leven 
waren gezonder dan degenen die weinig 
contacten hadden. Ze waren actiever en 
hadden, aan hun hartslagmetingen te zien, 
minder stress. Vermoedelijk word je meer 
ontspannen als je leuke contacten hebt, 
waardoor je minder stress hebt en meer zin 
om actief te zijn. Andersom, zo zeiden de 
onderzoekers, kan het ook zijn dat, als je ac-
tief bent en veel sport, je meer contacten op-
doet. Hoe dan ook, de voordelen voor de 
gezondheid waren duidelijk groot. De men-
sen die nauwelijks contacten hadden maak-
ten een grotere kans op een hartaanval. Het 
risico was ongeveer even groot als bij roken of 
overgewicht, aldus de onderzoekers.
Vrienden maken je dus blij en gezond. Hoe 
kiezen we onze vrienden? En valt er wel iets 
te kiezen? Hoogleraar Van Lange: ‘Als je 
kinderen hebt, ben je min of meer veroor-

deeld tot vriendschap met andere ouders. 
Op je werk ben je veroordeeld tot collega’s.’

 ADikke kamergenoten
Sowieso zoeken we onze vrienden nooit te 
ver weg. Dat heet het proximity principle 
(nabijheidsprincipe) en werd in 1960 ontdekt 
door de Amerikaanse sociaal psycholoog 
Theodore Newcomb. Hij volgde studentes 
die willekeurig een kamergenote toegewe-
zen kregen. Wat bleek? Aan het einde van 
de studie waren de meeste huisgenoten 
dikke vriendinnen geworden. Dat we vrien-
den niet te ver zoeken is ook wel logisch, 
omdat we graag vrienden hebben die een 
beetje op ons lijken. Bij iemand die in de-
zelfde buurt woont is de kans groot dat hij 
zo’n beetje hetzelfde verdient als jij. Doet 
iemand dezelfde studie of hetzelfde werk als 
jij? Dan is diegene vermoedelijk ongeveer 
even slim als jij en deelt interesses met jou. 
Zulke overeenkomsten scheppen een band. 
Toch word je geen vrienden met al je buren, 

Maten maken
Kun je wel wat nieuwe vrienden gebrui-

ken? Een paar gouden tips van hoog- 
leraar psychologie Paul van Lange en 
socioloog Tamara Bouwman om meer 
maatjes te maken. 
7 Ga niet thuis zitten wachten tot vriend-
schap naar je toe komt. Sluit je aan bij een 
zang-, sport- of boekenclub, of zoek 
vrijwilligerswerk. 
7 Ga in de buurt van een supermarkt 
wonen. Een kort praatje leidt soms tot 
vriendschap. 
7 Sta niet met een mond vol tanden als je 
mensen ontmoet. Bedenk van tevoren een 
verhaaltje over wie je bent en wat je doet. 
7 Maak je niet te druk over hoe de ander 
over jou zal denken. Mensen denken 
meestal vooral aan hoe ze zelf overkomen.   
7 Stel je verwachting bij. Wil je collega of 
studiegenoot geen koffiedrinken? Prima. 
Dan nomineer je die niet als nieuwe vriend. 

Auw! Afwijzing
Waarom is vrienden 

maken soms moeilijk? 
Volgens psycholoog Paul 
van Lange komt dat door- 
dat we, als groepsdieren, 
bang zijn om afgewezen te 
worden. Niet iedereen heeft 
daar evenveel last van. Een 
babbelgrage extravert legt 
makkelijker contact dan 
een introverte muurbloem. 
‘Die angst is erger als je 

onzeker bent over je 
uiterlijk of twijfelt over je 
communicatievaardighe-
den’, zegt Van Lange. ‘Dan 
durf je een ander misschien 
niet eens aan te spreken.’ 
Dat afwijzing letterlijk pijn 
doet, blijkt uit onderzoek 
van onder andere de 
Amerikaanse University of 
Michigan uit 2011. Proefper-
sonen kregen een hitte-

apparaatje aan hun arm dat 
een hete pijnscheut veroor- 
zaakte en gingen onder de 
hersenscan. Het deel van 
het brein dat pijn registreert, 
lichtte op. Vervolgens 
bekeken de deelnemers 
een foto van een geliefde 
die hen had afgewezen. 
Hun brein reageerde 
hetzelfde op de foto (auw!) 
als op de pijnlijke hitte.

Houd vrienden te vriend
Hoe houd je je maten te 

vriend? Psycholoog 
Paul van Lange en 
socioloog Tamara 
Bouwman geven tips: 
7 Ook al ben je druk met 
van alles en nog wat, 
probeer tijd te maken om 
vrienden te helpen als het 
echt nodig is. Sta voor ze 

klaar als ze het moeilijk 
hebben. ‘Laat je het op 
zulke momenten afweten, 
dan geef je het signaal dat 
je de vriendschap niet erg 
waardevol vindt’, zegt Van 
Lange. ‘Vooral als je elkaar 
niet heel vaak ziet, moet je 
vertrouwen blijven 
wekken bij de ander.’ 

7 Als je na lange tijd 
contact opneemt met een 
vriend, moet je opletten 
dat je geen verwijten gaat 
maken, zegt Bouwman. 
Waarom heb jij nooit 
contact met mij opgeno-
men? Dan verpest je het 
hernieuwde contact 
meteen.

collega’s of studiegenoten. Je moet qua per-
soonlijkheid ook op elkaar lijken, zo blijkt 
uit een grootschalig onderzoek van onder 
meer de Britse University of Cambridge uit 
2017 naar mensen die een online psychologi-
sche test hadden uitgevoerd. Vrienden ver-
toonden veel overeenkomsten op de big five-
lijst van persoonlijkheidstrekken die 
psychologen gebruiken, namelijk: open-
staan voor nieuwe ervaringen, emotionele 
stabiliteit (hoe snel je van slag raakt), extra-
versie, zorgzaamheid en ordelijkheid. 
Kortom: ben jij een nieuwsgierig, stabiel, 
extravert, tikkeltje slordig, zorgzaam type? 
Grote kans dat jouw vrienden veel van die 
eigenschappen met jou delen.
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‘Als je kinderen hebt, ben je veroordeeld 
tot vriendschap met andere ouders’

Psychologie

Behalve dat vrienden ons een veilig gevoel 
geven, hebben we ook de neiging om plezier 
te delen, zegt Van Lange: ‘Samen eten is leu-
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gezondheid waren duidelijk groot. De men-
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overgewicht, aldus de onderzoekers.
Vrienden maken je dus blij en gezond. Hoe 
kiezen we onze vrienden? En valt er wel iets 
te kiezen? Hoogleraar Van Lange: ‘Als je 
kinderen hebt, ben je min of meer veroor-

deeld tot vriendschap met andere ouders. 
Op je werk ben je veroordeeld tot collega’s.’

 ADikke kamergenoten
Sowieso zoeken we onze vrienden nooit te 
ver weg. Dat heet het proximity principle 
(nabijheidsprincipe) en werd in 1960 ontdekt 
door de Amerikaanse sociaal psycholoog 
Theodore Newcomb. Hij volgde studentes 
die willekeurig een kamergenote toegewe-
zen kregen. Wat bleek? Aan het einde van 
de studie waren de meeste huisgenoten 
dikke vriendinnen geworden. Dat we vrien-
den niet te ver zoeken is ook wel logisch, 
omdat we graag vrienden hebben die een 
beetje op ons lijken. Bij iemand die in de-
zelfde buurt woont is de kans groot dat hij 
zo’n beetje hetzelfde verdient als jij. Doet 
iemand dezelfde studie of hetzelfde werk als 
jij? Dan is diegene vermoedelijk ongeveer 
even slim als jij en deelt interesses met jou. 
Zulke overeenkomsten scheppen een band. 
Toch word je geen vrienden met al je buren, 

Maten maken
Kun je wel wat nieuwe vrienden gebrui-

ken? Een paar gouden tips van hoog- 
leraar psychologie Paul van Lange en 
socioloog Tamara Bouwman om meer 
maatjes te maken. 
7 Ga niet thuis zitten wachten tot vriend-
schap naar je toe komt. Sluit je aan bij een 
zang-, sport- of boekenclub, of zoek 
vrijwilligerswerk. 
7 Ga in de buurt van een supermarkt 
wonen. Een kort praatje leidt soms tot 
vriendschap. 
7 Sta niet met een mond vol tanden als je 
mensen ontmoet. Bedenk van tevoren een 
verhaaltje over wie je bent en wat je doet. 
7 Maak je niet te druk over hoe de ander 
over jou zal denken. Mensen denken 
meestal vooral aan hoe ze zelf overkomen.   
7 Stel je verwachting bij. Wil je collega of 
studiegenoot geen koffiedrinken? Prima. 
Dan nomineer je die niet als nieuwe vriend. 

Auw! Afwijzing
Waarom is vrienden 

maken soms moeilijk? 
Volgens psycholoog Paul 
van Lange komt dat door- 
dat we, als groepsdieren, 
bang zijn om afgewezen te 
worden. Niet iedereen heeft 
daar evenveel last van. Een 
babbelgrage extravert legt 
makkelijker contact dan 
een introverte muurbloem. 
‘Die angst is erger als je 

onzeker bent over je 
uiterlijk of twijfelt over je 
communicatievaardighe-
den’, zegt Van Lange. ‘Dan 
durf je een ander misschien 
niet eens aan te spreken.’ 
Dat afwijzing letterlijk pijn 
doet, blijkt uit onderzoek 
van onder andere de 
Amerikaanse University of 
Michigan uit 2011. Proefper-
sonen kregen een hitte-

apparaatje aan hun arm dat 
een hete pijnscheut veroor- 
zaakte en gingen onder de 
hersenscan. Het deel van 
het brein dat pijn registreert, 
lichtte op. Vervolgens 
bekeken de deelnemers 
een foto van een geliefde 
die hen had afgewezen. 
Hun brein reageerde 
hetzelfde op de foto (auw!) 
als op de pijnlijke hitte.

Houd vrienden te vriend
Hoe houd je je maten te 

vriend? Psycholoog 
Paul van Lange en 
socioloog Tamara 
Bouwman geven tips: 
7 Ook al ben je druk met 
van alles en nog wat, 
probeer tijd te maken om 
vrienden te helpen als het 
echt nodig is. Sta voor ze 

klaar als ze het moeilijk 
hebben. ‘Laat je het op 
zulke momenten afweten, 
dan geef je het signaal dat 
je de vriendschap niet erg 
waardevol vindt’, zegt Van 
Lange. ‘Vooral als je elkaar 
niet heel vaak ziet, moet je 
vertrouwen blijven 
wekken bij de ander.’ 

7 Als je na lange tijd 
contact opneemt met een 
vriend, moet je opletten 
dat je geen verwijten gaat 
maken, zegt Bouwman. 
Waarom heb jij nooit 
contact met mij opgeno-
men? Dan verpest je het 
hernieuwde contact 
meteen.

collega’s of studiegenoten. Je moet qua per-
soonlijkheid ook op elkaar lijken, zo blijkt 
uit een grootschalig onderzoek van onder 
meer de Britse University of Cambridge uit 
2017 naar mensen die een online psychologi-
sche test hadden uitgevoerd. Vrienden ver-
toonden veel overeenkomsten op de big five-
lijst van persoonlijkheidstrekken die 
psychologen gebruiken, namelijk: open-
staan voor nieuwe ervaringen, emotionele 
stabiliteit (hoe snel je van slag raakt), extra-
versie, zorgzaamheid en ordelijkheid. 
Kortom: ben jij een nieuwsgierig, stabiel, 
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‘Denk niet na twee keer koffiedrinken met 
je voetbalkennis: nu zijn we beste vrienden’

 AVan gezellig naar intiem 
Toch is niet elke vriend meteen je BFF. Ta-
mara Bouwman, socioloog aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, deed onderzoek 
naar een online vriendschapscursus voor 
ouderen. Er zijn twee soorten vriendschap-
pen die belangrijk zijn om je gelukkig te ma-
ken: intieme en sociale vriendschap. ‘Die 
intieme band kun je hebben met een heel 
goede vriend, maar ook met je partner, 
broer, zus of een ouder. Dat is iemand die 
jou door en door kent, en het ziet als het niet 
goed met je gaat. Daarnaast heb je sociale 
vriendschappen. Die zijn meer voor de ge-
zelligheid. Je hebt beide nodig.’ 
Een enorme vriendenschare heb je dus niet 
nodig. Het is maar net waar je behoefte aan 
hebt. ‘Voor de een is dat alleen de partner en 
één beste vriend, voor de ander is dat een 
uitgebreide vriendengroep’, zegt hoogleraar 
Van Lange. ‘Het gaat erom dat je zelf het ge-
voel hebt dat je een goed sociaal netwerk 
hebt. Het moet veilig voelen.’  
Die vriendschapsbanden kunnen verande-
ren in de loop der tijd. Met mensen tot wie je 
‘veroordeeld’ bent, zoals collega’s of ouders 
van vriendjes van je kinderen, heb je in eer-
ste instantie een ‘exchange-relatie’. ‘Die 
band is gebaseerd op een soort ruilhandel’, 
legt Van Lange uit. Dus: als jij op mijn kind 
past, pas ik op dat van jou. ‘Als je iemand 
langer kent, kan dat veranderen in een ‘com-
munal relatie’. Dan doe je ook zomaar din-
gen voor elkaar, zonder dat er iets tegenover 
staat.’ Dan kan een ouder van een vriendje 
zomaar promoveren tot je beste vriend.

 AVerdomd alleen
Maar wat als je intieme of gezelligheids-
vrienden mist? Dan ligt de eenzaamheid op 

de loer. Bij ouderen komt dat vaak voor, zegt 
Bouwman. ‘Dat zie je aan de cijfers. Vanaf 
75 jaar neemt de eenzaamheid wel toe. Dat 
komt vaak door verlies.’ Iemand werkt niet 
meer, en als de partner of goede vrienden 
dan overlijden, wordt het lastig. ‘Maar een-
zaamheid komt op elke leeftijd voor. Boven 
de achttien voelt 30 tot 40 procent van de 
mensen zich eenzaam. Vaak is dat tijdelijk, 
als je net verhuisd bent en je je een poosje 
alleen voelt in je nieuwe woonplaats.’ 
Ook als je niet eenzaam bent, is het leuk om 
nieuwe vrienden te maken. Als kind gaat dat 
makkelijk, dan word je gewoon beste maat- 
jes met je klasgenoten. Maar hoe doe je dat 
als volwassene? Volgens Bouwman is een 
gedeelde interesse een goed begin. ‘Bij een 
sportclub sluit je makkelijker vriendschap. 
Je kunt iemand uit je voetbalteam vragen: 
zullen we een keer koffiedrinken?’ Van 
Lange tipt dat het bij het ontmoeten van 
nieuwe mensen goed is om een verhaal klaar 

te hebben. ‘In het bedrijfsleven noemen ze 
het een elevator pitch.’ Dat is een kort pre-
sentatietje over jezelf dat je, bij wijze van 
spreken, vlug in de lift zou kunnen houden. 
Zo leert de ander je snel kennen en kan 
daarop inhaken. Bouwman waarschuwt: 
‘Wees realistisch met je verwachtingen. 
Denk niet na twee keer koffiedrinken met je 
voetbalkennis: nu zijn we beste vrienden , ik 
kan van alles van hem vragen.’ Vriendschap 
kost tijd. De Amerikaanse communicatie-
wetenschapper Jeffrey Hall van Kansas 
University berekende in 2018 dat het zo’n 
vijftig uur duurt voor een kennis een goede 
bekende wordt. Een beste vriend maken 
kost al gauw ruim tweehonderd uur.

 AVitamine S
En hoe houd je oude maten te vriend? Van 
Lange: ‘Een partner is alleen van jou, ten-
minste volgens de norm. Het mooie aan 
vriendschap is dat hij niet exclusief is. Er is 
altijd ruis: je bent soms te druk om af te spre-
ken, of je mist een afspraak omdat de brug 
openstaat. Maar bij echte vrienden maakt 
dat minder uit. Je moet elkaar kunnen blij-
ven vertrouwen.’ Hoe? Door in elk geval op 
te komen dagen als jij nodig bent, bij verhui-
zingen of relatiebreuken. En wil het niet zo 
vlotten met vrienden, zorg dan in elk geval 
voor losse sociale contacten. ‘Van een 
praatje bij de supermarkt word je al vrolijker 
en gezonder. Dat werkt als sociale vitamine. 
Vitamine S.’ 7

melanie.metz@quest.nl

Bevriende breinen
Je vrienden zien dingen 

vaak op dezelfde manier 
als jij. Dat is ook in je 
hersenen te zien, volgens 
een klein onderzoekje van 
onder meer de University 
of California uit 2018. De 
wetenschappers lieten 42 
studenten, van wie een 
deel goed bevriend was, 
video’s bekijken. Intussen 
werd hun hersenactiviteit 
in de gaten gehouden. De 

deelnemers kregen 
verschillende fragmenten 
voorgeschoteld, zoals 
comedy, documentaires en 
debatten. Die konden 
uiteenlopende emoties 
oproepen, van vrolijkheid 
tot afschuw. Wat bleek? Bij 
vrienden lichtten groten-
deels dezelfde gebieden 
op bij het bekijken van de 
filmpjes. Die krijgen dus 
dezelfde gevoelens bij 

bepaalde beelden. Terwijl 
bij deelnemers die elkaar 
niet of nauwelijks kenden, 
de emoties bij de filmpjes 
meer van elkaar verschil-
den. Volgens de onderzoe-
kers is dat niet gek. Of je 
iets leuk of afschuwelijk 
vindt, wordt bepaald door 
je kennis, interesses en 
meningen die je om je 
heen hoort. En dat deel je 
vaak met je vrienden. 

Dierenvrienden
Ook andere diersoorten 

dan de mens hebben 
maatjes, zo blijkt uit onder- 
zoek van Pennsylvania 
State University uit 2011. 
Daarin werden verschil-
lende studies vanaf de jaren 
zestig geanalyseerd, die 
gingen over vriendschap 
onder paarden, olifanten, 
dolfijnen, bavianen en chim-
pansees. Wat bleek? Bij die 

soorten sloten dieren 
vriendschappen met elkaar, 
die soms wel jaren duurden. 
Vaak waren de vrienden 
ook familie van elkaar, maar 
lang niet altijd. Vrouwtjes 
waren beter in het maken 
van vrienden. Die sloten 
vaker lange vriendschap-
pen dan mannetjes. Maar 
bij zowel de mannetjes als 
vrouwtjes gold dat de 

vriendschappen gunstig 
uitpakten. Voor de manne-
lijke dierenvrienden was er 
meer competitie onderling, 
waardoor ze uiteindelijk 
beide succesvoller waren in 
de voorplanting. De 
vrouwelijke dieren met 
goede vrienden hadden 
minder stress, waardoor ze 
meer jongen kregen en 
zijzelf langer leefden.

www.gewoon-vrienden.nl : ‘Datingsite’ voor 
gewone vrienden.
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‘Denk niet na twee keer koffiedrinken met 
je voetbalkennis: nu zijn we beste vrienden’

 AVan gezellig naar intiem 
Toch is niet elke vriend meteen je BFF. Ta-
mara Bouwman, socioloog aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, deed onderzoek 
naar een online vriendschapscursus voor 
ouderen. Er zijn twee soorten vriendschap-
pen die belangrijk zijn om je gelukkig te ma-
ken: intieme en sociale vriendschap. ‘Die 
intieme band kun je hebben met een heel 
goede vriend, maar ook met je partner, 
broer, zus of een ouder. Dat is iemand die 
jou door en door kent, en het ziet als het niet 
goed met je gaat. Daarnaast heb je sociale 
vriendschappen. Die zijn meer voor de ge-
zelligheid. Je hebt beide nodig.’ 
Een enorme vriendenschare heb je dus niet 
nodig. Het is maar net waar je behoefte aan 
hebt. ‘Voor de een is dat alleen de partner en 
één beste vriend, voor de ander is dat een 
uitgebreide vriendengroep’, zegt hoogleraar 
Van Lange. ‘Het gaat erom dat je zelf het ge-
voel hebt dat je een goed sociaal netwerk 
hebt. Het moet veilig voelen.’  
Die vriendschapsbanden kunnen verande-
ren in de loop der tijd. Met mensen tot wie je 
‘veroordeeld’ bent, zoals collega’s of ouders 
van vriendjes van je kinderen, heb je in eer-
ste instantie een ‘exchange-relatie’. ‘Die 
band is gebaseerd op een soort ruilhandel’, 
legt Van Lange uit. Dus: als jij op mijn kind 
past, pas ik op dat van jou. ‘Als je iemand 
langer kent, kan dat veranderen in een ‘com-
munal relatie’. Dan doe je ook zomaar din-
gen voor elkaar, zonder dat er iets tegenover 
staat.’ Dan kan een ouder van een vriendje 
zomaar promoveren tot je beste vriend.

 AVerdomd alleen
Maar wat als je intieme of gezelligheids-
vrienden mist? Dan ligt de eenzaamheid op 

de loer. Bij ouderen komt dat vaak voor, zegt 
Bouwman. ‘Dat zie je aan de cijfers. Vanaf 
75 jaar neemt de eenzaamheid wel toe. Dat 
komt vaak door verlies.’ Iemand werkt niet 
meer, en als de partner of goede vrienden 
dan overlijden, wordt het lastig. ‘Maar een-
zaamheid komt op elke leeftijd voor. Boven 
de achttien voelt 30 tot 40 procent van de 
mensen zich eenzaam. Vaak is dat tijdelijk, 
als je net verhuisd bent en je je een poosje 
alleen voelt in je nieuwe woonplaats.’ 
Ook als je niet eenzaam bent, is het leuk om 
nieuwe vrienden te maken. Als kind gaat dat 
makkelijk, dan word je gewoon beste maat- 
jes met je klasgenoten. Maar hoe doe je dat 
als volwassene? Volgens Bouwman is een 
gedeelde interesse een goed begin. ‘Bij een 
sportclub sluit je makkelijker vriendschap. 
Je kunt iemand uit je voetbalteam vragen: 
zullen we een keer koffiedrinken?’ Van 
Lange tipt dat het bij het ontmoeten van 
nieuwe mensen goed is om een verhaal klaar 

te hebben. ‘In het bedrijfsleven noemen ze 
het een elevator pitch.’ Dat is een kort pre-
sentatietje over jezelf dat je, bij wijze van 
spreken, vlug in de lift zou kunnen houden. 
Zo leert de ander je snel kennen en kan 
daarop inhaken. Bouwman waarschuwt: 
‘Wees realistisch met je verwachtingen. 
Denk niet na twee keer koffiedrinken met je 
voetbalkennis: nu zijn we beste vrienden , ik 
kan van alles van hem vragen.’ Vriendschap 
kost tijd. De Amerikaanse communicatie-
wetenschapper Jeffrey Hall van Kansas 
University berekende in 2018 dat het zo’n 
vijftig uur duurt voor een kennis een goede 
bekende wordt. Een beste vriend maken 
kost al gauw ruim tweehonderd uur.

 AVitamine S
En hoe houd je oude maten te vriend? Van 
Lange: ‘Een partner is alleen van jou, ten-
minste volgens de norm. Het mooie aan 
vriendschap is dat hij niet exclusief is. Er is 
altijd ruis: je bent soms te druk om af te spre-
ken, of je mist een afspraak omdat de brug 
openstaat. Maar bij echte vrienden maakt 
dat minder uit. Je moet elkaar kunnen blij-
ven vertrouwen.’ Hoe? Door in elk geval op 
te komen dagen als jij nodig bent, bij verhui-
zingen of relatiebreuken. En wil het niet zo 
vlotten met vrienden, zorg dan in elk geval 
voor losse sociale contacten. ‘Van een 
praatje bij de supermarkt word je al vrolijker 
en gezonder. Dat werkt als sociale vitamine. 
Vitamine S.’ 7
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Je vrienden zien dingen 

vaak op dezelfde manier 
als jij. Dat is ook in je 
hersenen te zien, volgens 
een klein onderzoekje van 
onder meer de University 
of California uit 2018. De 
wetenschappers lieten 42 
studenten, van wie een 
deel goed bevriend was, 
video’s bekijken. Intussen 
werd hun hersenactiviteit 
in de gaten gehouden. De 

deelnemers kregen 
verschillende fragmenten 
voorgeschoteld, zoals 
comedy, documentaires en 
debatten. Die konden 
uiteenlopende emoties 
oproepen, van vrolijkheid 
tot afschuw. Wat bleek? Bij 
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Mark Rutte houdt van mij. Zeker weten

verliefd

a a nzinnigW
Jij houdt van hem en hij van jou. 
Fantastisch, zou je denken. Maar wat 
als zijn liefde slechts een illusie is? 
TEKST EMMEKE BOS
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Vanaf het krantenpapier keek Pierre Trudeau, 
op dat moment de premier van Canada (en 
vader van), haar aan. Niet gehinderd door 
de papieren barrière zag ze iets bijzonders in 
zijn ogen: de premier was verliefd op haar. 

De 35-jarige bibliothecaresse was voorbestemd om first 
lady te worden. Vanaf dat moment keek ze elke dag 
naar het nieuws op televisie. Wanneer ze hem zag, 
voelde ze dat hij tegen haar praatte. De Canadese 
immigrante voelde zich voor het eerst thuis in haar 
nieuwe land.

Verliefd op Beyoncé
Patiënt E., want zo noemt de Canadese psychiater 
Mary Seeman (University of Toronto) de bibliothecaresse 
in haar studie uit 2015, lijdt aan erotomanie. Volgens 
schattingen hebben ongeveer vijftien op de 100.000 
mensen daar last van, vrouwen ongeveer drie keer zo 
vaak als mannen. Zij geloven, tegen elke vorm van logica 
in, dat een ander smoorverliefd op hen is. Die ander is 
niet zomaar iemand. ‘Het is iemand met een hogere 
status. Soms is dat een beroemdheid in een ver land, 
maar vaak is het een persoon dichterbij, van vlees en 
bloed’, vertelt hoogleraar psychiatrie Jim van Os, ver-
bonden aan het UMC Utrecht. De knappe dokter bij-
voorbeeld, of de pastoor. 
Een beetje verliefd zijn op iemand die je niet kent, is 
nog niet zo raar. Wie weet voel je wel vlinders als je 
Beyoncé over het podium ziet paraderen. Of fantaseer 
je over een spannend backstage-avontuurtje met haar. 
Maar bij erotomanie wordt het script van een gewone 
verliefdheid omgedraaid, vertelt psychiater Brendan 

verliefd op mij en dat vind 
ik vervelend.’’  

Verborgen  
boodschappen
Voor die grote liefde wor-
den bij erotomanie boven-
dien de vreemdste aanwij-
zingen opgevoerd. Zo was 
het voor E. bijzonder dat ze 
de krantenfoto precies op 
haar verjaardag tegen-
kwam. Een andere patiënt 
van Seeman schreef liefdes- 
brieven, maar kreeg hierop 
geen antwoord. Tot ze 
‘ontdekte’ dat haar liefde 
toch een manier had ge-
vonden haar te antwoor-
den: door geheime bood-
schappen te verstoppen in 
de nieuwsberichten van de 
BBC. Weer een andere 
patiënt hield voorbijrijden-
de auto’s in de gaten, om-
dat er signalen verstopt 
zaten in hun nummer- 
borden. Dacht ze.
Zulke onwerkelijke ge-
dachtes heten wanen. Niet 
voor niets valt erotomanie 
in het handboek van psy-
chiatrie onder de paraplu 
van waanstoornissen. 
Toch ben je niet meteen 
knettergestoord als je een beetje gelooft in liefdes- 
wanen. ‘Ik denk dat veel mensen in wat we normale 
relaties noemen, een gezonde dosis wanen hebben’, 
vertelt Kelly. ‘En dat hebben we misschien wel hard 
nodig. De samenleving legt heel veel druk op romanti-
sche relaties. Van tijd tot tijd zijn die waarschijnlijk heel 
wat minder wonderful dan we zouden willen.’ Het idee 
dat de ander van je houdt, zelfs als dat even niet zo is, is 
dan heel prettig. 

Eenzame erotomaan 
Toch zit er nog heel wat verschil tussen je ongelukkige 
huwelijk wat vrolijker opvatten en denken dat de premier 
smoorverliefd op je is (tenzij de premier jouw partner 

Gebroken hart

Meestal worden erotomanen 
niet gewelddadig. Toch 
komt het een enkele keer 

voor, vertelt psychiater Brendan 
Kelly. Maar waarom zou je iemand 
aanvallen van wie je houdt? ‘Er zijn 
nu eenmaal gewelddadige mannen 
die onlogische dingen doen’, zegt 
Kelly. ‘Dat is niet heel anders dan 
geweld binnen een huwelijk, ver
moed ik. Beroepscriminelen uit
gezonderd, gebruiken mensen nu 
eenmaal vaker geweld tegen hun 
geliefden dan tegen vreemden.’ 
Maar erotomanie zelf kan er ook 
voor zorgen dat iemand geweld
dadig wordt. ‘Als een patiënt geen 
toegang kan krijgen tot de ander, 
dan kan hij gefrustreerd raken. 
Iemand probeert contact te leggen 
en krijgt dan bijvoorbeeld alleen 
juridische brieven terug, of er is een 
andere barrière. Ze worden dan 
vaak niet boos op hun liefdesobject, 
maar wel op de mensen eromheen. 
Wat je ook nog wel eens ziet, is dat 
de erotomaan de ander ontvoert. 
Ze denken dat ze alleen maar toe
gang nodig hebben.’ 

Een erotomaan  
wordt verliefd op 

iemand met een hoge 
status: de dokter, de 
premier of Beyoncé 

Kelly van het Trinity College in Dublin (Ierland). ‘Ik kan 
een beroemdheid bewonderen en haar fantastisch 
vinden. Maar ben ik erotomaan, dan denk ik dat ze 
verliefd op mij is. Opvallend genoeg beantwoordt de 
patiënt die liefde bijna altijd. Het gebeurt eigenlijk 
nooit dat iemand zegt: ‘Deze beroemde actrice is 
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is). Wat zorgt ervoor dat een verliefdheid omslaat in een 
waan? ‘Vaak ligt er eenzaamheid aan ten grondslag’, 
vertelt Van Os. ‘Mensen die moeite hebben om met 
anderen in contact te komen, om zich bloot te geven. 
Doordat ze eenzaam zijn, worden ze niet snel gecorri-
geerd in hun denkbeelden.’ Er is geen goede vriend of 
vriendin die je eraan herinnert dat Beyoncé haar liedjes 
niet voor jou zingt. En dat je dus ook geen trouwring 
voor haar hoeft aan te schaffen. 
Daar komt bij: als je niet lekker in je vel zit, dan kan een 
liefdeswaan best prettig zijn. In eerste instantie ten-
minste. ‘Het is vleiend’, zegt Kelly. ‘We geloven allemaal 
graag dat iemand die superieur is, tijd voor ons heeft. 
Als Jennifer Lopez of Beyoncé voor mij viel, zou ik mij 
daar heel goed over voelen.’ Toch is niet elke erotomaan 
een eenzame man of vrouw. Kelly: ‘Eenzaamheid speelt 
een rol, maar niet zo sterk als je zou denken. Eroto-
manen zijn vaak wel mensen die moeilijkheden hebben 
en meer afgezonderd zijn. Maar ook mensen die een 
schijnbaar gelukkig huwelijk hebben, kan het over-
komen.’ Daarnaast heeft een deel van de patiënten met 
een liefdeswaan nog ‘iets’ anders, zoals een bipolaire 
stoornis, schizofrenie of een depressie. Maar wat er 
precies voor zorgt dat iemand in liefdeswanen vervalt, 
is lastig te zeggen.

Over en uit 
Is het voor erotomanen zelf vervelend om de stoornis 
te hebben? Of zijn ze gewoon in een prettige staat van 
verliefdheid? Niet echt, denkt Van Os. ‘Verliefdheid is 
vaak pijnlijk. Je krijgt als erotomaan geen antwoord. 
Dat zorgt voor onrust en teleurstelling.’ Die roze droom 
valt dan in duigen. Omdat mensen zo overtuigd zijn dat 
de ander hun gevoelens wel beantwoordt, ondernemen 
ze vaak actie. Ze gaan brieven schrijven of duiken op bij 
iemands huis. In extreme gevallen kan een patiënt 
zelfs gewelddadig worden, al komt dat weinig voor, 
benadrukt Van Os. ‘Mensen zien gekte zo vaak als iets 
engs, en denken dat het gevaarlijk is. Maar eroto- 

manie is niet gevaarlijk.’ (Zie het kader ‘Gebroken 
hart’.) Gaat zo’n onbeantwoorde liefde vanzelf weer 
over? ‘Het wisselt’, vertelt psychiater Brendan Kelly. 
‘Soms wel. Soms verandert het liefdesobject ook. Maar 
bij de meeste patiënten verdwijnt de waan nooit hele-
maal. Wel vervagen de gevoelens na en tijdje. Het zakt 
een beetje terug naar de achterkant van het brein.’ Ook 
in therapie is dat het doel, legt de psychiater uit. Die 
illusies tackelen is heel moeilijk. ‘Mensen veranderen 
niet makkelijk wat ze geloven. Ik heb zelden een ge-
sprek waarin de patiënt zegt: ‘Ik zie wat je punt is, en  
ik heb nu mijn mening veranderd.’ Zo werkt het ook  
bij erotomanie. Na een behandeling zegt iemand niet: 
‘Ik dacht dat hij verliefd op me was, maar dat was niet 
waar’, maar: ‘Ik dacht dat een actrice verliefd op mij 
was, maar ik begrijp nu dat het gecompliceerder is en  
ik laat haar nu met rust.’’ 
Soms wordt de waan wel echt ontmanteld. Als de ero-
tomaan dan ziet dat zijn of haar liefdesobject nooit 
verliefd is geweest, leidt dat regelmatig tot somberheid. 
Zoals bij de Canadese bibliothecaresse E. Na een be-
handeling met antipsychotische medicijnen begreep  
ze dat premier Trudeau niet van haar hield. Dat was 
zo’n klap dat ze niet langer wilde leven. Q

emmeke.bos@quest.nl 

Meer informatie
Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 
Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of chat via 113.nl
Enduring Love, Ian McEwan, Jonathan Cape (1997): 
roman met een erotomane hoofdpersoon, getipt 
door psychiater Brendan Kelly. De Nederlandse  
vertaling heet Ziek van liefde.
tinyurl.com/liefdesziek: in The Guardian beschrijft 
psychotherapeut Frank Tallis een erotomane patiënt 
die verliefd werd op haar tandarts. 

Wat moet je (niet) doen?

Iemand is ervan overtuigd dat jij verliefd op hem of 
haar bent. Wat te doen? Psychiater Brendan Kelly, 
verbonden aan het Trinity College Dublin, geeft tips. 

Niet reageren ‘Negeer het, neem geen contact met 
diegene op.’   
Bewaar mails ‘Het begint misschien onschuldig, 
met een email of een brief. Maar als het verder gaat, 

kun je het beste naar de politie gaan en dan helpt 
het als je alles hebt vastgelegd.’  
Vertel het je partner ‘Als je een relatie hebt, is het 
belangrijk dat je het meteen aan je partner vertelt. 
Als je wacht tot het zes of acht of honderd keer is 
gebeurd, dan gelooft je partner je waarschijnlijk wel, 
maar hij of zij zal toch gaan twijfelen.’

De Canadese premier 
Pierre Trudeau (1919-2000) 
keek zogenaamd verliefd 
naar krantenlezer E.

Jaloerse mannen 

Er zijn ongeveer drie keer zo- 
 veel vrouwen met erotoma-
nie als mannen. Waarom dat 

zo is, is niet helemaal duidelijk. 
‘Mannen hebben weer vaker 
jaloeziewanen’, vertelt psychiater 
Jim van Os. ‘Dan denken ze voort- 
durend dat de ander vreemdgaat, 

bijvoorbeeld omdat diegene  
drie minuten te laat thuis is. Bij  
mannen is evolutionair misschien 
meer ingebakken om te zorgen 
dat een vrouw niet zwanger 
wordt van een ander. Vrouwen 
zijn misschien meer op zoek  
naar een partner.’ 

Erotomanie komt  
vaker voor bij mensen 

die eenzaam zijn
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belangrijk dat je het meteen aan je partner vertelt. 
Als je wacht tot het zes of acht of honderd keer is 
gebeurd, dan gelooft je partner je waarschijnlijk wel, 
maar hij of zij zal toch gaan twijfelen.’

De Canadese premier 
Pierre Trudeau (1919-2000) 
keek zogenaamd verliefd 
naar krantenlezer E.

Jaloerse mannen 

Er zijn ongeveer drie keer zo- 
 veel vrouwen met erotoma-
nie als mannen. Waarom dat 

zo is, is niet helemaal duidelijk. 
‘Mannen hebben weer vaker 
jaloeziewanen’, vertelt psychiater 
Jim van Os. ‘Dan denken ze voort- 
durend dat de ander vreemdgaat, 

bijvoorbeeld omdat diegene  
drie minuten te laat thuis is. Bij  
mannen is evolutionair misschien 
meer ingebakken om te zorgen 
dat een vrouw niet zwanger 
wordt van een ander. Vrouwen 
zijn misschien meer op zoek  
naar een partner.’ 

Erotomanie komt  
vaker voor bij mensen 

die eenzaam zijn
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is). Wat zorgt ervoor dat een verliefdheid omslaat in een 
waan? ‘Vaak ligt er eenzaamheid aan ten grondslag’, 
vertelt Van Os. ‘Mensen die moeite hebben om met 
anderen in contact te komen, om zich bloot te geven. 
Doordat ze eenzaam zijn, worden ze niet snel gecorri-
geerd in hun denkbeelden.’ Er is geen goede vriend of 
vriendin die je eraan herinnert dat Beyoncé haar liedjes 
niet voor jou zingt. En dat je dus ook geen trouwring 
voor haar hoeft aan te schaffen. 
Daar komt bij: als je niet lekker in je vel zit, dan kan een 
liefdeswaan best prettig zijn. In eerste instantie ten-
minste. ‘Het is vleiend’, zegt Kelly. ‘We geloven allemaal 
graag dat iemand die superieur is, tijd voor ons heeft. 
Als Jennifer Lopez of Beyoncé voor mij viel, zou ik mij 
daar heel goed over voelen.’ Toch is niet elke erotomaan 
een eenzame man of vrouw. Kelly: ‘Eenzaamheid speelt 
een rol, maar niet zo sterk als je zou denken. Eroto-
manen zijn vaak wel mensen die moeilijkheden hebben 
en meer afgezonderd zijn. Maar ook mensen die een 
schijnbaar gelukkig huwelijk hebben, kan het over-
komen.’ Daarnaast heeft een deel van de patiënten met 
een liefdeswaan nog ‘iets’ anders, zoals een bipolaire 
stoornis, schizofrenie of een depressie. Maar wat er 
precies voor zorgt dat iemand in liefdeswanen vervalt, 
is lastig te zeggen.

Over en uit 
Is het voor erotomanen zelf vervelend om de stoornis 
te hebben? Of zijn ze gewoon in een prettige staat van 
verliefdheid? Niet echt, denkt Van Os. ‘Verliefdheid is 
vaak pijnlijk. Je krijgt als erotomaan geen antwoord. 
Dat zorgt voor onrust en teleurstelling.’ Die roze droom 
valt dan in duigen. Omdat mensen zo overtuigd zijn dat 
de ander hun gevoelens wel beantwoordt, ondernemen 
ze vaak actie. Ze gaan brieven schrijven of duiken op bij 
iemands huis. In extreme gevallen kan een patiënt 
zelfs gewelddadig worden, al komt dat weinig voor, 
benadrukt Van Os. ‘Mensen zien gekte zo vaak als iets 
engs, en denken dat het gevaarlijk is. Maar eroto- 

manie is niet gevaarlijk.’ (Zie het kader ‘Gebroken 
hart’.) Gaat zo’n onbeantwoorde liefde vanzelf weer 
over? ‘Het wisselt’, vertelt psychiater Brendan Kelly. 
‘Soms wel. Soms verandert het liefdesobject ook. Maar 
bij de meeste patiënten verdwijnt de waan nooit hele-
maal. Wel vervagen de gevoelens na en tijdje. Het zakt 
een beetje terug naar de achterkant van het brein.’ Ook 
in therapie is dat het doel, legt de psychiater uit. Die 
illusies tackelen is heel moeilijk. ‘Mensen veranderen 
niet makkelijk wat ze geloven. Ik heb zelden een ge-
sprek waarin de patiënt zegt: ‘Ik zie wat je punt is, en  
ik heb nu mijn mening veranderd.’ Zo werkt het ook  
bij erotomanie. Na een behandeling zegt iemand niet: 
‘Ik dacht dat hij verliefd op me was, maar dat was niet 
waar’, maar: ‘Ik dacht dat een actrice verliefd op mij 
was, maar ik begrijp nu dat het gecompliceerder is en  
ik laat haar nu met rust.’’ 
Soms wordt de waan wel echt ontmanteld. Als de ero-
tomaan dan ziet dat zijn of haar liefdesobject nooit 
verliefd is geweest, leidt dat regelmatig tot somberheid. 
Zoals bij de Canadese bibliothecaresse E. Na een be-
handeling met antipsychotische medicijnen begreep  
ze dat premier Trudeau niet van haar hield. Dat was 
zo’n klap dat ze niet langer wilde leven. Q

emmeke.bos@quest.nl 

Meer informatie
Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 
Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of chat via 113.nl
Enduring Love, Ian McEwan, Jonathan Cape (1997): 
roman met een erotomane hoofdpersoon, getipt 
door psychiater Brendan Kelly. De Nederlandse  
vertaling heet Ziek van liefde.
tinyurl.com/liefdesziek: in The Guardian beschrijft 
psychotherapeut Frank Tallis een erotomane patiënt 
die verliefd werd op haar tandarts. 
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Knipperlichtrelatie
Microben helpen niet alleen mensen bij 
het vinden van een geschikte partner. De 
lantaarnvis is voor een gelukkig liefdes-
leven afhankelijk van zijn bacteriën. Deze 
kleine visjes leven op zo’n 200 tot 400 
meter diepte, waar het lekker donker is. 
Ze hebben organen onder hun oog waar- 
mee ze lichtsignalen geven. Zo kunnen ze 
elkaar bijvoorbeeld waarschuwen voor 
gevaar. Dat licht maken ze niet zelf: de 
organen zitten vol lichtgevende bacteriën 
die een spookachtige blauwe gloed geven. 
De vissen gebruiken hun lampjes ook  
om een geschikte partner te vinden. Ze 
voeren een lichtshow op om vrouwtjes  
te lokken en ze te verleiden. Zonder 
microben zou de vis maar eenzaam zijn.

L I C H A A M  &  G E E S T

J
e hart slaat op hol en je hoofd is in de wolken. Maar in 
de liefde draait het niet alleen om je hart en je hoofd. 
Dikke kans dat miljarden microben in je lijf meebepalen 
of die nieuwe vlam een blijvertje is. Niet gek, want je 
kunt stellen dat we meer microbe zijn dan mens. In 

totaal heb je zo’n honderdduizend miljard bacteriën op en in je 
lijf. De samenstelling van bacteriën is bij ieder mens anders. De 
soorten die je bij je hebt, heb je vooral van je ouders meegekregen. 
Direct bij de geboorte krijg je van je moeder al een sloot microben 
binnen. Daarna neem je weer nieuwe bacteriën over via huid
contact met je vader. Andere microorganismen pik je op uit je 
omgeving. In ruil voor een fijne leefomgeving, zorgen zij dat we 
gezond blijven. Ze bevorderen de spijsvertering en produceren 
vitaminen, en helpen ons liefdesleven een handje. Waar huizen  
die bemoeizuchtige wezens? Een paar voorbeelden.   

Een partner kies je niet alleen met je hart, 
maar ook met je bacteriën

Liefdes
Kies jij zelf een nieuwe liefde? Nee 
hoor, de miljarden microben in je 
lichaam doen een flinke duit in het 
zakje. Vier broedplaatsen die voor 
je liefdesleven bepalend zijn.
TEKST  ANNE VEGTERLO

beestjes
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beestjes

Goede smaak  
Broedplaats? Mond 
Wat zit er zoal? Je mond is een ideale 
leefomgeving voor bacteriën: het is er 
lekker warm en vochtig. Je vindt ze er 
daarom volop. Maar ze vormen geen  
vaste bacteriepopulatie. Want doordat  
je de hele dag speeksel en eten doorslikt, 
worden veel bacteriën afgevoerd naar je 
maag. Op je tong, tanden en in je speeksel 
zitten niettemin honderden verschillende 
soorten microben. Bijvoorbeeld strepto-
kokken en Atopobium parvulum: die zet 
voedselresten om in geurstoffen, waar- 
door je uit je mond gaat stinken.
Welke rol spelen ze in de liefde? De samen- 
stelling van de microben in je mond bepaalt 
onder meer hoe je smaakt. Als ze voedsel 
en speeksel afbreken, komen afvalstoffen 
vrij: metabolieten. Die hebben een smaakje. 
Microbioloog Jasper Buikx van microbe-
museum ARTIS-Micropia: ‘Als je iemand 
niet lekker vindt smaken, zou dat een 
signaal kunnen zijn dat jullie microben niet 
matchen. Het liefst wil je iemand met heel 
andere soorten, want dat is goed voor je 
immuunsysteem.’ De microben in je mond 
helpen je weerstand. Via je mond krijg je 
lichaamsvreemde soorten binnen en leert 
je immuunsysteem steeds beter wat het 
wel en niet moet aanvallen. Met tien 
seconden tongzoenen wissel je tachtig 
miljoen bacteriën uit, schatten onder-
zoekers van onder meer ARTIS-Micropia. 
Hoe meer verschillende soorten in je mond, 
hoe beter, aldus Buikx. ‘Lekker veel mensen 
zoenen is bacterieel gezien het beste.’ 

Van streptokokken 
kun je gaatjes  
in je tanden 
krijgen.
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Broedplaats? Vagina
Wat zit er zoal? In de vagina zitten 
zo’n miljard bacteriën. De diversiteit 
is niet zo groot, maar dat is in dit 
geval juist goed. Melkzuurbacteriën 
van het geslacht Lactobacillus 
crispatus overheersen. Zij zetten 
suikers om in melkzuur, waardoor de 
vagina een hoge zuurgraad heeft. 
Dat is handig, want zo krijgen allerlei 
schadelijke andere bacteriën weinig 
of geen kans. Mogelijke ziektever-
wekkers kunnen zich bijvoorbeeld 
nergens aan hechten. 

Welke rol spelen ze in de liefde? 
Melkzuurbacteriën zorgen voor  
een specifieke geur die een rol zou 
kunnen spelen bij seksuele aantrek-
kingskracht, schrijft microbioloog 
Remco Kort in zijn boek De microbe-
mens. Onderzoekers van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam zagen dat 
mannelijke ratten de weg door een 
doolhof naar een vrouwtje niet goed 
meer konden vinden als de vaginale 
bacteriën van de vrouwtjesrat waren 
uitgeschakeld door antibiotica. De 
mannetjes roken haar dan niet meer 
goed. De bacteriesamenstelling is 
afhankelijk van hormonen. Die 
hormonen zorgen ervoor dat de 
aantrekkingskracht het grootst is, 
als de vrouw vruchtbaar is. Zo werkt 
het bij mensen mogelijk ook, al is 
niet helemaal duidelijk hoe precies.
Vaginabacteriën zijn essentieel voor 
baby’s. Die krijgen een flinke lading 
bacteriën binnen bij de geboorte.  
En dat beschermt ze tegen allerlei 
ziekten.

Zoetzuur

Broedplaats? Huid 
Wat zit er zoal? De huid zit vol 
bacteriën. Alleen onder je oksel vind 
je al honderd verschillende soorten. 
Op vochtige plekken zitten erg veel 
corynebacteriën. Die zetten het olie- 
achtige zweet op die plekken om in 
stinkstofjes. Op plekken met veel talg- 
klieren, zoals in je gezicht of op je rug, 
zitten veel soorten die vet kunnen 
afbreken, bijvoorbeeld Propioni-
bacterium acnes. De enzymen die 
deze bacterie produceert kunnen 
talgkliertjes aantasten, waardoor  
je last van puistjes kunt krijgen. 

Welke rol spelen ze in de liefde? 
Huidbacteriën bepalen onze lichaams-
geur. Zweet is bijvoorbeeld van zich- 
zelf geurloos. Het zijn de bacteriën die 
er een luchtje aan geven. Zij leven van 
ingrediënten in ons zweet en zetten 
dat om in geurstofjes. Je lichaamsgeur 
hangt dus af van de bacteriën die je 
oksels bevolken. Mannen hebben 
meer stafylokokken, vrouwen hebben 
meer propionibacteriën. Geur is van 
groot belang bij het kiezen van een 
partner. Microbioloog Jasper Buikx 
(museum Micropia): ‘Je immuunsys- 
teem bepaalt welke bacteriesoorten 

je hebt. Het liefst wil je dat de genen 
van je partner een aanvulling zijn op 
die van jou, dan worden de kinderen 
extra sterk. Waarschijnlijk ruik je 
onbewust hoeveel de immuunsys- 
teemgenen van je partner verschillen 
met die van jezelf. Zo weet je of 
iemand wel of niet bij je past.’

Geurpalet

Niet zweet, 
maar huid-
bacteriën 
geven je  
oksels  
geur.

De Lactobacillus crispatus 
zet suikers om in melkzuur. 
Daardoor heeft de vagina 
een hoge zuurgraad. 

L I C H A A M  &  G E E S T

Ziek door een soa
Microben doen je liefdesleven niet alleen maar goed. Deze bacteriën geven 
een leuke avond een nare bijsmaak. 

Met zo’n 60.000 besmettingen 
per jaar is chlamydia de meest 
voorkomende geslachtsziekte. 
Het wordt veroorzaakt door de 
Chlamydia trachomatis. Die 
bacterie nestelt zich in de 
slijmvliezen rond je geslachts-
delen. Vaak merk je er weinig 
van. Vervelend, want zo kan de 
bacteriekolonie ongehinderd 

groeien. Als je er te lang niks  
aan doet, kunnen de eileiders  
en baarmoeder gaan ontsteken. 
De Neisseria gonorrhoeae (ook 
gonokokken) is voor gonorroe 
verantwoordelijk. De bacterie  
is makkelijk overdraagbaar: de 
kans dat een man een vrouw 
besmet na een keer seks, is  
50 tot 90 procent. Gonokokken 

kunnen zich ook in je keel of  
oog nestelen. 
De verwekker van syfilis is de 
bacterie Treponema pallidum. 
Deze soa komt niet vaak voor, 
maar de gevolgen kunnen 
ernstig zijn. Loop je er lang mee 
door, dan kunnen je organen 
beschadigd raken. Zo ver komt 
het in Nederland nog zelden. 

Vlinders of bacteriën?
Broedplaats? Darmen 
Wat zit er zoal?  Verreweg de 
meeste bacteriën leven in je 
darmen. Daar zit zo’n 99 procent 
van al je microben. De meeste 
ervan vind je in de dikke darm. 
Daar zit bijvoorbeeld Bifidobac-
terium animalis. Die maakt onder 
meer foliumzuur, en die vitamine 
is essentieel voor celdeling. De 
diversiteit van je darmbacteriën 
is heel groot. Er zitten tijdelijke 
bacteriën, die meekomen met je 
eten en later door water, speeksel 
of maagsap weer wegspoelen. 
Welke rol spelen ze in de liefde? 
De bacteriën in je darmen 
kunnen signalen overdragen 
naar je hersenen en andersom. 
Dit wordt de hersen-darm-as 
genoemd. De zenuwen in je 

darmen staan hierin in verbinding 
met je hersenen via het autonome 
zenuwstelsel. Dat regelt bijvoor-
beeld je hartslag en ademhaling. 
Zo meten bepaalde darmcellen 
de darminhoud aan de hand van 
afbraakstoffen van bacteriën. 
Die cellen laten vervolgens de 
hersenen weten of we vol zitten. 
De hersen-darm-as werkt ook  
bij gevoel. Zo stimuleert Lacto-
bacillus reuteri de afgifte van het 
‘knuffelhormoon’ oxytocine. Dat 
zagen wetenschappers van de 
Massachusetts Institute of 
Technology (VS) in 2013, toen 
proefpersonen een drankje met 
de bacterie kregen. Oxytocine is 
onmisbaar in de liefde: het maakt 
je gelukkig en zorgt dat je je extra 
verbonden voelt met je geliefde. 

Deze Bifido- 
bacterium animalis 
zit in groten getale 
in je darmen.
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Broedplaats? Vagina
Wat zit er zoal? In de vagina zitten 
zo’n miljard bacteriën. De diversiteit 
is niet zo groot, maar dat is in dit 
geval juist goed. Melkzuurbacteriën 
van het geslacht Lactobacillus 
crispatus overheersen. Zij zetten 
suikers om in melkzuur, waardoor de 
vagina een hoge zuurgraad heeft. 
Dat is handig, want zo krijgen allerlei 
schadelijke andere bacteriën weinig 
of geen kans. Mogelijke ziektever-
wekkers kunnen zich bijvoorbeeld 
nergens aan hechten. 

Welke rol spelen ze in de liefde? 
Melkzuurbacteriën zorgen voor  
een specifieke geur die een rol zou 
kunnen spelen bij seksuele aantrek-
kingskracht, schrijft microbioloog 
Remco Kort in zijn boek De microbe-
mens. Onderzoekers van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam zagen dat 
mannelijke ratten de weg door een 
doolhof naar een vrouwtje niet goed 
meer konden vinden als de vaginale 
bacteriën van de vrouwtjesrat waren 
uitgeschakeld door antibiotica. De 
mannetjes roken haar dan niet meer 
goed. De bacteriesamenstelling is 
afhankelijk van hormonen. Die 
hormonen zorgen ervoor dat de 
aantrekkingskracht het grootst is, 
als de vrouw vruchtbaar is. Zo werkt 
het bij mensen mogelijk ook, al is 
niet helemaal duidelijk hoe precies.
Vaginabacteriën zijn essentieel voor 
baby’s. Die krijgen een flinke lading 
bacteriën binnen bij de geboorte.  
En dat beschermt ze tegen allerlei 
ziekten.

Zoetzuur

Broedplaats? Huid 
Wat zit er zoal? De huid zit vol 
bacteriën. Alleen onder je oksel vind 
je al honderd verschillende soorten. 
Op vochtige plekken zitten erg veel 
corynebacteriën. Die zetten het olie- 
achtige zweet op die plekken om in 
stinkstofjes. Op plekken met veel talg- 
klieren, zoals in je gezicht of op je rug, 
zitten veel soorten die vet kunnen 
afbreken, bijvoorbeeld Propioni-
bacterium acnes. De enzymen die 
deze bacterie produceert kunnen 
talgkliertjes aantasten, waardoor  
je last van puistjes kunt krijgen. 

Welke rol spelen ze in de liefde? 
Huidbacteriën bepalen onze lichaams-
geur. Zweet is bijvoorbeeld van zich- 
zelf geurloos. Het zijn de bacteriën die 
er een luchtje aan geven. Zij leven van 
ingrediënten in ons zweet en zetten 
dat om in geurstofjes. Je lichaamsgeur 
hangt dus af van de bacteriën die je 
oksels bevolken. Mannen hebben 
meer stafylokokken, vrouwen hebben 
meer propionibacteriën. Geur is van 
groot belang bij het kiezen van een 
partner. Microbioloog Jasper Buikx 
(museum Micropia): ‘Je immuunsys- 
teem bepaalt welke bacteriesoorten 

je hebt. Het liefst wil je dat de genen 
van je partner een aanvulling zijn op 
die van jou, dan worden de kinderen 
extra sterk. Waarschijnlijk ruik je 
onbewust hoeveel de immuunsys- 
teemgenen van je partner verschillen 
met die van jezelf. Zo weet je of 
iemand wel of niet bij je past.’

Geurpalet

Niet zweet, 
maar huid-
bacteriën 
geven je  
oksels  
geur.

De Lactobacillus crispatus 
zet suikers om in melkzuur. 
Daardoor heeft de vagina 
een hoge zuurgraad. 

L I C H A A M  &  G E E S T

Ziek door een soa
Microben doen je liefdesleven niet alleen maar goed. Deze bacteriën geven 
een leuke avond een nare bijsmaak. 

Met zo’n 60.000 besmettingen 
per jaar is chlamydia de meest 
voorkomende geslachtsziekte. 
Het wordt veroorzaakt door de 
Chlamydia trachomatis. Die 
bacterie nestelt zich in de 
slijmvliezen rond je geslachts-
delen. Vaak merk je er weinig 
van. Vervelend, want zo kan de 
bacteriekolonie ongehinderd 

groeien. Als je er te lang niks  
aan doet, kunnen de eileiders  
en baarmoeder gaan ontsteken. 
De Neisseria gonorrhoeae (ook 
gonokokken) is voor gonorroe 
verantwoordelijk. De bacterie  
is makkelijk overdraagbaar: de 
kans dat een man een vrouw 
besmet na een keer seks, is  
50 tot 90 procent. Gonokokken 

kunnen zich ook in je keel of  
oog nestelen. 
De verwekker van syfilis is de 
bacterie Treponema pallidum. 
Deze soa komt niet vaak voor, 
maar de gevolgen kunnen 
ernstig zijn. Loop je er lang mee 
door, dan kunnen je organen 
beschadigd raken. Zo ver komt 
het in Nederland nog zelden. 

Vlinders of bacteriën?
Broedplaats? Darmen 
Wat zit er zoal?  Verreweg de 
meeste bacteriën leven in je 
darmen. Daar zit zo’n 99 procent 
van al je microben. De meeste 
ervan vind je in de dikke darm. 
Daar zit bijvoorbeeld Bifidobac-
terium animalis. Die maakt onder 
meer foliumzuur, en die vitamine 
is essentieel voor celdeling. De 
diversiteit van je darmbacteriën 
is heel groot. Er zitten tijdelijke 
bacteriën, die meekomen met je 
eten en later door water, speeksel 
of maagsap weer wegspoelen. 
Welke rol spelen ze in de liefde? 
De bacteriën in je darmen 
kunnen signalen overdragen 
naar je hersenen en andersom. 
Dit wordt de hersen-darm-as 
genoemd. De zenuwen in je 

darmen staan hierin in verbinding 
met je hersenen via het autonome 
zenuwstelsel. Dat regelt bijvoor-
beeld je hartslag en ademhaling. 
Zo meten bepaalde darmcellen 
de darminhoud aan de hand van 
afbraakstoffen van bacteriën. 
Die cellen laten vervolgens de 
hersenen weten of we vol zitten. 
De hersen-darm-as werkt ook  
bij gevoel. Zo stimuleert Lacto-
bacillus reuteri de afgifte van het 
‘knuffelhormoon’ oxytocine. Dat 
zagen wetenschappers van de 
Massachusetts Institute of 
Technology (VS) in 2013, toen 
proefpersonen een drankje met 
de bacterie kregen. Oxytocine is 
onmisbaar in de liefde: het maakt 
je gelukkig en zorgt dat je je extra 
verbonden voelt met je geliefde. 

Deze Bifido- 
bacterium animalis 
zit in groten getale 
in je darmen.
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Geschiedenis

Hoe de contactadvertentie 
met zijn tijd meegaat

M/V 
zkt 

M/V
E en nieuwe partner zoeken? Dat doe je 

op internet. Je swipet even door de 
fotogalerij van datingapp Tinder of je 
laat slimme algoritmes van een dating-

site jouw vraag aan het aanbod van anderen 
koppelen. No sweat. Nee, dan de tijd dat je als 
relatiezoeker was aangewezen op de krant. 
Dat was pas hard werken. Advertenties door-
vlooien, brief schrijven, postzegel plakken, 
naar de brievenbus lopen en dan maar hopen 
op een antwoord. Met foto als het even kon, 
want met alleen ‘goed uitz. man’ of ‘aantr. vr.’ 
in de ultrakorte advertentietekst wist je eigen-
lijk nog niets.
Toch ging het eeuwenlang op die manier, sinds 
een Engelsman van ‘rond de dertig jaar’ op  
19 juli 1695 in de krant liet weten dat hij een 
vrouw zocht met een vermogen van rond de 
3000 pond. Vermoedelijk was dat de eerste 
contactadvertentie ooit. De uitgever van het 
blad voelde zich genoodzaakt om zijn lezers 

uitgebreid te beloven dat hij er een eerzaam 
doel mee nastreefde en dat hij daarnaast uiterst 
discreet was. Een openbaar oproepje in de 
krant was niet minder dan een revolutie. Maar 
wel eentje die aansloeg: de contactadvertentie 
zou zich eeuwenlang handhaven. Totdat inter-
net hem (bijna) de nek omdeed.

 AMet de zegen van de pastoor
Contactadvertenties bieden een mooi inkijkje 
in de tijd waarin ze verschenen. Ze vertellen 
iets over de omgangsvormen, de onderlinge 
verhoudingen en de taboes tussen mensen. En 
die veranderen voortdurend. In 1988 promo-
veerde psycholoog Wil Zeegers op een ana-
lyse van 60.000 contactadvertenties die na de 
Tweede Wereldoorlog werden geplaatst in de 
Volkskrant, Het Parool en Trouw. De toon en 
de inhoud van de oproepen bewegen heel nauw- 
keurig mee met de tijdgeest.
Zo was het decennialang vanzelfsprekend dat 

er werd opgeroepen tot een huwelijk, en niets 
anders dan dat. Van andere relatievormen, zo-
als alleen samenwonen, was geen sprake. En 
de romantiek spatte er niet altijd vanaf bij 
zulke advertenties, zoals deze in het Nieuws 
van den Dag uit 1889:

Een partner zoeken op internet is heel gewoon. Lange tijd 
kon je met een relatie-oproep alleen terecht in de krant.  

Contactadvertenties vertellen veel over de manier waarop 
mensen vroeger met elkaar omgingen.

 7 TEKST: MARK TRAA

    HUWELIJK. 
Een Doctor zoekt een beschaafde, 
gefortuneerde Dame, om in het 
belang zijner Praktijk en Huis-
houding een huwelijk te sluiten. 
De meest nauwkeurige inlichtin-
gen moeten van weerszijden gege-
ven worden, en een mondeling 
onderhoud zoo spoedig mogelijk 
plaatshebben.
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Scoren 
op internet
Eerder dit jaar analyseerde vrouwen-

arts Khalid Khan van de Londense 
Queen Mary University een groot aantal 
eerdere studies naar de do’s en don’ts 
van daten via profielsites op internet. 
Daaruit bleek onder meer dat de naam 
die je jezelf geeft (als je niet meteen je 
echte naam gebruikt) erg belangrijk is. 
Mannen worden aan getrokken door 
namen die duiden op fysieke schoon-
heid. Vrouwen gaan meer af op namen 
die intelligentie suggereren. Verder 
hebben mensen een onbewuste voor- 
keur voor namen die beginnen met  
een letter uit de tweede helft van het 
alfabet omdat we die vaker associëren 
met een hoge opleiding en een hoog 
inkomen. Opscheppen over je intelli-
gentie, door je cv op te sommen of  
door dure woorden te gebruiken, valt  
af te raden. Alleen over jezelf praten 
ook. Wat zoek je eigenlijk in een ander? 
De verhouding tussen de ‘ik-tekst’ en 
het ‘eisenlijstje’ moet ongeveer 70:30 
zijn. Ook belangrijk: domweg zeggen 
dat je gevoel voor humor hebt, is een 
afknapper. Dat moet juist blijken uit je 
tekst! Foto’s zijn natuurlijk van belang. 
Vrouwen die op de foto rode kleding 
dragen, doen het beter. Ook groeps-
foto’s scoren, waarbij de persoon in 
kwestie dan wel te zien moet zijn als  
het middelpunt van een groep blije 
mensen. Vrouwen vinden een man  
op een foto trouwens aantrekkelijker  
als andere vrouwen naar hem lachen.

Pas eind jaren zeventig wilde een kwart van de 
adverteerders in de door Zeegers onderzochte 
naoorlogse kranten iets anders dan trouwen. 
Vooral in dagbladen met een religieuze achter- 
ban, zoals de Volkskrant (tot halverwege de 
jaren zestig katholiek) en Trouw (protestants) 
lag dat gevoelig. De Volkskrant weigerde stee-
vast advertenties van gescheiden mensen, of 
mensen die schreven dat er slechts ‘mogelijk’ 
een huwelijk met hun nieuwe partner in zat. 
Wie een oproep wilde plaatsen, moest bij de 
krant een ‘pastoorsbriefje’ bezorgen waarin 
een geestelijke zich akkoord verklaarde met 
de advertentie.
Trouw begon sowieso pas in 1965 een rubriek 
met huwelijksadvertenties. Want was het niet 
God die mensen op het pad van een huwelijks-
partner moest brengen? Mocht je dat zelf wel 
bespoedigen? Vooral vrouwen die ‘op jacht’ 
gingen, hadden wat uit te leggen. Meer nog 
dan mannen hadden zij simpelweg te wachten 

tot de ware voorbij zou komen. Vrouwen die via 
een advertentie in de krant een man zochten, 
maakten daarom omstandig duidelijk dat het 
ze bittere ernst was en dat ze niet uit waren op 
een avontuurtje. 

 A ‘Lief’ kwam op
De wereld van de contactadvertentie werd in 
de jaren zestig stevig opgeschud, het gevolg 
van een maatschappij in beweging. Jongeren 
zetten zich af tegen de gevestigde orde, de  
traditionele opdeling van de maatschappij in 
religieuze en politieke ‘zuilen’ verdween, de 
kerken liepen leeg en de seksuele moraal werd 
vrijer. Dat was allemaal terug te lezen in de 
kolommen met relatie-oproepen. Daarin was 
sowieso al minder dan voorheen aandacht 
voor iemands sociale positie. Daarvoor was 
het heel gebruikelijk om te vermelden dat je 
iemand zocht uit de ‘arbeidersklasse’ of uit de 
‘gegoede stand’. Het was ook niet vreemd om 
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Geschiedenis

Hoe de contactadvertentie 
met zijn tijd meegaat

M/V 
zkt 

M/V
E en nieuwe partner zoeken? Dat doe je 

op internet. Je swipet even door de 
fotogalerij van datingapp Tinder of je 
laat slimme algoritmes van een dating-

site jouw vraag aan het aanbod van anderen 
koppelen. No sweat. Nee, dan de tijd dat je als 
relatiezoeker was aangewezen op de krant. 
Dat was pas hard werken. Advertenties door-
vlooien, brief schrijven, postzegel plakken, 
naar de brievenbus lopen en dan maar hopen 
op een antwoord. Met foto als het even kon, 
want met alleen ‘goed uitz. man’ of ‘aantr. vr.’ 
in de ultrakorte advertentietekst wist je eigen-
lijk nog niets.
Toch ging het eeuwenlang op die manier, sinds 
een Engelsman van ‘rond de dertig jaar’ op  
19 juli 1695 in de krant liet weten dat hij een 
vrouw zocht met een vermogen van rond de 
3000 pond. Vermoedelijk was dat de eerste 
contactadvertentie ooit. De uitgever van het 
blad voelde zich genoodzaakt om zijn lezers 

uitgebreid te beloven dat hij er een eerzaam 
doel mee nastreefde en dat hij daarnaast uiterst 
discreet was. Een openbaar oproepje in de 
krant was niet minder dan een revolutie. Maar 
wel eentje die aansloeg: de contactadvertentie 
zou zich eeuwenlang handhaven. Totdat inter-
net hem (bijna) de nek omdeed.

 AMet de zegen van de pastoor
Contactadvertenties bieden een mooi inkijkje 
in de tijd waarin ze verschenen. Ze vertellen 
iets over de omgangsvormen, de onderlinge 
verhoudingen en de taboes tussen mensen. En 
die veranderen voortdurend. In 1988 promo-
veerde psycholoog Wil Zeegers op een ana-
lyse van 60.000 contactadvertenties die na de 
Tweede Wereldoorlog werden geplaatst in de 
Volkskrant, Het Parool en Trouw. De toon en 
de inhoud van de oproepen bewegen heel nauw- 
keurig mee met de tijdgeest.
Zo was het decennialang vanzelfsprekend dat 

er werd opgeroepen tot een huwelijk, en niets 
anders dan dat. Van andere relatievormen, zo-
als alleen samenwonen, was geen sprake. En 
de romantiek spatte er niet altijd vanaf bij 
zulke advertenties, zoals deze in het Nieuws 
van den Dag uit 1889:

Een partner zoeken op internet is heel gewoon. Lange tijd 
kon je met een relatie-oproep alleen terecht in de krant.  

Contactadvertenties vertellen veel over de manier waarop 
mensen vroeger met elkaar omgingen.

 7 TEKST: MARK TRAA

    HUWELIJK. 
Een Doctor zoekt een beschaafde, 
gefortuneerde Dame, om in het 
belang zijner Praktijk en Huis-
houding een huwelijk te sluiten. 
De meest nauwkeurige inlichtin-
gen moeten van weerszijden gege-
ven worden, en een mondeling 
onderhoud zoo spoedig mogelijk 
plaatshebben.
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Scoren 
op internet
Eerder dit jaar analyseerde vrouwen-

arts Khalid Khan van de Londense 
Queen Mary University een groot aantal 
eerdere studies naar de do’s en don’ts 
van daten via profielsites op internet. 
Daaruit bleek onder meer dat de naam 
die je jezelf geeft (als je niet meteen je 
echte naam gebruikt) erg belangrijk is. 
Mannen worden aan getrokken door 
namen die duiden op fysieke schoon-
heid. Vrouwen gaan meer af op namen 
die intelligentie suggereren. Verder 
hebben mensen een onbewuste voor- 
keur voor namen die beginnen met  
een letter uit de tweede helft van het 
alfabet omdat we die vaker associëren 
met een hoge opleiding en een hoog 
inkomen. Opscheppen over je intelli-
gentie, door je cv op te sommen of  
door dure woorden te gebruiken, valt  
af te raden. Alleen over jezelf praten 
ook. Wat zoek je eigenlijk in een ander? 
De verhouding tussen de ‘ik-tekst’ en 
het ‘eisenlijstje’ moet ongeveer 70:30 
zijn. Ook belangrijk: domweg zeggen 
dat je gevoel voor humor hebt, is een 
afknapper. Dat moet juist blijken uit je 
tekst! Foto’s zijn natuurlijk van belang. 
Vrouwen die op de foto rode kleding 
dragen, doen het beter. Ook groeps-
foto’s scoren, waarbij de persoon in 
kwestie dan wel te zien moet zijn als  
het middelpunt van een groep blije 
mensen. Vrouwen vinden een man  
op een foto trouwens aantrekkelijker  
als andere vrouwen naar hem lachen.

Pas eind jaren zeventig wilde een kwart van de 
adverteerders in de door Zeegers onderzochte 
naoorlogse kranten iets anders dan trouwen. 
Vooral in dagbladen met een religieuze achter- 
ban, zoals de Volkskrant (tot halverwege de 
jaren zestig katholiek) en Trouw (protestants) 
lag dat gevoelig. De Volkskrant weigerde stee-
vast advertenties van gescheiden mensen, of 
mensen die schreven dat er slechts ‘mogelijk’ 
een huwelijk met hun nieuwe partner in zat. 
Wie een oproep wilde plaatsen, moest bij de 
krant een ‘pastoorsbriefje’ bezorgen waarin 
een geestelijke zich akkoord verklaarde met 
de advertentie.
Trouw begon sowieso pas in 1965 een rubriek 
met huwelijksadvertenties. Want was het niet 
God die mensen op het pad van een huwelijks-
partner moest brengen? Mocht je dat zelf wel 
bespoedigen? Vooral vrouwen die ‘op jacht’ 
gingen, hadden wat uit te leggen. Meer nog 
dan mannen hadden zij simpelweg te wachten 

tot de ware voorbij zou komen. Vrouwen die via 
een advertentie in de krant een man zochten, 
maakten daarom omstandig duidelijk dat het 
ze bittere ernst was en dat ze niet uit waren op 
een avontuurtje. 

 A ‘Lief’ kwam op
De wereld van de contactadvertentie werd in 
de jaren zestig stevig opgeschud, het gevolg 
van een maatschappij in beweging. Jongeren 
zetten zich af tegen de gevestigde orde, de  
traditionele opdeling van de maatschappij in 
religieuze en politieke ‘zuilen’ verdween, de 
kerken liepen leeg en de seksuele moraal werd 
vrijer. Dat was allemaal terug te lezen in de 
kolommen met relatie-oproepen. Daarin was 
sowieso al minder dan voorheen aandacht 
voor iemands sociale positie. Daarvoor was 
het heel gebruikelijk om te vermelden dat je 
iemand zocht uit de ‘arbeidersklasse’ of uit de 
‘gegoede stand’. Het was ook niet vreemd om 
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Het vermelden van cupmaten in een advertentie 
werd pas in de jaren negentig toegestaan

Spelen op Tinder
In contactadvertenties in de krant heb je niets 

anders dan letters om jezelf te beschrijven  
of om anderen op te beoordelen. Op de app 
Tinder (anno 2012) gaat het in eerste instantie 
om iemands uiterlijk. Er zijn circa 50 miljoen 
mensen die de app minimaal eens per maand 
gebruiken. Uit een steekproef van het markt-
onderzoeksbureau GlobalWebIndex, eerder  
dit jaar, bleek dat 42 procent van de Tinderaars 
een relatie heeft. 62 procent van de gebruikers  
is man. Dat is niet zo raar, denkt psycholoog 
Andrew Colman van de University of Leicester  
in Engeland. In Tinder zit een duidelijk spel-
element: je kunt winnen of verliezen door al  
dan niet een date (of meer dates) te scoren. En 
mannen zijn daar nu eenmaal gevoeliger voor 
dan vrouwen. Het risico op een publieke afgang 
in het geval van een afwijzing (iets dat wel in  
de kroeg kan gebeuren) is nul, en je hoeft er de 
deur niet voor uit. Net als in de ‘goede oude tijd’, 
toen je thuis vanachter je bureau een contact-
advertentie voor de krant opstelde.

zelfs concrete bedragen te vermelden, zoals in 
deze advertentie in De Telegraaf uit 1924:

Dat verdween definitief in de jaren zestig. Ook 
werden minder ‘nette’ mensen gevraagd. De 
kandidaten moesten vooral ‘charmant’ zijn, of 
‘elegant’, ‘sportief’ en natuurlijk gewoon ‘leuk’. 
Advertenties gingen meer van die karakter-

Sinds de oorlog was de welvaart in Nederland 
flink toegenomen. Inkomensverschillen waren 
verkleind. In contactadvertenties verdwenen de 
verwijzingen naar iemands financiële positie. 
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Romantiek uit vervlogen tijden: samen op weg op 
de solex, of mopex zoals hij tegenwoordig heet. 

0 eigenschappen bevatten. In de samenleving 
als geheel werd het individu belangrijker, dat 
las je terug in de contactadvertenties. Geen 
enkele eigenschap, noteerde Zeegers, beleefde 
daarin zo’n sterke opmars als ‘lief’. Tot in de 
jaren zestig zocht niet meer dan drie procent 
van de mannen een ‘lieve’ vrouw. In jaren  
zeventig was dat al tien procent. In de tweede 
helft van de jaren negentig was het de meest 
begeerde eigenschap: een op de vijf mannen 
schreef een lieve vrouw te zoeken. Andersom 
was daar nauwelijks sprake van. Tot in de  
jaren zestig vroeg vrijwel geen enkele vrouw 
een lieve man, dertig jaar later deed dat nog 
steeds maar een op de tien vrouwen.

 ASamen dingen doen
Ook de activiteiten die de adverteerders met 
anderen wilden ondernemen, werden diverser. 
Vanaf de jaren tachtig gingen mensen ook op-
sommen wat ze voor ogen stond: wandelen, 
eten, musea bezoeken, vrijen. Er werd plaats-
gemaakt voor eigen hobby’s. Het individu kwam 

meer voorop te staan: het werd normaal om je 
kwaliteiten in de etalage te zetten. Zo om-
schreef een man zich in 1986 in De Telegraaf:

Voor mijn nicht, dertig jaar,  
beschaafd, goed voorkomen, in bezit 
van 20 duizend gulden, zoek ik flink 
koopman of industrieel, medicus of 
Mr. in de rechten.

Heer, 58 jr. (jong), woon. in Noord-
Holl., gesch. (eiser), aard. nivo, fin. 
onafh., correct gekl., 1.80 m., norm. 
post., geen bril of baard, gezond, ro-
mant., met auto, eigen huis, vlot en 
attent, geen drinker en nog lang niet 
uitgeblust, gezellige babbel, vele 
hobbies o.a. stijldans., autorijden, 
reizen, buitennatuur, conc., beg. 
bridger, romant. tafelen etc.

Op zoek naar een kanjer, Wil Zeegers, Bert 
Bakker (1998) : alles over contactadvertenties 
door de eeuwen heen.

M EER IN FO RMATIE

De ware vinden
Toen het nog niet gewoon was om jezelf in de krant aan te prijzen en internet nog ver 

weg was, hoe vond je dan een partner? Veel meer dan tegenwoordig werd je beperkt  
door zaken waar je geen directe invloed op had. Zo is het pas de laatste decennia normaal 
(nou ja, niet overal) geworden om een partner op te duiken die een ander geloof heeft dan  
jij, of uit een andere sociale laag afkomstig is. Het was lange tijd ondenkbaar dat bijvoorbeeld 
een burgermeisje haar oog zou laten vallen op een man uit ‘hogere’ kringen, of andersom. 
Mensen trouwden binnen hun eigen milieu, klaar uit. Voor ‘gewone’ mensen waren dorps-
feesten, jaarmarkten en kermissen ideale gelegenheden om potentiële partners tegen het  
lijf te lopen. Het was de kunst om een ‘kermisvrijer’ te scoren: iemand met wie je samen de 
attracties bezocht en met wie je nadien ook nog wat kon rommelen. Tot begin 20ste eeuw 
verschenen er in de kranten advertenties van jonge mensen die, met de kermis in zicht, een 
vrijer zochten. Op de kermis was vaak ook een vrijstermarkt, waar ‘beschikbare’ vrouwen 
zichzelf presenteerden. En geef toe, zo veel verschilt dat nu ook weer niet van een moderne 
datingapp als Tinder.

 AHomo’s mochten niet
Een van de laatste grote veranderingen in de 
wereld van de contactadvertentie was de om-
arming van homoseksuelen. Tot begin jaren 
zeventig werden hun advertenties geweigerd. 
Zeegers vond in Het Parool in 1973 de eerste 
advertenties van homoseksuelen. Die baanden 
ook de weg voor deze vooruitstrevende oproep 
in Het Parool en de Volkskrant in 1980:

En als we het dan toch over gewaagde teksten 
hebben: vanaf het begin van de jaren tachtig 
mochten adverteerders te kennen geven dat ze 
een voorkeur hadden voor wat meer exotische 
relatievormen, zoals een SM-verhouding. Het 
vermelden van cupmaten werd pas in de jaren 
negentig toe gestaan. 
Zo lang geleden is dat dus niet eens. En kijk 
eens hoe het nu met de contactadvertentie is 
gesteld: die is inmiddels in een ander univer-
sum beland, op internet dus, waar alle schroom 
lijkt te zijn weggevallen. Voor elke bizarre wens 
is wel een ‘match’. En: geen gepriegel meer 
met afkortingen, geen hanenpoten ontwarren 
in handgeschreven brieven en geen gewacht 
meer op de postbode. Gelukkig maar. Of is het 
ook een beetje jammer dat de romantiek van 
de contactadvertentie is verdwenen?  7

mark.traa@quest.nl
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Bijgelovig? Dan kun 
je beter geen brief 
schrijven op vrijdag 
de 13de.

Ook de eis dat iemand een vaste betrekking of 
een eigen huis had, verdween naar de achter-
grond. Alleen vrouwen wilden dat nog wel-
eens van een man verlangen. Mannen hebben 
trouwens door alle jaren heen nauwelijks eisen 
gesteld aan de opleiding of de baan van hun 
wederhelft. Vrouwen met ‘huishoudelijke capa-
citeiten’ werden wél vaak gevraagd, zoals hier 
in 1939 in Het Vaderland:

Heer van standing, leeftijd 50 jaar, 
zoekt een niet te jonge vrouw, die  
intelligent is, zich gemakkelijk in 
eerste kringen beweegt en die haar 
man zal kunnen bijstaan in zijn soci-
ale verplichtingen. Vermogen wordt 
niet vereischt, doch wel huishoude-
lijke aanleg.

R.K. pastoor, 49 jr., midden v.h. land 
zoekt lieve vriend, 30-40 jr.

Quest Liefde68
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Geschiedenis

Het vermelden van cupmaten in een advertentie 
werd pas in de jaren negentig toegestaan

Spelen op Tinder
In contactadvertenties in de krant heb je niets 

anders dan letters om jezelf te beschrijven  
of om anderen op te beoordelen. Op de app 
Tinder (anno 2012) gaat het in eerste instantie 
om iemands uiterlijk. Er zijn circa 50 miljoen 
mensen die de app minimaal eens per maand 
gebruiken. Uit een steekproef van het markt-
onderzoeksbureau GlobalWebIndex, eerder  
dit jaar, bleek dat 42 procent van de Tinderaars 
een relatie heeft. 62 procent van de gebruikers  
is man. Dat is niet zo raar, denkt psycholoog 
Andrew Colman van de University of Leicester  
in Engeland. In Tinder zit een duidelijk spel-
element: je kunt winnen of verliezen door al  
dan niet een date (of meer dates) te scoren. En 
mannen zijn daar nu eenmaal gevoeliger voor 
dan vrouwen. Het risico op een publieke afgang 
in het geval van een afwijzing (iets dat wel in  
de kroeg kan gebeuren) is nul, en je hoeft er de 
deur niet voor uit. Net als in de ‘goede oude tijd’, 
toen je thuis vanachter je bureau een contact-
advertentie voor de krant opstelde.

zelfs concrete bedragen te vermelden, zoals in 
deze advertentie in De Telegraaf uit 1924:

Dat verdween definitief in de jaren zestig. Ook 
werden minder ‘nette’ mensen gevraagd. De 
kandidaten moesten vooral ‘charmant’ zijn, of 
‘elegant’, ‘sportief’ en natuurlijk gewoon ‘leuk’. 
Advertenties gingen meer van die karakter-

Sinds de oorlog was de welvaart in Nederland 
flink toegenomen. Inkomensverschillen waren 
verkleind. In contactadvertenties verdwenen de 
verwijzingen naar iemands financiële positie. 
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Romantiek uit vervlogen tijden: samen op weg op 
de solex, of mopex zoals hij tegenwoordig heet. 

0 eigenschappen bevatten. In de samenleving 
als geheel werd het individu belangrijker, dat 
las je terug in de contactadvertenties. Geen 
enkele eigenschap, noteerde Zeegers, beleefde 
daarin zo’n sterke opmars als ‘lief’. Tot in de 
jaren zestig zocht niet meer dan drie procent 
van de mannen een ‘lieve’ vrouw. In jaren  
zeventig was dat al tien procent. In de tweede 
helft van de jaren negentig was het de meest 
begeerde eigenschap: een op de vijf mannen 
schreef een lieve vrouw te zoeken. Andersom 
was daar nauwelijks sprake van. Tot in de  
jaren zestig vroeg vrijwel geen enkele vrouw 
een lieve man, dertig jaar later deed dat nog 
steeds maar een op de tien vrouwen.

 ASamen dingen doen
Ook de activiteiten die de adverteerders met 
anderen wilden ondernemen, werden diverser. 
Vanaf de jaren tachtig gingen mensen ook op-
sommen wat ze voor ogen stond: wandelen, 
eten, musea bezoeken, vrijen. Er werd plaats-
gemaakt voor eigen hobby’s. Het individu kwam 

meer voorop te staan: het werd normaal om je 
kwaliteiten in de etalage te zetten. Zo om-
schreef een man zich in 1986 in De Telegraaf:

Voor mijn nicht, dertig jaar,  
beschaafd, goed voorkomen, in bezit 
van 20 duizend gulden, zoek ik flink 
koopman of industrieel, medicus of 
Mr. in de rechten.

Heer, 58 jr. (jong), woon. in Noord-
Holl., gesch. (eiser), aard. nivo, fin. 
onafh., correct gekl., 1.80 m., norm. 
post., geen bril of baard, gezond, ro-
mant., met auto, eigen huis, vlot en 
attent, geen drinker en nog lang niet 
uitgeblust, gezellige babbel, vele 
hobbies o.a. stijldans., autorijden, 
reizen, buitennatuur, conc., beg. 
bridger, romant. tafelen etc.

Op zoek naar een kanjer, Wil Zeegers, Bert 
Bakker (1998) : alles over contactadvertenties 
door de eeuwen heen.

M EER IN FO RMATIE

De ware vinden
Toen het nog niet gewoon was om jezelf in de krant aan te prijzen en internet nog ver 

weg was, hoe vond je dan een partner? Veel meer dan tegenwoordig werd je beperkt  
door zaken waar je geen directe invloed op had. Zo is het pas de laatste decennia normaal 
(nou ja, niet overal) geworden om een partner op te duiken die een ander geloof heeft dan  
jij, of uit een andere sociale laag afkomstig is. Het was lange tijd ondenkbaar dat bijvoorbeeld 
een burgermeisje haar oog zou laten vallen op een man uit ‘hogere’ kringen, of andersom. 
Mensen trouwden binnen hun eigen milieu, klaar uit. Voor ‘gewone’ mensen waren dorps-
feesten, jaarmarkten en kermissen ideale gelegenheden om potentiële partners tegen het  
lijf te lopen. Het was de kunst om een ‘kermisvrijer’ te scoren: iemand met wie je samen de 
attracties bezocht en met wie je nadien ook nog wat kon rommelen. Tot begin 20ste eeuw 
verschenen er in de kranten advertenties van jonge mensen die, met de kermis in zicht, een 
vrijer zochten. Op de kermis was vaak ook een vrijstermarkt, waar ‘beschikbare’ vrouwen 
zichzelf presenteerden. En geef toe, zo veel verschilt dat nu ook weer niet van een moderne 
datingapp als Tinder.

 AHomo’s mochten niet
Een van de laatste grote veranderingen in de 
wereld van de contactadvertentie was de om-
arming van homoseksuelen. Tot begin jaren 
zeventig werden hun advertenties geweigerd. 
Zeegers vond in Het Parool in 1973 de eerste 
advertenties van homoseksuelen. Die baanden 
ook de weg voor deze vooruitstrevende oproep 
in Het Parool en de Volkskrant in 1980:

En als we het dan toch over gewaagde teksten 
hebben: vanaf het begin van de jaren tachtig 
mochten adverteerders te kennen geven dat ze 
een voorkeur hadden voor wat meer exotische 
relatievormen, zoals een SM-verhouding. Het 
vermelden van cupmaten werd pas in de jaren 
negentig toe gestaan. 
Zo lang geleden is dat dus niet eens. En kijk 
eens hoe het nu met de contactadvertentie is 
gesteld: die is inmiddels in een ander univer-
sum beland, op internet dus, waar alle schroom 
lijkt te zijn weggevallen. Voor elke bizarre wens 
is wel een ‘match’. En: geen gepriegel meer 
met afkortingen, geen hanenpoten ontwarren 
in handgeschreven brieven en geen gewacht 
meer op de postbode. Gelukkig maar. Of is het 
ook een beetje jammer dat de romantiek van 
de contactadvertentie is verdwenen?  7

mark.traa@quest.nl
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Bijgelovig? Dan kun 
je beter geen brief 
schrijven op vrijdag 
de 13de.

Ook de eis dat iemand een vaste betrekking of 
een eigen huis had, verdween naar de achter-
grond. Alleen vrouwen wilden dat nog wel-
eens van een man verlangen. Mannen hebben 
trouwens door alle jaren heen nauwelijks eisen 
gesteld aan de opleiding of de baan van hun 
wederhelft. Vrouwen met ‘huishoudelijke capa-
citeiten’ werden wél vaak gevraagd, zoals hier 
in 1939 in Het Vaderland:

Heer van standing, leeftijd 50 jaar, 
zoekt een niet te jonge vrouw, die  
intelligent is, zich gemakkelijk in 
eerste kringen beweegt en die haar 
man zal kunnen bijstaan in zijn soci-
ale verplichtingen. Vermogen wordt 
niet vereischt, doch wel huishoude-
lijke aanleg.

R.K. pastoor, 49 jr., midden v.h. land 
zoekt lieve vriend, 30-40 jr.

Quest Liefde 69
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Z
oals de band tussen een 
vader en een dochter alles-
overstijgend is, zo is die  
ook tussen een moeder en 
haar zoon’, valt te lezen  

op ouder-kindblogs als relatie.blog.nl  
Als je deze sites, maar ook ‘serieuze’ 
opvoedboeken (zoals het Moeder/zoon 
handboek van de Amerikaanse kinder
arts Meg Meeker) moet geloven, is er iets 
bijzonders tussen moeders en zoons en 
tussen vaders en dochters. Dat idee is 
gebaseerd op de theorie van psycho
analyticus Sigmund Freud. Rond 1897 

Papa’s 
lieveling
Het wordt vaak gezegd dat vaders en 
dochters, maar ook moeders en zoons 
een speciale band hebben. Zijn kinderen 
echt meer gesteld op de ouder van de 
andere sekse? Of is dat onzin?
TEKST Melanie Metz

beschreef hij hoe een kind zich volgens 
hem ontwikkelt. Een jongetje zou  
vanaf een jaar of drie seksueel naar zijn 
moeder verlangen, en krijgt daardoor 
een hekel aan zijn vader. Een meisje 
verlangt naar de vader, en zou daarom 
haar moeder haten. Als een kind een  
jaar of zes is, leert het dat je voor zulke 
relaties iemand buiten de familie zoekt. 
Freud noemde deze ontwikkelingsfase 
de ‘Oedipale fase’, naar de oudGriekse 
tragedie Oedipus. In een notendop: 
Oedipus kent zijn ouders niet, en doodt 
per ongeluk een man die zijn vader blijkt »

‘

Feit of fabel: hebben 
vaders een speciale 
band met hun dochter 
en moeders met hun 
zoon?
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» psychiater Frank Verhulst in zijn boek  
De ontwikkeling van het kind (2005) dat 
Freuds ideeën vooral in de context van 
het eind negentiendeeeuwse Oostenrijk 
moeten worden gezien. 
 Seksualiteit was in die tijd taboe,  
en moest worden onderdrukt. Vandaar 
die ‘verborgen verlangens’ die volgens 
Freud in de kindertijd speelden. De 
AmerikaansCanadese psycholoog 
Steven Pinker noemt in How the mind 
works (1997) het idee dat een jongen met 
zijn moeder zou willen slapen ‘silly’, 
oftewel ‘mal’. Hij meent dat Freud vooral 
uit zijn eigen ervaringen putte. En door
dat Freud niet door zijn eigen moeder  
is opgevoed maar door een kindermeisje, 
zou hij nogal in de war zijn geraakt. 
Mogelijk koesterde Freud wel seksuele  
verlangens voor zijn moeder, omdat hij 
haar als een vreemde beschouwde. 

Natuurlijke afkeer 
De meeste psychologen voelen tegen-
woordig meer voor de theorie van de 
Finse filosoof en socioloog Edvard 
Westermarck, een tijdgenoot van 
Freud. Die stelt dat er geen verborgen 
verlangens zijn, maar juist een seksuele 
afkeer is tussen familieleden. In 1891 
publiceerde hij de theorie dat kinderen 
die samen opgroeien automatisch weinig 
aantrekkingskracht tot elkaar voelen. 
Een natuurlijk mechanisme dat ook bij 
dieren voorkomt, blijkt uit verschillende 
onderzoeken. Vogels paren bijvoorbeeld 
ook niet met broers, zussen of ouders.  
In 2013 onderzocht de Finse University  
of Turku dit ‘Westermarckeffect’ onder 
vrouwen en mannen. Zij manipuleerden 
foto’s van broers en zussen. De proef
personen moesten kiezen wie ze het 
meest aantrekkelijk vonden: gezichten 
die het meest op hun familieleden leken, 
of de personen die de minste overeen
komsten met henzelf hadden. Vooral 
vrouwen bleken niets te voelen voor 
personen die veel op hun broer of zus 
leken. Logisch, volgens de onderzoekers. 
Paar je als vrouw met een naast familie

Trouwen met mama

Dat kinderen eigenlijk seksueel naar hun  
ouders verlangen, zoals Sigmund Freud 
beweerde, is inmiddels door veel psycho

logen naar het rijk der fabelen verwezen. Toch 
krijgen ouders vaak een aanzoek van hun peuter  
of kleuter: Mama, wil je met me trouwen? ‘Dat is 
begrijpelijk’, vindt Gerie Hermans, gezinstherapeut 
en ortho pedagoog met een eigen praktijk. Kinderen 
doen dat om de relatie met de ouder te onder
zoeken. ‘Kinderen hebben behoefte aan hechting’, 
legt ze uit. Als een kind ‘veilig’ gehecht is, dan mist 
het zijn vader of moeder als die weg is, maar leert 
het zich ook zonder ouder vermaken. Als volwas
sene zal het waarschijnlijk dan ook goed kunnen 
omgaan met andere relaties. Bij een ‘onveilige  
hechting’ kan het kind ofwel helemaal niet zonder 
de ouder, of het is juist opgelucht als de ouder weg 
is. En dan zou het later problemen kunnen krijgen, 
zoals verlatingsangst of juist bindingsangst. ‘Juist 
omdat die verbinding met de ouder zo essentieel  
is voor een kind, is het daar nieuwsgierig naar’, zegt  
Hermans. Vandaar dat een klein kind soms even 
‘checkt’ of het ook met mama of met papa kan 
trouwen. En zeg nu zelf: voelt dat stiekem niet  
een beetje aangenaam?

te zijn. Vervolgens trouwt hij met  
de weduwe die (verrassing!) dus zijn 
moeder is. 
 Niet dat blogs en boeken beweren  
dat we allemaal stiekem naar onze ene 
ouder verlangen en de andere willen 
omleggen. Maar het idee dat er iets 
‘speciaals’ is tussen het kind en de ouder 
met de tegenovergestelde sekse, is er wel 
van afgeleid. Is dat idee niet een tikkeltje 
achterhaald? Hoe belangrijk is de sekse 
van de ouder überhaupt voor de relatie 
met een kind? 

Malle Freud
Hedendaagse psychiaters en psycho-
logen hebben nogal wat aan te merken  
op Freuds theorie. Zo schrijft de jeugd

‘Mogelijk 
had Freud 

seksuele 
verlangens 

voor zijn 
moeder’

familie

lid, dan kun je zwanger raken van een 
ongezond kind. Die ellende voorkom je 
door mensen waarmee je opgegroeid 
bent op afstand te houden. 

Allebei lief
Maar dat we waarschijnlijk toch niet 
allemaal met Freudiaanse verlangens 
rondlopen, wil niet zeggen dat moeders 
en zoons, of dochters en vaders geen 
speciale band kunnen hebben. Wat zegt 
onderzoek naar familiebanden hierover? 
Susan Branje, hoogleraar educatie en 
pedagogiek van de Universiteit Utrecht, 
bestudeerde de relaties binnen Neder 
landse gezinnen, waarin kinderen tussen 
hun veertiende en twintigste werden 
gevolgd. De ouders en kinderen moesten 
tijdens het onderzoek zelf scores geven 
aan de band met elkaar. Daaruit kwam 
geen extra warme band tussen vaders en 
dochters naar voren. En ook moeders  
en zoons hadden niet vaker een warme 

band met elkaar, dan bijvoorbeeld vaders 
en zoons of moeders en dochters. 
‘Gemiddeld was de relatie tussen moeders 
en zoons en dochters wel iets warmer dan 
de band tussen een vader en de kinderen’, 
zegt Branje. Dat komt waarschijnlijk 
omdat in Nederland vrouwen minder 
uren werken dan mannen, en moeders 
dus ook meer tijd doorbrengen met de 
kinderen. Maar achter de uitslag zit ook 
een genderstereotypische verwachting, 
denkt Branje: ‘Moeders ‘horen’ ook  
een warmere relatie te hebben met hun 
kinderen dan vaders. Vandaar dat zowel 
moeders als kinderen hun band warmer 
noemden.’ 
 Toen Branje en haar collega’s zelf 
ouders en kinderen observeerden, zagen 
ze een ander beeld: een moeder geeft  
de kinderen eerder een knuffel dan een 
vader. Maar vaders gedroegen zich wel 
degelijk ‘warm’ tegen hun kinderen, en 
praatten en speelden evenveel met de »

‘Moeders 
‘horen’ een 
warmere 
band te 
hebben  
met hun 
kinderen’

Quest Liefde72



familie 

» psychiater Frank Verhulst in zijn boek  
De ontwikkeling van het kind (2005) dat 
Freuds ideeën vooral in de context van 
het eind negentiendeeeuwse Oostenrijk 
moeten worden gezien. 
 Seksualiteit was in die tijd taboe,  
en moest worden onderdrukt. Vandaar 
die ‘verborgen verlangens’ die volgens 
Freud in de kindertijd speelden. De 
AmerikaansCanadese psycholoog 
Steven Pinker noemt in How the mind 
works (1997) het idee dat een jongen met 
zijn moeder zou willen slapen ‘silly’, 
oftewel ‘mal’. Hij meent dat Freud vooral 
uit zijn eigen ervaringen putte. En door
dat Freud niet door zijn eigen moeder  
is opgevoed maar door een kindermeisje, 
zou hij nogal in de war zijn geraakt. 
Mogelijk koesterde Freud wel seksuele  
verlangens voor zijn moeder, omdat hij 
haar als een vreemde beschouwde. 

Natuurlijke afkeer 
De meeste psychologen voelen tegen-
woordig meer voor de theorie van de 
Finse filosoof en socioloog Edvard 
Westermarck, een tijdgenoot van 
Freud. Die stelt dat er geen verborgen 
verlangens zijn, maar juist een seksuele 
afkeer is tussen familieleden. In 1891 
publiceerde hij de theorie dat kinderen 
die samen opgroeien automatisch weinig 
aantrekkingskracht tot elkaar voelen. 
Een natuurlijk mechanisme dat ook bij 
dieren voorkomt, blijkt uit verschillende 
onderzoeken. Vogels paren bijvoorbeeld 
ook niet met broers, zussen of ouders.  
In 2013 onderzocht de Finse University  
of Turku dit ‘Westermarckeffect’ onder 
vrouwen en mannen. Zij manipuleerden 
foto’s van broers en zussen. De proef
personen moesten kiezen wie ze het 
meest aantrekkelijk vonden: gezichten 
die het meest op hun familieleden leken, 
of de personen die de minste overeen
komsten met henzelf hadden. Vooral 
vrouwen bleken niets te voelen voor 
personen die veel op hun broer of zus 
leken. Logisch, volgens de onderzoekers. 
Paar je als vrouw met een naast familie

Trouwen met mama

Dat kinderen eigenlijk seksueel naar hun  
ouders verlangen, zoals Sigmund Freud 
beweerde, is inmiddels door veel psycho

logen naar het rijk der fabelen verwezen. Toch 
krijgen ouders vaak een aanzoek van hun peuter  
of kleuter: Mama, wil je met me trouwen? ‘Dat is 
begrijpelijk’, vindt Gerie Hermans, gezinstherapeut 
en ortho pedagoog met een eigen praktijk. Kinderen 
doen dat om de relatie met de ouder te onder
zoeken. ‘Kinderen hebben behoefte aan hechting’, 
legt ze uit. Als een kind ‘veilig’ gehecht is, dan mist 
het zijn vader of moeder als die weg is, maar leert 
het zich ook zonder ouder vermaken. Als volwas
sene zal het waarschijnlijk dan ook goed kunnen 
omgaan met andere relaties. Bij een ‘onveilige  
hechting’ kan het kind ofwel helemaal niet zonder 
de ouder, of het is juist opgelucht als de ouder weg 
is. En dan zou het later problemen kunnen krijgen, 
zoals verlatingsangst of juist bindingsangst. ‘Juist 
omdat die verbinding met de ouder zo essentieel  
is voor een kind, is het daar nieuwsgierig naar’, zegt  
Hermans. Vandaar dat een klein kind soms even 
‘checkt’ of het ook met mama of met papa kan 
trouwen. En zeg nu zelf: voelt dat stiekem niet  
een beetje aangenaam?

te zijn. Vervolgens trouwt hij met  
de weduwe die (verrassing!) dus zijn 
moeder is. 
 Niet dat blogs en boeken beweren  
dat we allemaal stiekem naar onze ene 
ouder verlangen en de andere willen 
omleggen. Maar het idee dat er iets 
‘speciaals’ is tussen het kind en de ouder 
met de tegenovergestelde sekse, is er wel 
van afgeleid. Is dat idee niet een tikkeltje 
achterhaald? Hoe belangrijk is de sekse 
van de ouder überhaupt voor de relatie 
met een kind? 

Malle Freud
Hedendaagse psychiaters en psycho-
logen hebben nogal wat aan te merken  
op Freuds theorie. Zo schrijft de jeugd

‘Mogelijk 
had Freud 

seksuele 
verlangens 

voor zijn 
moeder’
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lid, dan kun je zwanger raken van een 
ongezond kind. Die ellende voorkom je 
door mensen waarmee je opgegroeid 
bent op afstand te houden. 

Allebei lief
Maar dat we waarschijnlijk toch niet 
allemaal met Freudiaanse verlangens 
rondlopen, wil niet zeggen dat moeders 
en zoons, of dochters en vaders geen 
speciale band kunnen hebben. Wat zegt 
onderzoek naar familiebanden hierover? 
Susan Branje, hoogleraar educatie en 
pedagogiek van de Universiteit Utrecht, 
bestudeerde de relaties binnen Neder 
landse gezinnen, waarin kinderen tussen 
hun veertiende en twintigste werden 
gevolgd. De ouders en kinderen moesten 
tijdens het onderzoek zelf scores geven 
aan de band met elkaar. Daaruit kwam 
geen extra warme band tussen vaders en 
dochters naar voren. En ook moeders  
en zoons hadden niet vaker een warme 

band met elkaar, dan bijvoorbeeld vaders 
en zoons of moeders en dochters. 
‘Gemiddeld was de relatie tussen moeders 
en zoons en dochters wel iets warmer dan 
de band tussen een vader en de kinderen’, 
zegt Branje. Dat komt waarschijnlijk 
omdat in Nederland vrouwen minder 
uren werken dan mannen, en moeders 
dus ook meer tijd doorbrengen met de 
kinderen. Maar achter de uitslag zit ook 
een genderstereotypische verwachting, 
denkt Branje: ‘Moeders ‘horen’ ook  
een warmere relatie te hebben met hun 
kinderen dan vaders. Vandaar dat zowel 
moeders als kinderen hun band warmer 
noemden.’ 
 Toen Branje en haar collega’s zelf 
ouders en kinderen observeerden, zagen 
ze een ander beeld: een moeder geeft  
de kinderen eerder een knuffel dan een 
vader. Maar vaders gedroegen zich wel 
degelijk ‘warm’ tegen hun kinderen, en 
praatten en speelden evenveel met de »

‘Moeders 
‘horen’ een 
warmere 
band te 
hebben  
met hun 
kinderen’
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kinderen als de moeders. ‘Vaders waren net 
zo gericht op de kinderen als de moeders’, 
zegt Branje. 

Net als papa
Dat vaders beter met hun dochter 
kunnen opschieten en moeders met 
zoons, blijkt dus niet uit onderzoek. 
Wel is de relatie van een vrouw met haar 
vader, onbewust, van invloed op haar 
partnerkeuze. Vandaar dat veel vrouwen 
kiezen voor een vriend die een beetje  
op hun vader lijkt. Dit onderzochten 
psychologen van onder meer de Britse 
Durham University in 2007 bij een groep 
jonge (heteroseksuele) vrouwen. Die 
bekeken foto’s van mannen en gaven  
aan wie ze aantrekkelijk vonden. Van  
de aantrekkelijke gezichten werden 
bepaalde kenmerken gemeten, zoals  

de hoogte van het voorhoofd of de af
stand tussen ogen. Die werden met foto’s 
van de vaders van de dames vergeleken. 
Wat bleek? Kenmerken van de gezichten 
van ‘knappe’ mannen kwamen vaak 
overeen met die van hun vaders. Dat gold 
vooral bij vrouwen die zeiden een goede 
relatie te hebben met hun vader. 
Vrouwen die zeiden minder goed met  
pa op te kunnen schieten, kozen juist 
mannen die niet op hem leken. Heb je 
een aardige vader of moeder, dan asso
cieer je hun gelaats trekken met een ‘lief ’ 
gezicht. En aan gezien je je leven graag 
deelt met een lief persoon, kies je wel
licht onbewust een partner die op jouw 
ouder lijkt. Dat heet sexual imprinting, 
oftewel seksuele inprenting. De onder
zoekers denken dat hetzelfde geldt voor 
mannen en hun moeders. 

‘Een vader 
beïnvloedt 

de partner- 
keuze van 

zijn dochter’

»
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Bij de partnerkeuze speelt de sekse 
van de ouder dus wel een rol. Net zoals 
bij het kiezen van een rolmodel. Meestal 
kies je de ouder van je eigen geslacht als 
voorbeeld voor hoe je je leven inricht, 
zegt hoogleraar Branje. Kinderen weten 
al jong of ze een jongen of een meisje 
zijn. ‘Uit veel onderzoek blijkt dat je 
geneigd bent om dingen te onthouden 
die bij jouw groep, in dit geval sekse, 
passen. Daar onthoud je meer van, en 
gedetailleerder. Dat geldt ook voor  
kinderen. Zie je binnen je gezin sterke 
voorbeelden van hoe je je gedragen 
moet? Dan heeft dat invloed op je. Als je 
vader bijvoorbeeld veel doet in het huis
houden, zul je dat als man ook doen.’  
Dat wil overigens niet zeggen dat je als 
man per se beter kunt opschieten met je 
vader, of als vrouw met je moeder. Maar 
je neemt wel eerder een voorbeeld aan  
de ouder van jouw eigen sekse.

Karakter is belangrijkst
Voor een goede band met je ouders 
maakt sekse dus weinig uit. Wat  
bepaalt dan wel een goede relatie met  
je ouders? ‘Ten eerste is de onderlinge 
samenwerking van de ouders erg belang
rijk voor de band met kinderen’, zegt 
hoogleraar Branje. ‘Zitten ouders op een 
lijn, dan zie je direct dat de relatie met de 
kinderen ook beter is.’ Met beide ouders 
dus. Verder lijkt het idee van die speciale 
moederzoon en vaderdochterband ook 
uit de tijd te komen dat er veel verschil 

was tussen ouders, met moeder thuis 
achter het aanrecht en vader buitens  
huis aan het werk. Tegenwoordig is dat 
verschil niet zo groot meer. De tijd dat 
alleen papa zijwieltjes van een kinder
fietsje kon schroeven, is wel voorbij.  
‘Het meest bepalend voor een goede 
band van een kind met de ouders zijn  
de individuele verschillen in karakter 
van ouder en kind’, zegt Branje. Ben je 
een druk type, en is je vader dat ook? 
Dan trek je meer met hem op. Ben je  
een dromer, net als je moeder? Dan is  
je band met haar waarschijnlijk beter. 
‘Zulke karaktertrekken zijn veel  
bepalender voor de band tussen ouder  
en kind dan sekse.’ 
 Goed nieuws dus voor vaders in een 
gezin met alleen maar zoons, of moeders 
met alleen dochters. En voor twee homo
vaders met een zoon of twee lesbische 
moeders met een dochter. Die kunnen 
ook best een mooie ‘allesoverstijgende’ 
band krijgen met hun kroost. Daarmee 
kunnen die uitzonderlijke moederzoon 
of vaderdochterrelaties op de vuilnis
hoop, bij de andere opvoedfabels. Q

Moederskindje?

Ben jij een moederskindje of papa’s 
lievelingetje? We vroegen het 
bezoekers van onze site Quest.nl. 

Daaruit blijkt niet dat mannen gekker 
zijn op hun moeder. Het aantal mannen 
en vrouwen dat na de test het predikaat 
‘moederskindje’ kreeg, ontl iep elkaar 
weinig: 12,4 procent van de mannen, 
tegen 12,7 procent van de vrouwen. De 
vrouwen zijn wel een klein beetje gekker 
op hun vader dan mannen. 10,2 procent 
van de vrouwen is een ‘vaderskindje’, 
tegen 4,7 procent van de mannen. Maar 
het overgrote deel van de respondenten, 
zowel mannen als vrouwen, vindt beide 
ouders even lief: 78 procent. Alleen 
telefoneren doen we liever met moeder 
dan met vader. 
De meeste deelnemers, vrouwelijk en 
mannelijk, bellen hun moeder elke week: 
46,6 procent. Vader wordt aanzienlijk 
minder vaak gebeld: 36 procent van alle 
deelnemers belt hem minder dan eens 
per maand. Bijna 13 procent belt zijn of 
haar moeder elke dag. Slechts 7 procent 
belt dagelijks met pa. 

Meer informatie 
tinyurl.com/oedipus5min: hoe zat het 
ook alweer met Oedipus? In dit filmpje 
zie je het verhaal in vijf minuten.
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kinderen als de moeders. ‘Vaders waren net 
zo gericht op de kinderen als de moeders’, 
zegt Branje. 

Net als papa
Dat vaders beter met hun dochter 
kunnen opschieten en moeders met 
zoons, blijkt dus niet uit onderzoek. 
Wel is de relatie van een vrouw met haar 
vader, onbewust, van invloed op haar 
partnerkeuze. Vandaar dat veel vrouwen 
kiezen voor een vriend die een beetje  
op hun vader lijkt. Dit onderzochten 
psychologen van onder meer de Britse 
Durham University in 2007 bij een groep 
jonge (heteroseksuele) vrouwen. Die 
bekeken foto’s van mannen en gaven  
aan wie ze aantrekkelijk vonden. Van  
de aantrekkelijke gezichten werden 
bepaalde kenmerken gemeten, zoals  

de hoogte van het voorhoofd of de af
stand tussen ogen. Die werden met foto’s 
van de vaders van de dames vergeleken. 
Wat bleek? Kenmerken van de gezichten 
van ‘knappe’ mannen kwamen vaak 
overeen met die van hun vaders. Dat gold 
vooral bij vrouwen die zeiden een goede 
relatie te hebben met hun vader. 
Vrouwen die zeiden minder goed met  
pa op te kunnen schieten, kozen juist 
mannen die niet op hem leken. Heb je 
een aardige vader of moeder, dan asso
cieer je hun gelaats trekken met een ‘lief ’ 
gezicht. En aan gezien je je leven graag 
deelt met een lief persoon, kies je wel
licht onbewust een partner die op jouw 
ouder lijkt. Dat heet sexual imprinting, 
oftewel seksuele inprenting. De onder
zoekers denken dat hetzelfde geldt voor 
mannen en hun moeders. 
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Bij de partnerkeuze speelt de sekse 
van de ouder dus wel een rol. Net zoals 
bij het kiezen van een rolmodel. Meestal 
kies je de ouder van je eigen geslacht als 
voorbeeld voor hoe je je leven inricht, 
zegt hoogleraar Branje. Kinderen weten 
al jong of ze een jongen of een meisje 
zijn. ‘Uit veel onderzoek blijkt dat je 
geneigd bent om dingen te onthouden 
die bij jouw groep, in dit geval sekse, 
passen. Daar onthoud je meer van, en 
gedetailleerder. Dat geldt ook voor  
kinderen. Zie je binnen je gezin sterke 
voorbeelden van hoe je je gedragen 
moet? Dan heeft dat invloed op je. Als je 
vader bijvoorbeeld veel doet in het huis
houden, zul je dat als man ook doen.’  
Dat wil overigens niet zeggen dat je als 
man per se beter kunt opschieten met je 
vader, of als vrouw met je moeder. Maar 
je neemt wel eerder een voorbeeld aan  
de ouder van jouw eigen sekse.

Karakter is belangrijkst
Voor een goede band met je ouders 
maakt sekse dus weinig uit. Wat  
bepaalt dan wel een goede relatie met  
je ouders? ‘Ten eerste is de onderlinge 
samenwerking van de ouders erg belang
rijk voor de band met kinderen’, zegt 
hoogleraar Branje. ‘Zitten ouders op een 
lijn, dan zie je direct dat de relatie met de 
kinderen ook beter is.’ Met beide ouders 
dus. Verder lijkt het idee van die speciale 
moederzoon en vaderdochterband ook 
uit de tijd te komen dat er veel verschil 

was tussen ouders, met moeder thuis 
achter het aanrecht en vader buitens  
huis aan het werk. Tegenwoordig is dat 
verschil niet zo groot meer. De tijd dat 
alleen papa zijwieltjes van een kinder
fietsje kon schroeven, is wel voorbij.  
‘Het meest bepalend voor een goede 
band van een kind met de ouders zijn  
de individuele verschillen in karakter 
van ouder en kind’, zegt Branje. Ben je 
een druk type, en is je vader dat ook? 
Dan trek je meer met hem op. Ben je  
een dromer, net als je moeder? Dan is  
je band met haar waarschijnlijk beter. 
‘Zulke karaktertrekken zijn veel  
bepalender voor de band tussen ouder  
en kind dan sekse.’ 
 Goed nieuws dus voor vaders in een 
gezin met alleen maar zoons, of moeders 
met alleen dochters. En voor twee homo
vaders met een zoon of twee lesbische 
moeders met een dochter. Die kunnen 
ook best een mooie ‘allesoverstijgende’ 
band krijgen met hun kroost. Daarmee 
kunnen die uitzonderlijke moederzoon 
of vaderdochterrelaties op de vuilnis
hoop, bij de andere opvoedfabels. Q

Moederskindje?

Ben jij een moederskindje of papa’s 
lievelingetje? We vroegen het 
bezoekers van onze site Quest.nl. 

Daaruit blijkt niet dat mannen gekker 
zijn op hun moeder. Het aantal mannen 
en vrouwen dat na de test het predikaat 
‘moederskindje’ kreeg, ontl iep elkaar 
weinig: 12,4 procent van de mannen, 
tegen 12,7 procent van de vrouwen. De 
vrouwen zijn wel een klein beetje gekker 
op hun vader dan mannen. 10,2 procent 
van de vrouwen is een ‘vaderskindje’, 
tegen 4,7 procent van de mannen. Maar 
het overgrote deel van de respondenten, 
zowel mannen als vrouwen, vindt beide 
ouders even lief: 78 procent. Alleen 
telefoneren doen we liever met moeder 
dan met vader. 
De meeste deelnemers, vrouwelijk en 
mannelijk, bellen hun moeder elke week: 
46,6 procent. Vader wordt aanzienlijk 
minder vaak gebeld: 36 procent van alle 
deelnemers belt hem minder dan eens 
per maand. Bijna 13 procent belt zijn of 
haar moeder elke dag. Slechts 7 procent 
belt dagelijks met pa. 

Meer informatie 
tinyurl.com/oedipus5min: hoe zat het 
ook alweer met Oedipus? In dit filmpje 
zie je het verhaal in vijf minuten.
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Waar mensen zijn, liggen ingewikkelde sociale  
situaties op de loer. Quest Psychologie helpt. 

TEKST MELANIE METZ

     Op jacht

EHBO

Je bent de datingapps zat. Je wilt weer eens iemand in levende  
lijve ontmoeten. Op naar de kroeg! Halverwege de avond zie je in  
je ooghoek een stralende lach: een Lekker Ding. Je probeert niet  
te staren, want je wilt niet als een wanhopige engerd overkomen. 
Maar als je ijskoud langs de knapperd heen kijkt, is je kans op een 
gesprek straks verkeken.

Waarom is dit ongemakkelijk? 
Oogcontact is een lastig iets. ‘We kijken elkaar normaal gesproken 
maar heel kort aan’, zegt cognitief psycholoog Mariska Kret, onder-
zoeker aan de Universiteit Leiden. Een seconde of drie, meer niet. 
‘Zodra je langer kijkt, wordt het als bedreigend ervaren.’ Kret deed 
onderzoek naar gedrag van mensapen. ‘Bij hen geldt dat iemand 
lang aankijken dominantie uitstraalt. Dat is bij ons ook zo inge- 
bakken.’ Maar iemand helemaal niet aankijken, geeft ook een 
verkeerd signaal. Kret: ‘Sociaal angstige mensen kijken anderen 
bijvoorbeeld niet graag aan. Daardoor worden ze vaak aangezien 
voor onvriendelijk of ongeïnteresseerd, terwijl ze dat niet zijn.’ 

Wat nu? 
Langer oogcontact hebben kan ook intiem zijn. Psycholoog  
Kret deed onderzoek naar datinggedrag. ‘Daarbij gebruikten  
we eye tracking, een systeem waarmee we iemands blik kunnen 
volgen. We zagen dat sommige mensen elkaar langer in 
de ogen keken.’ Vermoedelijk vonden die mensen elkaar 
aantrekkelijker. Wil je je interesse tonen, dan is het  
dus zaak om ‘intiem’ oogcontact te zoeken, en geen 
‘dreigend’ oogcontact. Hoe? ‘Door te glimlachen en je 
lichaam ontspannen te houden, laat je zien dat jouw  
blik aardig is bedoeld’, zegt Kret. 

DE SITUATIE 

in de kroeg
Hoe maak je oogcontact 
met een Lekker Ding?

Kijk maximaal drie 

seconden naar je prooi.

Als je langer kijkt, wordt 

dat als bedreigend 

ervaren.

Eerste Hulp Bij Ongemakkelijkheid 

Ook een ongemakkelijke 
situatie melden? Mail naar 
EHBO@quest.nl 

Je hebt, ontspannen glimlachend, oogcontact gezocht. 
Je staat nu vlakbij, en vanaf hier blijkt het Lekkere Ding 
nog knapper te zijn. Je moet iets zeggen. Afgezaagde 
openingszinnen flitsen door je hoofd. Ken ik jou niet 
ergens van? Onzin, je kent de ander helemaal niet. 
Deed het pijn... toen je uit de hemel viel? Nee. 

Waarom is dit ongemakkelijk? 
Met de openingszin geef je een eerste indruk van 
jezelf. Uit onderzoek van de State University of  
New York at New Paltz uit 2009 bleek dat een 
 openingszin direct een beeld van de versierder  
geeft. Geinig bedoelde en openlijk flirterige openings-
zinnen associeerden de proefpersonen met een lage 
betrouwbaarheid en intelligentie van de spreker. Leuk, 
maar alleen voor een nachtje plezier. Wat directere 
(‘Ik vind je erg knap’) of neutrale openingszinnen  
(‘Wil je iets drinken?’) werden geassocieerd met een 
serieuzer type dat geschikt is voor een relatie. 

Wat nu? 
Je moet bepalen hoe je wilt overkomen: als iemand die 
op zoek is naar een pleziertje, of als een betrouwbaar 
persoon. Toch is er geen man overboord als je van de 
zenuwen een verkeerde zin uitkraamt. Volgens het 
eerder genoemde Amerikaanse onderzoek maakt het 
weinig uit wat voor openingszin je gebruikt als de 
ander jou al aantrekkelijk vindt. Een goede lichaams-
taal helpt daarbij. Psycholoog Mariska Kret noemt een 
aandachtspunt als je iemand aanspreekt: ‘Let op je 
handen. Met gebalde vuisten staan of aan je kleren 
frunniken, maakt een zenuwachtige indruk.’

Je hebt kennelijk een goede openingszin 
gevonden, want jij en het Lekkere Ding 
kletsen tot sluitingstijd. De barman legt 
jullie drankrekening op de toog. Betaal jij? 
Of stel je voor om de rekening te delen? 

Waarom is dit ongemakkelijk? 
Vroeger was het duidelijk: de man had  
een betere baan, dus die betaalde. De 
vrouw liet zich trakteren. Tegenwoordig 
verdienen vrouwen een heel stuk meer  
dan vroeger. Toch blijkt dat mannen nog 
steeds vaker betalen. Volgens een dating-
onderzoek uit 2010 van de Amerikaanse 
University of Nevada voelen hedendaagse 
heren zich nog steeds aangetast in hun 
mannelijkheid als zij niet alles mogen 
betalen. Vrouwen blijken ook behoorlijk 
traditioneel. Die krijgen het gevoel dat ze 

niet aantrekkelijk zijn als de man de 
 rekening wil delen. 

Wat nu? 
Vind je de ander echt leuk? Betaal zonder 
morren de rekening. Delen is dan geen 
optie. Gulheid is een aantrekkelijke eigen-
schap. Gierigheid absoluut niet, zo zeggen 
verschillende onderzoeken (bijvoorbeeld 
van de Canadese Nipissing University  
uit 2016: proefpersonen die tijdens een  
spel bereid waren meer geld uit te geven, 
hadden meer seksuele partners gehad dan 
knieperige deelnemers). Bovendien: als het 
klikt, volgen er vast meer dates waarin 
jullie elkaar kunnen trakteren. Q

Wat wordt je openingszin?

Wie betaalt?

Uit Canadees onderzoek 

blijkt dat gulle types er 

meer seksuele partners 

op nahouden dan  

knieperige types. 

Geinig bedoelde en flirterige openings-zinnen associëren mensen met een lage betrouwbaarheid en intelligentie.
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Waar mensen zijn, liggen ingewikkelde sociale  
situaties op de loer. Quest Psychologie helpt. 

TEKST MELANIE METZ

     Op jacht

EHBO

Je bent de datingapps zat. Je wilt weer eens iemand in levende  
lijve ontmoeten. Op naar de kroeg! Halverwege de avond zie je in  
je ooghoek een stralende lach: een Lekker Ding. Je probeert niet  
te staren, want je wilt niet als een wanhopige engerd overkomen. 
Maar als je ijskoud langs de knapperd heen kijkt, is je kans op een 
gesprek straks verkeken.

Waarom is dit ongemakkelijk? 
Oogcontact is een lastig iets. ‘We kijken elkaar normaal gesproken 
maar heel kort aan’, zegt cognitief psycholoog Mariska Kret, onder-
zoeker aan de Universiteit Leiden. Een seconde of drie, meer niet. 
‘Zodra je langer kijkt, wordt het als bedreigend ervaren.’ Kret deed 
onderzoek naar gedrag van mensapen. ‘Bij hen geldt dat iemand 
lang aankijken dominantie uitstraalt. Dat is bij ons ook zo inge- 
bakken.’ Maar iemand helemaal niet aankijken, geeft ook een 
verkeerd signaal. Kret: ‘Sociaal angstige mensen kijken anderen 
bijvoorbeeld niet graag aan. Daardoor worden ze vaak aangezien 
voor onvriendelijk of ongeïnteresseerd, terwijl ze dat niet zijn.’ 

Wat nu? 
Langer oogcontact hebben kan ook intiem zijn. Psycholoog  
Kret deed onderzoek naar datinggedrag. ‘Daarbij gebruikten  
we eye tracking, een systeem waarmee we iemands blik kunnen 
volgen. We zagen dat sommige mensen elkaar langer in 
de ogen keken.’ Vermoedelijk vonden die mensen elkaar 
aantrekkelijker. Wil je je interesse tonen, dan is het  
dus zaak om ‘intiem’ oogcontact te zoeken, en geen 
‘dreigend’ oogcontact. Hoe? ‘Door te glimlachen en je 
lichaam ontspannen te houden, laat je zien dat jouw  
blik aardig is bedoeld’, zegt Kret. 

DE SITUATIE 

in de kroeg
Hoe maak je oogcontact 
met een Lekker Ding?

Kijk maximaal drie 

seconden naar je prooi.

Als je langer kijkt, wordt 

dat als bedreigend 

ervaren.
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EHBO@quest.nl 

Je hebt, ontspannen glimlachend, oogcontact gezocht. 
Je staat nu vlakbij, en vanaf hier blijkt het Lekkere Ding 
nog knapper te zijn. Je moet iets zeggen. Afgezaagde 
openingszinnen flitsen door je hoofd. Ken ik jou niet 
ergens van? Onzin, je kent de ander helemaal niet. 
Deed het pijn... toen je uit de hemel viel? Nee. 

Waarom is dit ongemakkelijk? 
Met de openingszin geef je een eerste indruk van 
jezelf. Uit onderzoek van de State University of  
New York at New Paltz uit 2009 bleek dat een 
 openingszin direct een beeld van de versierder  
geeft. Geinig bedoelde en openlijk flirterige openings-
zinnen associeerden de proefpersonen met een lage 
betrouwbaarheid en intelligentie van de spreker. Leuk, 
maar alleen voor een nachtje plezier. Wat directere 
(‘Ik vind je erg knap’) of neutrale openingszinnen  
(‘Wil je iets drinken?’) werden geassocieerd met een 
serieuzer type dat geschikt is voor een relatie. 

Wat nu? 
Je moet bepalen hoe je wilt overkomen: als iemand die 
op zoek is naar een pleziertje, of als een betrouwbaar 
persoon. Toch is er geen man overboord als je van de 
zenuwen een verkeerde zin uitkraamt. Volgens het 
eerder genoemde Amerikaanse onderzoek maakt het 
weinig uit wat voor openingszin je gebruikt als de 
ander jou al aantrekkelijk vindt. Een goede lichaams-
taal helpt daarbij. Psycholoog Mariska Kret noemt een 
aandachtspunt als je iemand aanspreekt: ‘Let op je 
handen. Met gebalde vuisten staan of aan je kleren 
frunniken, maakt een zenuwachtige indruk.’

Je hebt kennelijk een goede openingszin 
gevonden, want jij en het Lekkere Ding 
kletsen tot sluitingstijd. De barman legt 
jullie drankrekening op de toog. Betaal jij? 
Of stel je voor om de rekening te delen? 

Waarom is dit ongemakkelijk? 
Vroeger was het duidelijk: de man had  
een betere baan, dus die betaalde. De 
vrouw liet zich trakteren. Tegenwoordig 
verdienen vrouwen een heel stuk meer  
dan vroeger. Toch blijkt dat mannen nog 
steeds vaker betalen. Volgens een dating-
onderzoek uit 2010 van de Amerikaanse 
University of Nevada voelen hedendaagse 
heren zich nog steeds aangetast in hun 
mannelijkheid als zij niet alles mogen 
betalen. Vrouwen blijken ook behoorlijk 
traditioneel. Die krijgen het gevoel dat ze 

niet aantrekkelijk zijn als de man de 
 rekening wil delen. 

Wat nu? 
Vind je de ander echt leuk? Betaal zonder 
morren de rekening. Delen is dan geen 
optie. Gulheid is een aantrekkelijke eigen-
schap. Gierigheid absoluut niet, zo zeggen 
verschillende onderzoeken (bijvoorbeeld 
van de Canadese Nipissing University  
uit 2016: proefpersonen die tijdens een  
spel bereid waren meer geld uit te geven, 
hadden meer seksuele partners gehad dan 
knieperige deelnemers). Bovendien: als het 
klikt, volgen er vast meer dates waarin 
jullie elkaar kunnen trakteren. Q

Wat wordt je openingszin?

Wie betaalt?

Uit Canadees onderzoek 

blijkt dat gulle types er 

meer seksuele partners 

op nahouden dan  

knieperige types. 

Geinig bedoelde en flirterige openings-zinnen associëren mensen met een lage betrouwbaarheid en intelligentie.
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Zes royale romances die niet sprookjesachtig afliepen

Afschuwelijke   HUWELIJKEN
Hartstochtelijk kuste de prins de prinses en ze leefden nog 
lang en gelukkig. In sprookjes is een trouwpartij altijd een 
sprookje, maar in het echt waren koninklijke huwelijken 
vaak minder romantisch. Zes koninklijke huwelijken die 
uitliepen op een nachtmerrie. 
TEKST: GUIDO HOGENBIRK

Hendrik de Vrouwenverslinder
Wie? Hendrik VIII van Engeland
Trouwjaren? Zes keer tussen 1509 en 1543
Hoe liep het? Trouwen met de koning van Engeland: een 
droom voor elke vrouw? Niet als je Hendrik VIII het jawoord gaf. 
Die had nou niet bepaald de reputatie van ideale echtgenoot. 
Zijn eerste vrouw, Catharina van Aragon, baarde in jaren vol 
geploeter steeds maar geen zoon. Reden voor Hendrik om te 
scheiden en te trouwen met zijn minnares Anna Boleyn. Maar 
algauw wordt Hendrik weer verliefd op een ander. Hij laat Boleyn 
beschuldigen van overspel en hekserij en in 1536 wordt ze ont- 
hoofd. Zijn nieuwe liefde, Jane Seymour, schenkt hem weliswaar 
de langverwachte kroonprins, maar sterft kort erna in het 

kraambed. Vrouw vier dan: wie durft nog? Het wordt Anna van 
Cleef, wier portretschilderij de koning vlinders in de buik bezorgt. 
Maar als hij haar een week voor het huwelijk in het echt ziet, 
vindt hij haar heel lelijk. Met veel tegenzin trouwt hij, om het 
huwelijk al na een paar maanden te laten ontbinden. Vrouw vijf, 
Catharina Howard, is nogal een losbandig type en rotzooit flink 
aan met andere mannen. Dat kost ook haar letterlijk de kop. Met 
vrouw zes lijkt het huwelijk in 1543 bestendig te zijn. De vrome 
en verstandige Catharina Parr weet Hendrik eindelijk te temmen. 
En hij leefde nog…?  Kort en ziek: Hendrik stierf in 1547, 
waarschijnlijk aan de gevolgen van syfilis, zijn vrouw overleed 
een jaar later. 

Anna Boleyn wordt 
in de Tower of 
London onthoofd.

Afschuwelijke HUWELIJKEN

Mathilde 
de Oude Fiets
Wie? Mathilde van Toscane
Trouwjaren? In 1069 en 1089
Hoe liep het? Als vrouw aan de top heb 
je het in de Middeleeuwen niet makkelijk. 
Er is altijd wel een buurheerser die graag 
aan landjepik doet, en een vrouw lijkt  
dan een makkelijk doelwit. Mathilde van 
Toscane heeft nogal wat te verdedigen: 
ze heerst over een gigantisch gebied  
in het noordwesten van Italië. Voor  
haar is het huwelijk dan ook vooral  
een strategisch middel om haar positie  
te versterken. Ze trouwt in 1069 met 
Godfried III met de Bult. Maar veel pret 
hebben ze niet: de kerk verbiedt hen 
kinderen te krijgen omdat ze te nauw aan 
elkaar verwant zouden zijn (ze is de doch-
ter van zijn stiefmoeder). Daarnaast lijkt 
Godfried er vooral op uit te zijn Mathilde 

Olga 
de Schijnheilige
Wie? Olga van Kiev
Trouwjaar? Circa 930
Hoe liep het? Eigenlijk is het huwelijk 
tussen Igor van Kiev en zijn vrouw 
Olga tiptop in orde. Igor heerst over 
het uitgestrekte Kievse Rijk, het 
westelijke deel van het huidige 
Rusland. En Igor lust nog wel een 
stukje land: hij zou maar wat graag  
het grondgebied annexeren van  
de Drevljanen, een Slavisch volk  
dat woonde in wat tegenwoordig 
Oekraïens landgebied is. Oude 
beschrijvingen zeggen dat ze het niet 
zo nauw namen met de normen en 
waarden: ze doodden, plunderden  
en verkrachtten dat het een lieve lust 
was. Maar de Drevljanen weigeren 
mee te werken en vermoorden Igor in 
945. Dat hadden ze beter niet kunnen
doen. Ze togen na de moord naar het
Kievse hof om te zorgen dat er een
huwelijk komt tussen de Drevljaanse
prins, en de kersverse weduwe Olga.
Omdat haar zoon met Igor nog minder- 
jarig is, zwaait zij nu de scepter over
het rijk. Tot ieders verbazing stemt ze
in met het huwelijk, op voorwaarde

dat de Drevljanen hun sterkste en 
slimste krijgers sturen om haar naar 
de trouwlocatie te escorteren. Als  
de delegatie van duizenden mannen 
arriveert, laat ze hen uitrusten in het 
badhuis en steekt dat vervolgens in 
brand. Daarna valt ze hun hoofdstad 
binnen, en laat alle huizen platbran-
den. De weinige overlevenden worden 
tot slaven gemaakt. 
En ze leefde nog…  Lang en heilig. 
Want ondanks haar nogal brute 
vergelding van de moord op haar 
man, verklaart de Russisch-orthodoxe 
kerk haar in de zestiende eeuw heilig 
wegens haar inzet om het christen-
dom in haar rijk te verspreiden. 

van haar troon te stoten. Hij wordt in  
1076 vermoord in Vlaardingen, waarbij  
de fatale verwonding veroorzaakt wordt 
door een zwaard in zijn kont. De legende 
gaat dat Mathilde erachter zit.
Rond 1089 verklaart Hendrik IV, koning 
van Duitsland en keizer van het Romeinse 
rijk, haar grondgebied in te willen nemen. 
Haar verdedigingsmanoeuvre? Trouwen 
met een telg uit een machtige Duitse 
familie: Welf V van Beieren. Want Hendrik 
laat het wel uit zijn hoofd de Beierse adel 
tegen zich in het harnas te jagen. Fijne 

bijkomstigheid voor de dan inmiddels 
43-jarige weduwe Mathilde: Welf is nog 
maar 16, handenwrijvend verheugt ze 
zich op de huwelijksnacht. Maar na een 
uitbundig trouwfeest waar duizenden 
genodigden getuige zijn van de plechtig-
heid, weigert Welf het koninklijke bed te 
delen met Mathilde.
En ze leefde nog…? Lang en ongeluk-
kig. Mathilde wordt maar liefst 69 jaar 
oud. Ze blijft tot haar dood getrouwd met 
Welf, maar zonder ook maar één nacht 
met elkaar te slapen. 
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Zes royale romances die niet sprookjesachtig afliepen

Afschuwelijke   HUWELIJKEN
Hartstochtelijk kuste de prins de prinses en ze leefden nog 
lang en gelukkig. In sprookjes is een trouwpartij altijd een 
sprookje, maar in het echt waren koninklijke huwelijken 
vaak minder romantisch. Zes koninklijke huwelijken die 
uitliepen op een nachtmerrie. 
TEKST: GUIDO HOGENBIRK

Hendrik de Vrouwenverslinder
Wie? Hendrik VIII van Engeland
Trouwjaren? Zes keer tussen 1509 en 1543
Hoe liep het? Trouwen met de koning van Engeland: een 
droom voor elke vrouw? Niet als je Hendrik VIII het jawoord gaf. 
Die had nou niet bepaald de reputatie van ideale echtgenoot. 
Zijn eerste vrouw, Catharina van Aragon, baarde in jaren vol 
geploeter steeds maar geen zoon. Reden voor Hendrik om te 
scheiden en te trouwen met zijn minnares Anna Boleyn. Maar 
algauw wordt Hendrik weer verliefd op een ander. Hij laat Boleyn 
beschuldigen van overspel en hekserij en in 1536 wordt ze ont- 
hoofd. Zijn nieuwe liefde, Jane Seymour, schenkt hem weliswaar 
de langverwachte kroonprins, maar sterft kort erna in het 

kraambed. Vrouw vier dan: wie durft nog? Het wordt Anna van 
Cleef, wier portretschilderij de koning vlinders in de buik bezorgt. 
Maar als hij haar een week voor het huwelijk in het echt ziet, 
vindt hij haar heel lelijk. Met veel tegenzin trouwt hij, om het 
huwelijk al na een paar maanden te laten ontbinden. Vrouw vijf, 
Catharina Howard, is nogal een losbandig type en rotzooit flink 
aan met andere mannen. Dat kost ook haar letterlijk de kop. Met 
vrouw zes lijkt het huwelijk in 1543 bestendig te zijn. De vrome 
en verstandige Catharina Parr weet Hendrik eindelijk te temmen. 
En hij leefde nog…?  Kort en ziek: Hendrik stierf in 1547, 
waarschijnlijk aan de gevolgen van syfilis, zijn vrouw overleed 
een jaar later. 

Anna Boleyn wordt 
in de Tower of 
London onthoofd.

Afschuwelijke HUWELIJKEN

Mathilde 
de Oude Fiets
Wie? Mathilde van Toscane
Trouwjaren? In 1069 en 1089
Hoe liep het? Als vrouw aan de top heb 
je het in de Middeleeuwen niet makkelijk. 
Er is altijd wel een buurheerser die graag 
aan landjepik doet, en een vrouw lijkt  
dan een makkelijk doelwit. Mathilde van 
Toscane heeft nogal wat te verdedigen: 
ze heerst over een gigantisch gebied  
in het noordwesten van Italië. Voor  
haar is het huwelijk dan ook vooral  
een strategisch middel om haar positie  
te versterken. Ze trouwt in 1069 met 
Godfried III met de Bult. Maar veel pret 
hebben ze niet: de kerk verbiedt hen 
kinderen te krijgen omdat ze te nauw aan 
elkaar verwant zouden zijn (ze is de doch-
ter van zijn stiefmoeder). Daarnaast lijkt 
Godfried er vooral op uit te zijn Mathilde 

Olga 
de Schijnheilige
Wie? Olga van Kiev
Trouwjaar? Circa 930
Hoe liep het? Eigenlijk is het huwelijk 
tussen Igor van Kiev en zijn vrouw 
Olga tiptop in orde. Igor heerst over 
het uitgestrekte Kievse Rijk, het 
westelijke deel van het huidige 
Rusland. En Igor lust nog wel een 
stukje land: hij zou maar wat graag  
het grondgebied annexeren van  
de Drevljanen, een Slavisch volk  
dat woonde in wat tegenwoordig 
Oekraïens landgebied is. Oude 
beschrijvingen zeggen dat ze het niet 
zo nauw namen met de normen en 
waarden: ze doodden, plunderden  
en verkrachtten dat het een lieve lust 
was. Maar de Drevljanen weigeren 
mee te werken en vermoorden Igor in 
945. Dat hadden ze beter niet kunnen
doen. Ze togen na de moord naar het
Kievse hof om te zorgen dat er een
huwelijk komt tussen de Drevljaanse
prins, en de kersverse weduwe Olga.
Omdat haar zoon met Igor nog minder- 
jarig is, zwaait zij nu de scepter over
het rijk. Tot ieders verbazing stemt ze
in met het huwelijk, op voorwaarde

dat de Drevljanen hun sterkste en 
slimste krijgers sturen om haar naar 
de trouwlocatie te escorteren. Als  
de delegatie van duizenden mannen 
arriveert, laat ze hen uitrusten in het 
badhuis en steekt dat vervolgens in 
brand. Daarna valt ze hun hoofdstad 
binnen, en laat alle huizen platbran-
den. De weinige overlevenden worden 
tot slaven gemaakt. 
En ze leefde nog…  Lang en heilig. 
Want ondanks haar nogal brute 
vergelding van de moord op haar 
man, verklaart de Russisch-orthodoxe 
kerk haar in de zestiende eeuw heilig 
wegens haar inzet om het christen-
dom in haar rijk te verspreiden. 

van haar troon te stoten. Hij wordt in  
1076 vermoord in Vlaardingen, waarbij  
de fatale verwonding veroorzaakt wordt 
door een zwaard in zijn kont. De legende 
gaat dat Mathilde erachter zit.
Rond 1089 verklaart Hendrik IV, koning 
van Duitsland en keizer van het Romeinse 
rijk, haar grondgebied in te willen nemen. 
Haar verdedigingsmanoeuvre? Trouwen 
met een telg uit een machtige Duitse 
familie: Welf V van Beieren. Want Hendrik 
laat het wel uit zijn hoofd de Beierse adel 
tegen zich in het harnas te jagen. Fijne 

bijkomstigheid voor de dan inmiddels 
43-jarige weduwe Mathilde: Welf is nog 
maar 16, handenwrijvend verheugt ze 
zich op de huwelijksnacht. Maar na een 
uitbundig trouwfeest waar duizenden 
genodigden getuige zijn van de plechtig-
heid, weigert Welf het koninklijke bed te 
delen met Mathilde.
En ze leefde nog…? Lang en ongeluk-
kig. Mathilde wordt maar liefst 69 jaar 
oud. Ze blijft tot haar dood getrouwd met 
Welf, maar zonder ook maar één nacht 
met elkaar te slapen. 
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Het huwelijk van Hendrik van Bourbon 
was bedoeld om te verzoenen, maar 
het liep uit op een massaal bloedbad

Hendrik de 
Verzoener
Wie? Hendrik van Bourbon
Trouwjaar? 1572
Hoe liep het? De trouwplannen  
van Hendrik van Bourbon zijn in 1572 
strategisch, maar nu eens niet om meer 
macht of rijkdom te verkrijgen. Het is een 
poging van de toekomstige koning van 
Frankrijk om twee partijen te verzoenen 
die elkaar al tijden de tent uit vechten.  
In het Franse rijk woedt een hevige strijd 
tussen katholieken en protestanten, daar 
hugenoten genoemd. Inzet: vrijheid van 
geloof. Als vooraanstaand hugenoot lijkt 
het Hendrik een goed idee te trouwen 
met een katholiek meisje. De 19-jarige 
Margaretha van Valois wordt opgetrom-
meld en trouwt met tegenzin met de 
goedhartige Hendrik. Maar zijn plan pakt 
faliekant anders uit. Het huwelijk leidt tot 
een escalatie in het geloofsconflict. 

Amadeus de Pechvogel
Wie? Amadeus I van Spanje
Trouwjaar? 1863
Hoe liep het? Heb je een emmer zout? 
Mooi. Want één korrel volstaat niet bij  
het verhaal over het huwelijk tussen de 
koning van Spanje en zijn bruid Maria 
Vittoria dal Pozzo. Allereerst is de vader 
van Amadeus niet blij met de keuze van 
zijn zoon. Het meisje komt uit een te 
simpele familie. Maar hij gaat overstag 
als de schoonfamilie een flinke bruids-
schat aanbiedt. Hij had beter voet bij stuk 
kunnen houden, want in de aanloop naar 
de grote dag gaat het mis. De kleedster 
van de bruid verhangt zichzelf in de 
kamer waar ook de bruidsjurk hangt.  
En als de trouwstoet op de dag zelf van 
het paleis naar de kerk trekt, valt een 
belangrijke legerofficier van zijn paard 
door een zonnesteek en legt het loodje. 
Aangekomen bij de kerk ligt een bewaker 

met doorgesneden keel dood op de 
grond. Einde feest? Nee, de plechtigheid 
gaat door. En wanneer het gezelschap 
de kerk weer verlaat, gaat bij een van de 
getuigen per ongeluk het pistool af, met 
een flinke hoofdwond tot gevolg. Het 
kersverse echtpaar gaat naar het station, 
waar een speciale trein op ze wacht om 
ze op huwelijksreis te nemen. Daar valt 
de stationsmeester nog voor de trein, 
krijgt een van de bedienden een beroerte 
en overlijdt een legerofficier door een  
val van zijn paard waarna hij wordt 
overreden door een koets. 
En hij leefde nog… Kort en troon- 
loos. Na drie jaar doet Amadeus alweer 
afstand van de troon, verklarend dat het 
Spaanse volk onregeerbaar is. Maria 
overlijdt kort erna, Amadeus hertrouwt 
met zijn nicht, maar wordt niet ouder  
dan 45 jaar.

Amadeus 
poseert met zijn 
vrouw Maria 
Vittoria.

De Bartholomeusnacht staat ook wel 
bekend als ‘Parijse bloedbruiloft’.

Catharina de Zedeloze 
Wie? Catharina II van Rusland
Trouwjaar? 1745
Hoe liep het? Ze versleet minderjarige 
toyboys, had een geheime erotische 
kamer en een bijbaan als prostituee: over 
Catharina de Grote zijn de geruchten niet 
van de lucht. Vrij snel na haar huwelijk in 
1745 met de latere tsaar Peter III ergert 
ze zich al kapot aan haar man. Hij is 
emotioneel labiel en op zijn zachtst 
gezegd niet de slimste. Beiden hebben 
buitenechtelijke relaties. En als Peter, 
inmiddels tsaar, in 1762 het paleis verlaat 
om met zijn maîtresse op vakantie te 
gaan, grijpt Catharina haar kans en stoot 
Peter van de troon. Hij wordt gevangen 
gezet en kort erna dronken gevoerd en 
gewurgd door de broer van de minnaar 
van Catharina. Als tsarina leidt Catharina 
een zedeloos leven. Volgens geruchten 
verslijt ze minstens 22 minnaars, de een 
nog jonger dan de ander. Daarnaast zou 
ze in een bordeel een eigen kamertje 
hebben om mannen te ontvangen. 
Duitse soldaten die in 1941 haar paleis 
binnenvallen, vertellen over een geheime 

kamer die van onder tot boven gevuld 
was met pornografische schilderijen  
en erotische beeldhouwwerken. 
En ze leefde nog… Lang en losban-
dig. Ze overlijdt op haar 67ste aan een 
beroerte. Volgens sommige verhalen 
terwijl ze met een paard ‘bezig’ is. 7

Tijdens de Bartholomeusnacht worden 
de protestantse hoogwaardigheidsbe-
kleders, die voor het huwelijk in het  
uiterst katholieke Parijs verblijven, door  
de katholieken in de pan gehakt. Hendrik 
zelf ontsnapt maar ternauwernood aan 
een dodelijke aanslag. De gebeurtenissen 
leiden tot een golf van geweld in Parijs, 
waar in de dagen erna zeker 2000 
hugenoten gedood worden. De lynch-
partij verspreidt zich over heel Frankrijk. 
Geschat wordt dat tussen de 5000 en 
30.000 hugenoten de dood vinden. 
En hij leefde nog… Vruchtbaar en 
geliefd. Het huwelijk met Margaretha  
hield geen stand, maar Hendrik her-
trouwde en kreeg zeventien kinderen,  
van wie elf buitenechtelijk. Hij was een 
van de populairste Franse vorsten, 
hoewel hij in 1610 werd vermoord. 

De latere tsaar 
Peter III was 
Catharina’s 
achterneef.
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Het huwelijk van Hendrik van Bourbon 
was bedoeld om te verzoenen, maar 
het liep uit op een massaal bloedbad

Hendrik de 
Verzoener
Wie? Hendrik van Bourbon
Trouwjaar? 1572
Hoe liep het? De trouwplannen  
van Hendrik van Bourbon zijn in 1572 
strategisch, maar nu eens niet om meer 
macht of rijkdom te verkrijgen. Het is een 
poging van de toekomstige koning van 
Frankrijk om twee partijen te verzoenen 
die elkaar al tijden de tent uit vechten.  
In het Franse rijk woedt een hevige strijd 
tussen katholieken en protestanten, daar 
hugenoten genoemd. Inzet: vrijheid van 
geloof. Als vooraanstaand hugenoot lijkt 
het Hendrik een goed idee te trouwen 
met een katholiek meisje. De 19-jarige 
Margaretha van Valois wordt opgetrom-
meld en trouwt met tegenzin met de 
goedhartige Hendrik. Maar zijn plan pakt 
faliekant anders uit. Het huwelijk leidt tot 
een escalatie in het geloofsconflict. 

Amadeus de Pechvogel
Wie? Amadeus I van Spanje
Trouwjaar? 1863
Hoe liep het? Heb je een emmer zout? 
Mooi. Want één korrel volstaat niet bij  
het verhaal over het huwelijk tussen de 
koning van Spanje en zijn bruid Maria 
Vittoria dal Pozzo. Allereerst is de vader 
van Amadeus niet blij met de keuze van 
zijn zoon. Het meisje komt uit een te 
simpele familie. Maar hij gaat overstag 
als de schoonfamilie een flinke bruids-
schat aanbiedt. Hij had beter voet bij stuk 
kunnen houden, want in de aanloop naar 
de grote dag gaat het mis. De kleedster 
van de bruid verhangt zichzelf in de 
kamer waar ook de bruidsjurk hangt.  
En als de trouwstoet op de dag zelf van 
het paleis naar de kerk trekt, valt een 
belangrijke legerofficier van zijn paard 
door een zonnesteek en legt het loodje. 
Aangekomen bij de kerk ligt een bewaker 

met doorgesneden keel dood op de 
grond. Einde feest? Nee, de plechtigheid 
gaat door. En wanneer het gezelschap 
de kerk weer verlaat, gaat bij een van de 
getuigen per ongeluk het pistool af, met 
een flinke hoofdwond tot gevolg. Het 
kersverse echtpaar gaat naar het station, 
waar een speciale trein op ze wacht om 
ze op huwelijksreis te nemen. Daar valt 
de stationsmeester nog voor de trein, 
krijgt een van de bedienden een beroerte 
en overlijdt een legerofficier door een  
val van zijn paard waarna hij wordt 
overreden door een koets. 
En hij leefde nog… Kort en troon- 
loos. Na drie jaar doet Amadeus alweer 
afstand van de troon, verklarend dat het 
Spaanse volk onregeerbaar is. Maria 
overlijdt kort erna, Amadeus hertrouwt 
met zijn nicht, maar wordt niet ouder  
dan 45 jaar.

Amadeus 
poseert met zijn 
vrouw Maria 
Vittoria.

De Bartholomeusnacht staat ook wel 
bekend als ‘Parijse bloedbruiloft’.

Catharina de Zedeloze 
Wie? Catharina II van Rusland
Trouwjaar? 1745
Hoe liep het? Ze versleet minderjarige 
toyboys, had een geheime erotische 
kamer en een bijbaan als prostituee: over 
Catharina de Grote zijn de geruchten niet 
van de lucht. Vrij snel na haar huwelijk in 
1745 met de latere tsaar Peter III ergert 
ze zich al kapot aan haar man. Hij is 
emotioneel labiel en op zijn zachtst 
gezegd niet de slimste. Beiden hebben 
buitenechtelijke relaties. En als Peter, 
inmiddels tsaar, in 1762 het paleis verlaat 
om met zijn maîtresse op vakantie te 
gaan, grijpt Catharina haar kans en stoot 
Peter van de troon. Hij wordt gevangen 
gezet en kort erna dronken gevoerd en 
gewurgd door de broer van de minnaar 
van Catharina. Als tsarina leidt Catharina 
een zedeloos leven. Volgens geruchten 
verslijt ze minstens 22 minnaars, de een 
nog jonger dan de ander. Daarnaast zou 
ze in een bordeel een eigen kamertje 
hebben om mannen te ontvangen. 
Duitse soldaten die in 1941 haar paleis 
binnenvallen, vertellen over een geheime 

kamer die van onder tot boven gevuld 
was met pornografische schilderijen  
en erotische beeldhouwwerken. 
En ze leefde nog… Lang en losban-
dig. Ze overlijdt op haar 67ste aan een 
beroerte. Volgens sommige verhalen 
terwijl ze met een paard ‘bezig’ is. 7

Tijdens de Bartholomeusnacht worden 
de protestantse hoogwaardigheidsbe-
kleders, die voor het huwelijk in het  
uiterst katholieke Parijs verblijven, door  
de katholieken in de pan gehakt. Hendrik 
zelf ontsnapt maar ternauwernood aan 
een dodelijke aanslag. De gebeurtenissen 
leiden tot een golf van geweld in Parijs, 
waar in de dagen erna zeker 2000 
hugenoten gedood worden. De lynch-
partij verspreidt zich over heel Frankrijk. 
Geschat wordt dat tussen de 5000 en 
30.000 hugenoten de dood vinden. 
En hij leefde nog… Vruchtbaar en 
geliefd. Het huwelijk met Margaretha  
hield geen stand, maar Hendrik her-
trouwde en kreeg zeventien kinderen,  
van wie elf buitenechtelijk. Hij was een 
van de populairste Franse vorsten, 
hoewel hij in 1610 werd vermoord. 

De latere tsaar 
Peter III was 
Catharina’s 
achterneef.
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Kun je door 36 goedgekozen 
vragen echt verliefd raken 
op iedereen?

Het klinkt als een gimmick: elkaar 
36 vragen stellen en daardoor verliefd 
worden. Maar dankzij psychologische 
slimmigheden maken de juiste vragen 
een date in elk geval kansrijker.
TEKST PEPIJN VAN DER GULDEN

Rake 
vragen

Volgens lyrische claims 
kun je na die 36 vragen 

gelijk samen een huis 
zoeken. Overdreven?  
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Mijn studies hadden eerder al aandacht getrokkken, maar 
nooit zo overweldigend veel. Het was nogal een shock

 ‘Oh, ik was dus alleen een 
proefkonijn?’, vraagt m’n 
date halverwege onze 
derde afspraak, gespeeld 
beledigd. Ik heb haar  

net opgebiecht dat ik een verhaal ga 
schrijven over de 36 questions in love.  
En ja, ik had wel iemand nodig om ze 
aan voor te leggen. Na deze vragenlijst 
kun je al zo’n beetje samen op Funda  
een huis gaan zoeken. Tenminste, dat 
willen de wilde claims op internet je 
doen geloven. Stelt de methode werkelijk 
wat voor, en richten de voorgekookte 
vragen meer uit dan een avondje regulier 
babbelen in de kroeg?  
Wie weet. Voor we de 36 vragen afgerond 
hebben, zijn we twee dates en zeven uur 
gespreksstof verder. Dus wat doet het  
er eigenlijk toe dat mijn proefkonijn een 
proefkonijn is? Inmiddels begint het best 
gezellig te worden.

Vraag maar raak
‘Als je iedereen ter wereld mocht kiezen, 
wie mag er dan bij je komen eten?’ begin 
ik een week eerder enigszins hakkelend. 
We zijn los, mijn proefkonijn en ik. Ik 
vond haar op een datingapp. En geen 
zorgen, ik koos haar heus niet alleen uit 
voor dit verhaal. De slanke psychologie
studente leek me wel een vrolijk type.

Al gauw komen we heel aardig op gang, 
noodgedwongen via videobellen, wegens 
corona. De vragen zijn een vaste lijst, 
gewoon online te vinden. Op elke vraag 
geef je beiden antwoord en daarna mag 
je verder. Er zijn vragen die een lach 
oproepen, vragen die de diepte ingaan, 
en vragen die wat ongemak opwekken, 
omdat we elkaar nog maar kort kennen. 
‘Beschrijf een gênant moment uit je 
leven’, bijvoorbeeld. Het is in elk geval 
onderhoudend en gezellig, en we vinden 
elkaar regelmatig in onze antwoorden. 
Zo kruipen onze blikken vaker naar 
elkaar toe. Maar goed, dat kan ook 
gebeuren tijdens een gewone date, 
 zonder  vragenlijst. Drijven deze vragen 
ons echt eerder richting de liefde? 

Intieme vriendschap
‘Experimenteel opwekken van persoon
lijke verbondenheid: een procedure en 
enkele eerste bevindingen.’ Dit moet 
hem dan zijn, de bron van al die uit bun
dige claims. Maar dat kun je je bijna niet 
voorstellen. In de degelijke wetenschap
pelijke studie zijn het studenten, en geen 
tortelduifjes, die de 36 vragen aan elkaar 
stellen, om te kijken of ze leiden tot meer 
verbondenheid dan  gewone smalltalk. 
Dat kan handig zijn voor experimentele 
studies, schrijven de onderzoekers (zie 
het kader ‘Nuttige verbinding’). En dat  
is het dan. 
Een recept voor perfecte dates lijkt hier 
ver van af te staan. Maar echt waar, in  
de appendix staan de nu zo befaamde 
vragen. Hun bekendheid danken ze aan 
een artikel in The New York Times uit 
2015. ‘Doe dit om verliefd te worden op 
wie dan ook’, schreef auteur Mandy Len 
Catron. Zij had de 36 vragen aan haar 
date gesteld, belandde met hem in het 
huwelijksbootje en had kortom een 
universele handleiding voor verliefdheid 
gevonden, zo stelde ze.

Nuttige verbinding

Even wat vriend
schap kweken, 
hoor. Dat on

bekenden zich na 36 
persoonlijke vragen 
sterk met elkaar ver
bonden voelen, komt 
vooral van pas voor 
onderzoek, zo legt 
psycholoog en grond
legger van de lijst 
Arthur Aron uit. ‘Daar
door kunnen we het 
effect van zulke ver
bondenheid in het lab 
experimenteel testen.’ 
Studies tonen bijvoor
beeld dat mensen met 

vrienden van een 
andere etnische 
 achtergrond minder 
vooroordelen hebben. 
Maar heeft die vriend
schap vooroordelen 
weggenomen, of zijn 
de vriendschappen 
juist ontstaan door  
het gebrek aan voor
oordelen? Als proef
personen op aanvraag 
hechte banden gaan 
vormen, kun je heel 
direct zien wat dat met 
hun opvattingen doet. 
Varianten van de intie
mevragenmethode zijn 

al in honderden 
 studies toegepast. 
Toch hoeft de nauwe, 
experimentele band 
niet duurzaam te zijn, 
zo benadrukt Aron. 
‘Proefpersonen voelen 
zich zo close als met 
sommige van hun 
beste vrienden. Maar 
dat mondt niet nood
zakelijk uit in een 
vriendschap.’ Alleen 
als de band bestendigd 
wordt, verandert de 
tijdelijke verbonden
heid in een echte 
vriendschap.

Het is gezellig  en 
we vinden elkaar 

regelmatig in onze 
antwoorden. Onze 

 blikken  kruipen 
 vaker naar elkaar 
toe. Maar dat kan 

toch ook  gebeuren 
 tijdens een  gewone 

date?

hij zó goed zou werken.’ Proefpersonen 
voelden na drie kwartier gemiddeld  
al meer verbondenheid dan gemeten 
wordt bij drie op de tien echte vriend
schappen. Dat lijkt perspectief te bieden 
voor mij en mijn proefkonijn.

Leer elkaar kennen
De verbondenheid begint al op gang  
te komen. Normaal gesproken vertel  
ik een date niet op een eerste afspraak 
over mijn recent overleden opa bijvoor
beeld. Het is nogal een serieus gesprek, 
maar voelt al snel vertrouwd, ook als 
er langere stiltes vallen. Ik voel weinig 
reden iets achter te houden. Alsof we 
echt bij elkaar terecht kunnen. 
Dat de vragen diep zijn, is een belang
rijke eigenschap van deze vragenlijst, 
vertelt Aron. ‘Een band vormen begint 
met dingen onthullen aan elkaar. Dat 
begint vrij algemeen, en zodra je je meer 
op je je gemak voelt, ga je meer de diepte 
in.’ De vragen gaan over van alles: van 
etentjes met bekendheden en liedjes
zingen onderdedouche naar vragen 
over angsten en de dood. Zulke onder
werpen associëren we met onderlinge 
verbondenheid. ‘Destijds dachten we 
dat vooral jezelf blootgeven hielp.  
Inmiddels weten we dat het minstens  
zo belangrijk is hoe de ander daarop 
reageert. De ander krijgt de kans om 
inleving te tonen.’

Vind de gelijkenis
Ugh, daar is weer zo’n gemene vraag. 
‘Noem drie dingen die jij en je gespreks
partner gemeenschappelijk lijken te 
hebben.’ Waarin lijk ik op het proef

Beter dan vrienden
‘Het was nogal een shock’, vertelt de 
Amerikaanse psycholoog Arthur Aron 
(Stony Brook University), hoofd auteur 
van het onderzoek, telefonisch. ‘Mijn 
studies hadden eerder al behoorlijk wat 
aandacht gekregen, maar nooit zo over
weldigend veel.’ Van de tvserie The Big 

Bang Theory tot theatervoorstellingen: 
de vragen verschenen overal. Aron  
moest wennen aan de hooggespannen 
verwachtingen die de populaire media 
wekten. Maar helemaal uit de lucht 
gegrepen waren de claims ook weer niet. 
‘We hadden destijds wel verwacht dat de 
methode zou werken, maar niet dat  

Heel goed: houd je 
tablet bij de hand,  
want stel dat je een 
vraag vergeet.
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van het onderzoek, telefonisch. ‘Mijn 
studies hadden eerder al behoorlijk wat 
aandacht gekregen, maar nooit zo over
weldigend veel.’ Van de tvserie The Big 

Bang Theory tot theatervoorstellingen: 
de vragen verschenen overal. Aron  
moest wennen aan de hooggespannen 
verwachtingen die de populaire media 
wekten. Maar helemaal uit de lucht 
gegrepen waren de claims ook weer niet. 
‘We hadden destijds wel verwacht dat de 
methode zou werken, maar niet dat  

Heel goed: houd je 
tablet bij de hand,  
want stel dat je een 
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konijn, en zij op mij? We kennen elkaar 
nog niet eens drie drankjes lang. De 
vragen vissen nogal direct naar persoon
lijke gelijkenis. Het ontdekken van over
eenkomsten kweekt nou eenmaal snel 
een band, vertelt Aron. ‘Denken dat de 
ander op je lijkt is extreem belangrijk. 
Daadwerkelijk op elkaar lijken is lang 

niet zo belangrijk.’ Daar liggen mogelijk
heden, door op die overeenkomsten te 
focussen. ‘We vragen niet: noem drie 
zaken waarin jullie verschillen.’
Toegegeven, gelijkenissen vinden we 
wel, nu we er zo driftig naar zoeken. We 
zitten op dezelfde sarcasmegolflengte  
en de menselijke psyche fascineert ons 

mateloos. Onze verbintenis voelt al 
gauw serieuzig, ook omdat we de vragen 
nogal grondig afhandelen. Anderen 
zouden ze misschien afraffelen, maar  
wij geven ze serieuze aandacht. Al komt 
dat misschien ook omdat we beiden 
weinig aanleiding voelen de avond 
 voortijdig af te sluiten. 

Denken dat de ander op je lijkt is extreem belangrijk. 
Daadwerkelijk op elkaar lijken is van minder belang

De 36 vragen alleen zijn 
geen garantie voor een 
overslaande vonk. Er 
zijn meer voorwaarden.

Staren met hindernis
Daardoor lukt het niet om de lijst af te 
ronden in 45 minuten, zoals in het oor
spronkelijke onderzoek. De eerste avond 
duurt tot na middernacht. De slotvraag 
volgt pas op date twee na enkele uren. 
Maar dan moet het klapstuk nog volgen. 
We eindigen door elkaar vier minuten in 
de ogen te staren, in volledige stilte. Niet 
spontaan hoor, het is de slotopdracht. 
Alles om die liefde te bezegelen. Het 
voelt intens, maar ook wat onbeholpen. 
We kijken elkaar continu net niet aan. 
Welkom bij daten in coronatijd: kijk ik 
naar het scherm, dan ziet zij mij weg
kijken van de webcam. En kijk ik in de 
camera, dan zie ik haar weer niet. De 
vragen draaien om verbinding, maar 
deze afstand verbreken we niet zomaar 
even makkelijk. 
Toch is de ervaring bijzonder. Die ‘expe
rimentele opwekking van persoonlijke 
verbondenheid’ is gelukt, kan ik wel 
stellen, in elk geval van mijn kant. Ik 
voel een bijzondere verbondenheid, al 
kennen we elkaar nog maar kort, die  
ik gewoonlijk niet voel na een paar uur 
keuvelen. En andersom lijkt dat ook  
het geval, als ik de lach op het scherm 
bekijk. Echte verliefdheid? Dat voel ik 
niet, maar die 36 vragen hebben wel  
wat uitgericht.

Geen hard to get
De vier intense slotminuten waren 
trouwens geen onderdeel van het oor
spronkelijke onderzoek, zo benadrukt 
Aron. Ze zijn later toegevoegd, maar 
mogelijk vormen ze wel een goed bonus
nummer. Verliefdheid aanwakkeren 
vraagt namelijk nog een belangrijk  
derde ingrediënt. ‘Je wilt heel graag 
denken dat de ander je leuk vindt. Er 
wordt wel gezegd dat je hard to get moet 
spelen, maar dat blijkt volgens studies 
niet het geval.’ Sommige vragen hinten 

op dat gevoel van genegenheid, maar 
heel uitbundig is het niet, omdat de set 
van 36 niet op romantiek is gericht.
Aron ontwikkelde in de jaren negentig 
ook veertig vergelijkbare vragen die wél 
bedoeld zijn om verliefd te worden. ‘Die 
vragen probeerden we voor het eerst uit 
op twee studenten in ons lab. Ze werden 
niet alleen verliefd, ze zijn getrouwd.’  
Die ware liefdesvragen zijn vreemd 
genoeg juist niet online te vinden:  
Aron stuurt ze toe, als scheve foto’s  
van pagina’s uit een dissertatie uit 1991. 
Maar vanaf nu staan ze gewoon op de 
site van Quest (zie onderaan). Al waar
schuwt hij wel dat ook die vragen niet 
voor iedereen magie opleveren. ‘De 
vragen spelen een rol, maar kunnen 
alleen werken als er ook aan andere 
belangrijke voorwaarden is voldaan.’ 
Ook ijzersterke vragen compenseren  
een gebrek aan fysieke aantrekkings
kracht bijvoorbeeld niet.

Blijven experimenteren
Bovendien moet je ook op andere vlakken 
interesses delen, zo blijkt als ik voor de 
derde keer afspreek met het proefkonijn. 
Het vraagt best wat aanpassing om 
‘gewoon’ te praten met elkaar, zonder 
script. Dus helaas, hier volgt géén aan
kondiging van een huwelijk. Maar het 

voelt wel alsof we per deeltjesversneller 
de elementaire basis hebben gelegd. En 
dan hebben we die veertig vragen nog 
niet eens een kans gegeven, vertel ik bij 
het verklappen van haar rol als proef
konijn. Goed dan, die wil ze wel een 
keertje uitproberen. Puur voor het 
 experiment, uiteraard. Q

pepijn.van.der.gulden@quest.nl

APK voor liefde

De persoonlijke vragen  
zijn niet alleen nuttig  
om banden te smeden,  

je kunt ze er ook mee onder
houden, vertelt psycholoog 
Arthur Aron. Als stel kun je de 
vragen aan elkaar stellen. En  
een double date werkt nog beter, 
zo blijkt uit onderzoek uit 2014. 
Een goede relatie met een ander 
koppel verstevigt namelijk ook 
de banden binnen ieder tweetal. 
Zo’n sessie hoeft trouwens niet 
lang te duren, vertelt Aron. De 
vragenlijst bestaat uit drie delen 
van twaalf vragen: na elk halfuur 
kun je bijvoorbeeld op het vol
gende deel overstappen. Wel 
verliezen de vragen na een  
of twee sessies hun waarde.  
‘Ze te vaak herhalen is niet de 
bedoeling. Als je de vragen al 
eerder beantwoord hebt, raken 
je antwoorden sleets.’ Gelukkig 
is Arons oorspronkelijke selectie 
allesbehalve heilig, vertelt hij. 
Het principe telt: beginnen met 
meer algemene vragen en dan 
de diepte in gaan. Dat kun je ook 
zelf doen, zonder voorgekookt 
lijstje.

We eindigen 
door  elkaar vier 

 minuten in de 
ogen te staren, in 

 volledige  stilte. Niet 
 spontaan hoor, het 
is de  slotopdracht. 
 Alles om de liefde 

 bezegelen

Meer informatie
quest.nl/36vragen:  
de befaamde 36 vragen.
quest.nl/40vragen  
en de 40 nóg kansrijkere vragen.
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konijn, en zij op mij? We kennen elkaar 
nog niet eens drie drankjes lang. De 
vragen vissen nogal direct naar persoon
lijke gelijkenis. Het ontdekken van over
eenkomsten kweekt nou eenmaal snel 
een band, vertelt Aron. ‘Denken dat de 
ander op je lijkt is extreem belangrijk. 
Daadwerkelijk op elkaar lijken is lang 

niet zo belangrijk.’ Daar liggen mogelijk
heden, door op die overeenkomsten te 
focussen. ‘We vragen niet: noem drie 
zaken waarin jullie verschillen.’
Toegegeven, gelijkenissen vinden we 
wel, nu we er zo driftig naar zoeken. We 
zitten op dezelfde sarcasmegolflengte  
en de menselijke psyche fascineert ons 

mateloos. Onze verbintenis voelt al 
gauw serieuzig, ook omdat we de vragen 
nogal grondig afhandelen. Anderen 
zouden ze misschien afraffelen, maar  
wij geven ze serieuze aandacht. Al komt 
dat misschien ook omdat we beiden 
weinig aanleiding voelen de avond 
 voortijdig af te sluiten. 

Denken dat de ander op je lijkt is extreem belangrijk. 
Daadwerkelijk op elkaar lijken is van minder belang

De 36 vragen alleen zijn 
geen garantie voor een 
overslaande vonk. Er 
zijn meer voorwaarden.

Staren met hindernis
Daardoor lukt het niet om de lijst af te 
ronden in 45 minuten, zoals in het oor
spronkelijke onderzoek. De eerste avond 
duurt tot na middernacht. De slotvraag 
volgt pas op date twee na enkele uren. 
Maar dan moet het klapstuk nog volgen. 
We eindigen door elkaar vier minuten in 
de ogen te staren, in volledige stilte. Niet 
spontaan hoor, het is de slotopdracht. 
Alles om die liefde te bezegelen. Het 
voelt intens, maar ook wat onbeholpen. 
We kijken elkaar continu net niet aan. 
Welkom bij daten in coronatijd: kijk ik 
naar het scherm, dan ziet zij mij weg
kijken van de webcam. En kijk ik in de 
camera, dan zie ik haar weer niet. De 
vragen draaien om verbinding, maar 
deze afstand verbreken we niet zomaar 
even makkelijk. 
Toch is de ervaring bijzonder. Die ‘expe
rimentele opwekking van persoonlijke 
verbondenheid’ is gelukt, kan ik wel 
stellen, in elk geval van mijn kant. Ik 
voel een bijzondere verbondenheid, al 
kennen we elkaar nog maar kort, die  
ik gewoonlijk niet voel na een paar uur 
keuvelen. En andersom lijkt dat ook  
het geval, als ik de lach op het scherm 
bekijk. Echte verliefdheid? Dat voel ik 
niet, maar die 36 vragen hebben wel  
wat uitgericht.

Geen hard to get
De vier intense slotminuten waren 
trouwens geen onderdeel van het oor
spronkelijke onderzoek, zo benadrukt 
Aron. Ze zijn later toegevoegd, maar 
mogelijk vormen ze wel een goed bonus
nummer. Verliefdheid aanwakkeren 
vraagt namelijk nog een belangrijk  
derde ingrediënt. ‘Je wilt heel graag 
denken dat de ander je leuk vindt. Er 
wordt wel gezegd dat je hard to get moet 
spelen, maar dat blijkt volgens studies 
niet het geval.’ Sommige vragen hinten 

op dat gevoel van genegenheid, maar 
heel uitbundig is het niet, omdat de set 
van 36 niet op romantiek is gericht.
Aron ontwikkelde in de jaren negentig 
ook veertig vergelijkbare vragen die wél 
bedoeld zijn om verliefd te worden. ‘Die 
vragen probeerden we voor het eerst uit 
op twee studenten in ons lab. Ze werden 
niet alleen verliefd, ze zijn getrouwd.’  
Die ware liefdesvragen zijn vreemd 
genoeg juist niet online te vinden:  
Aron stuurt ze toe, als scheve foto’s  
van pagina’s uit een dissertatie uit 1991. 
Maar vanaf nu staan ze gewoon op de 
site van Quest (zie onderaan). Al waar
schuwt hij wel dat ook die vragen niet 
voor iedereen magie opleveren. ‘De 
vragen spelen een rol, maar kunnen 
alleen werken als er ook aan andere 
belangrijke voorwaarden is voldaan.’ 
Ook ijzersterke vragen compenseren  
een gebrek aan fysieke aantrekkings
kracht bijvoorbeeld niet.

Blijven experimenteren
Bovendien moet je ook op andere vlakken 
interesses delen, zo blijkt als ik voor de 
derde keer afspreek met het proefkonijn. 
Het vraagt best wat aanpassing om 
‘gewoon’ te praten met elkaar, zonder 
script. Dus helaas, hier volgt géén aan
kondiging van een huwelijk. Maar het 

voelt wel alsof we per deeltjesversneller 
de elementaire basis hebben gelegd. En 
dan hebben we die veertig vragen nog 
niet eens een kans gegeven, vertel ik bij 
het verklappen van haar rol als proef
konijn. Goed dan, die wil ze wel een 
keertje uitproberen. Puur voor het 
 experiment, uiteraard. Q

pepijn.van.der.gulden@quest.nl

APK voor liefde
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HET 
OVERSPEL-
SPEL 

TEST  Wie is de grootste 
vreemdganger? 

Psychologie

1 Wat is je
geslacht?

In overspelonderzoeken van de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw werden mannen meestal ontmaskerd als grootste 

vreemdgangers. De oude verklaring? Mannen kunnen hun genen 
met elke amoureuze ontmoeting snel verspreiden, terwijl vrouwen 
hooguit twee of drie kinderen per jaar krijgen. Dat wordt ook niet 
anders door vreemd te gaan. Maar vanaf de jaren negentig lijken, 
aldus de cijfers, overspelige vrouwen de mannen in te halen. Dat 
kan allerlei oorzaken hebben. Werken vrouwen meer buiten de 
deur en duiken ze dan sneller met een ander dan hun partner het 
bed in? Of gingen ze altijd al even vaak vreemd als de heren, maar 
geven ze dat pas in de laatste jaren toe? Hoe dan ook, een onder- 
zoek van de University of Indiana (VS) uit 2009 zegt dat er niet 
veel verschil is: van de onderzochte mannen zei 23,2 procent 
‘seksuele interactie’ te hebben gehad met een ander dan de eigen 
partner, tegen 19,2 procent van de vrouwen. In recenter Ameri-
kaans onderzoek, van het Institute for 
Family Studies uit 2017, lijken met name 
jongere vrouwen in hun twintiger jaren 
ongeveer gelijk op te gaan met mannen. 
Maar bij dertig jaar en ouder voeren de 
mannen de boventoon qua vreemdgaan. 
Dus al worden ze op de hielen gezeten 
door jonge overspelige vrouwen, het zijn 
de mannen die een overspelpunt krijgen. 
Vrouwen: sorry, geen punt. Non-binair? 
Helaas, onderzoeken naar overspel gaan 
vooral over mannen of vrouwen. Dus 
ook jou kunnen we nog geen punt geven.

2 Ben jij niet vies
van een drankje, 

jointje en/of pilletje? 

Stel, een nogal aantrekkelijk type begint jou te versieren.
Dan denk je misschien al snel: wat doe ik mijn partner aan 

als ik hierop inga? Wat zijn de gevolgen voor mijn relatie? En 
meer van dat soort gedachten. Als je broodnuchter op klaar-
lichte dag bij de supermarkt staat, komen deze bezwaren snel  
bij je op en bedenk je je waarschijnlijk. Maar in een donkere 
club in beschonken toestand, waarbij je misschien ook nog een 
jointje/pilletje/ander verdovend middel achter de kiezen hebt, 
denk je doorgaans niet zo helder meer na. Onderzoekers van 
onder andere de University of Colorado Denver (Verenigde 
Staten) analyseerden in 2005 meerdere studies naar overspel. 
Daaruit bleek dat een van de belangrijkste omstandigheden 
waaronder mensen vreemdgingen, was als er drank of drugs  
in de man of vrouw zat. Logisch, want door alcohol of drugs  
voel je je minder geremd. Daardoor 
raak je sneller seksueel opgewonden  
of emotioneel kwetsbaar. In beide 
toestanden kun je geen nuchtere over- 
wegingen maken en dan denk je al snel 
niet meer aan je partner. En voor je het 
weet ben je aan de rol met die ander. 
Dus: kijk je graag en diep in het glaasje 
of de hasjpijp? Noteer dan maar een 
overspelpunt. Drink je geen druppel  
en gebruik je geen drugs? Of doe je dat 
alles zeer sporadisch? Helaas, geen punt 
voor jou.

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 

Speel dit gezellig met je geliefde, vrienden, 
of stiekem alleen. Wie maakt de meeste 
kans om een scheve schaats te rijden, 
volgens de talloze overspelonderzoeken? 

 7 TEKST: MELANIE METZ / ILLUSTRATIES: HEIN DE KORT/COMIC HOUSE
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HET 
OVERSPEL-
SPEL 
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vreemdganger? 

Psychologie

1 Wat is je
geslacht?
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Dus al worden ze op de hielen gezeten 
door jonge overspelige vrouwen, het zijn 
de mannen die een overspelpunt krijgen. 
Vrouwen: sorry, geen punt. Non-binair? 
Helaas, onderzoeken naar overspel gaan 
vooral over mannen of vrouwen. Dus 
ook jou kunnen we nog geen punt geven.

2 Ben jij niet vies
van een drankje, 

jointje en/of pilletje? 

Stel, een nogal aantrekkelijk type begint jou te versieren.
Dan denk je misschien al snel: wat doe ik mijn partner aan 

als ik hierop inga? Wat zijn de gevolgen voor mijn relatie? En 
meer van dat soort gedachten. Als je broodnuchter op klaar-
lichte dag bij de supermarkt staat, komen deze bezwaren snel  
bij je op en bedenk je je waarschijnlijk. Maar in een donkere 
club in beschonken toestand, waarbij je misschien ook nog een 
jointje/pilletje/ander verdovend middel achter de kiezen hebt, 
denk je doorgaans niet zo helder meer na. Onderzoekers van 
onder andere de University of Colorado Denver (Verenigde 
Staten) analyseerden in 2005 meerdere studies naar overspel. 
Daaruit bleek dat een van de belangrijkste omstandigheden 
waaronder mensen vreemdgingen, was als er drank of drugs  
in de man of vrouw zat. Logisch, want door alcohol of drugs  
voel je je minder geremd. Daardoor 
raak je sneller seksueel opgewonden  
of emotioneel kwetsbaar. In beide 
toestanden kun je geen nuchtere over- 
wegingen maken en dan denk je al snel 
niet meer aan je partner. En voor je het 
weet ben je aan de rol met die ander. 
Dus: kijk je graag en diep in het glaasje 
of de hasjpijp? Noteer dan maar een 
overspelpunt. Drink je geen druppel  
en gebruik je geen drugs? Of doe je dat 
alles zeer sporadisch? Helaas, geen punt 
voor jou.

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 

Speel dit gezellig met je geliefde, vrienden, 
of stiekem alleen. Wie maakt de meeste 
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Psychologie

Eet jij liever een muffin dan een appel? Dan 
 ben je misschien wel een vreemdganger

4 Een onbekende man
vraagt of hij jouw telefoon 

mag lenen. Hij is de zijne kwijt. 
Wat doe jij?

Hoe servicegericht je bent, heeft invloed op hoe overspelig je
bent. Mensen die hoog scoren op deze karaktertrek gaan niet 

snel vreemd. Ze willen andere mensen namelijk graag helpen en 
aardig gevonden worden. Je geliefde bedriegen met een ander is 
niet echt behulpzaam, en zeker niet aardig. Leen jij makkelijk je 
telefoon uit aan een vreemde? Dan ben jij een servicegericht schat 
van een mens. Dat valt te prijzen, maar een punt voor overspel 
krijg je dus niet. Niet-servicegerichte types zijn vaak kritisch en 
wantrouwig tegenover anderen. Het maakt hen niet heel veel uit  
of iemand ze aardig vindt. Zulke onbehulpzame mensen hebben 
daarom ook meer kans om vreemd te gaan. Ze leven zich minder 
in in hun geliefde, en handelen eerder  
uit eigenbelang. Oftewel: als zij het  
bed in willen duiken met een ander,  
dan doen ze dat gewoon lekker. En  
als een wildvreemde vent opeens hun 
dure smartphone wil gebruiken, zeggen  
ze gewoon ‘nee’.  Zou jij je telefoon ook 
nooit uitlenen? Noteer maar een over- 
spelpunt, wantrouwige zuurpruim.  

3 Wat kies je: een stuk 
taart of een appel?

Eetgedrag en liefde hebben met elkaar te maken. Dat blijkt
uit onderzoek van onder meer de Tilburg University uit 2014, 

naar manieren om verleidingen zoals vreemdgaan en lekker eten 
te weerstaan. Eet je liever een ongezonde maar lekkere muffin 
dan een saaie doch voedzame appel? Dan is de kans groot dat je  
je ook op andere vlakken minder goed kunt beheersen, bijvoor-
beeld bij seksuele verleidingen. Daar kun je niets aan doen, dat  
is de schuld van je hersenen. Het beloningscentrum in je brein,  
dat reageert op genotsmiddelen zoals vet eten, seks of alcohol, 
werkt bij jou misschien harder. Je denkt even aan niets anders  
dan het genot om met diegene de koffer in te duiken. Nu is het  
zo dat je prefrontale cortex (het controlesysteem in je brein) 
normaal gesproken zorgt dat je wordt geremd bij ongezonde 
genoegens: ho, dat is niet goed voor je! Helaas onderdrukt het 
beloningscentrum (lekker!) dat controle- 
systeem (ongezond!). Hoe harder het 
beloningssysteem bij jou werkt, hoe 
minder goed het controlesysteem dat 
doet. Daardoor geven sommige mensen 
makkelijker toe aan genotsopwekkende 
zaken, zoals muffins en seks. Dus eet jij 
graag lekkere maar ongezonde muffins? 
Dan zou jij ook weleens makkelijker 
voor de verleidingen van het vreemd-
gaan kunnen vallen. Jij krijgt dus een 
punt. Kies je verstandig, en kies je een  
appel? Geen punt voor jou.

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 

5Snel antwoorden.
Noem de kleur van 

deze letters: GROEN

D it testje is onderdeel van de Strooptest. Psychologen van de
Radboud Universiteit in Nijmegen deden bij een onderzoek  

naar vreemdgaan in 2011 een uitgebreidere variant van deze test.  
65 studenten die een relatie hadden, moesten snelle denkspelletjes 
doen op de computer. Vervolgens bekeken de proefpersonen foto’s 
van knappe mensen en mochten ze aangeven of ze diegenen in het 
echt zouden willen ontmoeten. Het bleek dat de mensen die wel in 
waren voor een ontmoeting met een knapperd, ook meer moeite 
hadden met de Strooptest. Scoor je namelijk slecht op deze test, 
dan is dat een teken dat je nogal impulsief bent. Want je reageert 
op het eerste dat je te binnen schiet. Dat heeft ook weer te maken 
met het controlesysteem (de prefrontale cortex) in je brein. Het 
lezen van een tekst doe je automatisch. 
Moet je dat opeens anders aanpakken, 
dan moet je controlesysteem ingrijpen. 
Je hersenen moeten razendsnel je eerste 
reactie (ik wil het lezen!) onderdrukken. 
Lukt dat, en kun je dus vrij makkelijk 
‘rood’ zeggen? Dan kun jij de impuls  
om op avances in te gaan, vermoedelijk 
ook goed onderdrukken. Knap. Maar je 
verdient er geen overspelpunt mee. Blijf 
je steeds maar op je impuls afgaan om 
de letters te lezen en ‘groen’ te zeggen? 
Noteer dan wel een overspelpunt. 

6 Je hebt een vriend 
beloofd te helpen 

verhuizen. Wat doe je? 

Verantwoordelijke personen komen hun beloftes na, halen
deadlines en komen netjes op tijd. In de psychologie wordt  

je karakter ingedeeld in vijf persoonlijkheidstypen genaamd ‘Big 
Five’. Verantwoordelijkheid (of het gebrek eraan) is een belang-
rijke trek die bepaalt of je vreemdgaat of niet, blijkt uit meerdere 
onderzoeken. Hoe verantwoordelijker jij bent, hoe kleiner de kans 
dat je ontrouw bent. Dat je je geliefde niet belazert, is tenslotte  
ook een afspraak. Een verantwoordelijk mens houdt zich daar 
keurig aan, een onverantwoordelijk type neemt dat met een korrel 
zout. Dus: heb jij een afspraak om te helpen verhuizen en sta jij  
op de afgesproken tijd op de stoep bij je vriend, met een extra rol 
plakband om de dozen dicht te plakken? Dan ben jij duidelijk een 
verantwoordelijk type. Jij zult niet snel 
vreemdgaan. Geen punt voor jou. Maar 
moeten ze jou meestal uit je bed bellen 
omdat je de hele verhuisafspraak bent 
vergeten? Dan heb jij een minder verant-
woordelijk persoonlijkheidstype (of, in 
niet-psychologische termen: je bent een 
lapzwans). Lullig voor je vriend, maar  
jij krijgt wel een overspelpunt.

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 
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mag lenen. Hij is de zijne kwijt. 
Wat doe jij?

Hoe servicegericht je bent, heeft invloed op hoe overspelig je
bent. Mensen die hoog scoren op deze karaktertrek gaan niet 

snel vreemd. Ze willen andere mensen namelijk graag helpen en 
aardig gevonden worden. Je geliefde bedriegen met een ander is 
niet echt behulpzaam, en zeker niet aardig. Leen jij makkelijk je 
telefoon uit aan een vreemde? Dan ben jij een servicegericht schat 
van een mens. Dat valt te prijzen, maar een punt voor overspel 
krijg je dus niet. Niet-servicegerichte types zijn vaak kritisch en 
wantrouwig tegenover anderen. Het maakt hen niet heel veel uit  
of iemand ze aardig vindt. Zulke onbehulpzame mensen hebben 
daarom ook meer kans om vreemd te gaan. Ze leven zich minder 
in in hun geliefde, en handelen eerder  
uit eigenbelang. Oftewel: als zij het  
bed in willen duiken met een ander,  
dan doen ze dat gewoon lekker. En  
als een wildvreemde vent opeens hun 
dure smartphone wil gebruiken, zeggen  
ze gewoon ‘nee’.  Zou jij je telefoon ook 
nooit uitlenen? Noteer maar een over- 
spelpunt, wantrouwige zuurpruim.  

3 Wat kies je: een stuk 
taart of een appel?

Eetgedrag en liefde hebben met elkaar te maken. Dat blijkt
uit onderzoek van onder meer de Tilburg University uit 2014, 

naar manieren om verleidingen zoals vreemdgaan en lekker eten 
te weerstaan. Eet je liever een ongezonde maar lekkere muffin 
dan een saaie doch voedzame appel? Dan is de kans groot dat je  
je ook op andere vlakken minder goed kunt beheersen, bijvoor-
beeld bij seksuele verleidingen. Daar kun je niets aan doen, dat  
is de schuld van je hersenen. Het beloningscentrum in je brein,  
dat reageert op genotsmiddelen zoals vet eten, seks of alcohol, 
werkt bij jou misschien harder. Je denkt even aan niets anders  
dan het genot om met diegene de koffer in te duiken. Nu is het  
zo dat je prefrontale cortex (het controlesysteem in je brein) 
normaal gesproken zorgt dat je wordt geremd bij ongezonde 
genoegens: ho, dat is niet goed voor je! Helaas onderdrukt het 
beloningscentrum (lekker!) dat controle- 
systeem (ongezond!). Hoe harder het 
beloningssysteem bij jou werkt, hoe 
minder goed het controlesysteem dat 
doet. Daardoor geven sommige mensen 
makkelijker toe aan genotsopwekkende 
zaken, zoals muffins en seks. Dus eet jij 
graag lekkere maar ongezonde muffins? 
Dan zou jij ook weleens makkelijker 
voor de verleidingen van het vreemd-
gaan kunnen vallen. Jij krijgt dus een 
punt. Kies je verstandig, en kies je een  
appel? Geen punt voor jou.
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5Snel antwoorden.
Noem de kleur van 

deze letters: GROEN

D it testje is onderdeel van de Strooptest. Psychologen van de
Radboud Universiteit in Nijmegen deden bij een onderzoek  

naar vreemdgaan in 2011 een uitgebreidere variant van deze test.  
65 studenten die een relatie hadden, moesten snelle denkspelletjes 
doen op de computer. Vervolgens bekeken de proefpersonen foto’s 
van knappe mensen en mochten ze aangeven of ze diegenen in het 
echt zouden willen ontmoeten. Het bleek dat de mensen die wel in 
waren voor een ontmoeting met een knapperd, ook meer moeite 
hadden met de Strooptest. Scoor je namelijk slecht op deze test, 
dan is dat een teken dat je nogal impulsief bent. Want je reageert 
op het eerste dat je te binnen schiet. Dat heeft ook weer te maken 
met het controlesysteem (de prefrontale cortex) in je brein. Het 
lezen van een tekst doe je automatisch. 
Moet je dat opeens anders aanpakken, 
dan moet je controlesysteem ingrijpen. 
Je hersenen moeten razendsnel je eerste 
reactie (ik wil het lezen!) onderdrukken. 
Lukt dat, en kun je dus vrij makkelijk 
‘rood’ zeggen? Dan kun jij de impuls  
om op avances in te gaan, vermoedelijk 
ook goed onderdrukken. Knap. Maar je 
verdient er geen overspelpunt mee. Blijf 
je steeds maar op je impuls afgaan om 
de letters te lezen en ‘groen’ te zeggen? 
Noteer dan wel een overspelpunt. 

6 Je hebt een vriend 
beloofd te helpen 

verhuizen. Wat doe je? 

Verantwoordelijke personen komen hun beloftes na, halen
deadlines en komen netjes op tijd. In de psychologie wordt  

je karakter ingedeeld in vijf persoonlijkheidstypen genaamd ‘Big 
Five’. Verantwoordelijkheid (of het gebrek eraan) is een belang-
rijke trek die bepaalt of je vreemdgaat of niet, blijkt uit meerdere 
onderzoeken. Hoe verantwoordelijker jij bent, hoe kleiner de kans 
dat je ontrouw bent. Dat je je geliefde niet belazert, is tenslotte  
ook een afspraak. Een verantwoordelijk mens houdt zich daar 
keurig aan, een onverantwoordelijk type neemt dat met een korrel 
zout. Dus: heb jij een afspraak om te helpen verhuizen en sta jij  
op de afgesproken tijd op de stoep bij je vriend, met een extra rol 
plakband om de dozen dicht te plakken? Dan ben jij duidelijk een 
verantwoordelijk type. Jij zult niet snel 
vreemdgaan. Geen punt voor jou. Maar 
moeten ze jou meestal uit je bed bellen 
omdat je de hele verhuisafspraak bent 
vergeten? Dan heb jij een minder verant-
woordelijk persoonlijkheidstype (of, in 
niet-psychologische termen: je bent een 
lapzwans). Lullig voor je vriend, maar  
jij krijgt wel een overspelpunt.
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Als je veel geld verdient, valt het minder op 
als je dure presentjes koopt voor je vlam

7 Twitter/instagram/
snapchat jij veel?

De hoeveelheid tijd die je doorbrengt op sociale media, zou
weleens van invloed kunnen zijn op je neiging om je partner  

te bedriegen. In 2014 onderzocht de Amerikaanse University of 
Missouri de invloed van sociale media op het liefdesleven van 581 
twitteraars. Het bleek dat mensen die erg actief waren op Twitter 
ook veel vaker ruzie kregen over het feit dat ze zo vaak aan een 
scherm gekluisterd zaten. Dat is ongezellig voor een partner en 
leidde in de meeste gevallen tot relatie-ellende, van scheidingen  
tot vreemdgaan. Behalve dat je ruzie kunt krijgen over je scherm-
verslaving, maken de sociale media het 
je ook nog eens makkelijker om vreemd 
te gaan. Je kunt stiekem nieuwe mensen 
leren kennen en hen discreet berichten 
sturen. Ben jij niet van de sociale media 
af te slaan? Noteer een punt. Stamt jouw 
laatste Instagrampost uit 2015 en weet je 
niet eens hoe Twitter werkt? Dan ben je 
geen fanatieke socialemediagebruiker. 
Geen punten voor jou.

8 Hoeveel geld
verdien je? 

Een hoog inkomen kan overspeliger maken. Volgens onderzoek
uit 2001 naar beweegredenen om vreemd te gaan, aan onder 

meer de University of Washington (VS), waren mensen met een 
inkomen boven de 30.000 dollar per jaar vaker overspelig. Dat  
was destijds in de VS iets meer dan een modaal inkomen. Het  
zou komen doordat het met meer geld makkelijker wordt om een 
affaire te bekostigen. Je bent bijvoorbeeld heel wat extra geld kwijt 
aan hotels of cadeautjes. Verder valt met een hoog salaris makke-
lijker te verbloemen dat je kosten maakt. Als er maar genoeg  
op de rekening staat, merkt je partner 
minder snel dat je dure lingerie hebt 
gekocht, dan wanneer je elk dubbeltje 
moet omdraaien. Nu stamt het onder-
zoek uit 2001. Inmiddels is de grens van 
30.000 dollar hoger komen te liggen door 
inflatie. Het zou nu neerkomen op ruim 
43.000 dollar, of 38.000 euro per jaar, iets 
meer dan het bruto modaal jaarinkomen 
in Nederland. Als jij meer dan 38.000 
euro bruto verdient, dan krijg je er een 
overspelpunt bij. Zit je onder de 38.000 
euro per jaar? Dan krijg je nop. 

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 

10 Ben je
gelovig? 

Gelovige mensen zouden minder snel vreemdgaan, volgens een
studie uit 2001 van onder andere de University of Washington 

(VS). De onderzoekers stelden 4118 getrouwde mensen de vraag: 
heb je tijdens je huwelijk ooit seks gehad met iemand anders dan  
je partner? Bijna dertien procent zei vreemd te zijn gegaan, bijna 
87 procent beweerde van niet. Ook werd gevraagd naar zaken 
zoals geloof en geluk in het huwelijk. Het bleek dat de religieuze 
personen gelukkig waren in hun huwelijk, 
en ook minder vaak overspel pleegden 
dan niet-gelovigen. Mogelijk komt dat 
doordat het huwelijk in veel religies 
belangrijk is. Het zou natuurlijk ook 
kunnen dat religieuze mensen om die 
reden liever niet toegeven willen dat ze 
vreemdgaan. Maar we gaan er voor het 
gemak van uit dat ze gewoon eerlijk 
hebben geantwoord. Ben je gelovig? 
Dan scoor je geen overspelpunt. Als  
je niet gelooft, krijg je wel een punt.

9 Verdien je meer
dan je partner? 

Voor een groot onderzoek werd sinds 1979 een groot aantal
Amerikanen gevolgd die destijds 14 tot 22 jaar oud waren.  

Zij beantwoordden onder meer vragen over hun relaties en hun 
inkomen. In 2015 analyseerde socioloog Christin Munch van de 
University of Connecticut de gegevens uit dit onderzoek. Uit haar 
analyse bleek dat een aantal van de onderzochte personen vreemd- 
ging. Opmerkelijk was dat mensen die minder verdienden dan  
hun partner, vaker vreemd bleken te gaan. Vreemdgaan zou  
een manier kunnen zijn om de ongelijkheid in inkomen recht  
te trekken, suggereert onderzoeker 
Munch. Vooral mannen voelen zich 
misschien een beetje een watje als ze 
minder verdienen dan hun partner. 
Door het met een ander te doen, hebben 
ze toch nog het gevoel een sterke macho 
te zijn. Ben je een vrouw en verdien je 
minder dan je partner? Dan krijg je  
een overspelpunt. Ben jij een man, en 
verdient je partner meer? Noteer dan 
maar twee overspelpunten. Verdien je 
meer dan je partner, of ben je alleen-
verdiener? Geen punten voor jou. 

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 

SCORES
Overspeler 1 

Overspeler 2 

Overspeler 3 

Overspeler 4 

UITSLAG
Totaal overspeler 1 

Totaal overspeler 2 

Totaal overspeler 3 

Totaal overspeler 4 

Wie is de 
grootste 
overspeler?  
Tel je punten bij elkaar op 
en noteer hier de uitslag. 
Kijk hieronder wie het 
overspelspel gewonnen 
heeft.  

7-10 punten  Casanova
Als er een kampioenschap overspelen bestond, zou jij de titel- 
favoriet zijn. Of je je talent om vreemd te gaan nou in praktijk 
brengt of niet, jij hebt werkelijk alles mee om een echte schuins-
marcheerder te worden. Hebben mensen weleens kritiek op  
jouw behoefte om buiten de deur te seksen? Noem jezelf dan 
‘polyamoureus’, dat klinkt tere zieltjes misschien wat beter in  
de oren. 

5-6 punten  Jan/Sjaan Modaal
Je hebt een hoop trekjes van een overspelig mens. Maar waar- 
schijnlijk niet genoeg om echt snel overstag te gaan. Als je een 
aantrekkelijke persoon tegenkomt, schieten er heus weleens 
onfrisse gedachten door je hoofd. Maar je hebt jezelf aardig in  
de hand. Kijk wel uit voor verleidingen als je echt dronken bent,  
of op een andere manier remmen losgooit. 

0-4 punten  Heilig boontje
Al zetten ze jou op een feest tussen fotomodellen die dol op  
jou zijn, jij zult geen vinger uitsteken. Je bent zo monogaam als 
een prairiewoelmuis. Jij bent, kortom, de grote verliezer van dit 
Overspelspel. Maar niet getreurd. In een fijne liefdesrelatie ben  
je een winnaar. 
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te bedriegen. In 2014 onderzocht de Amerikaanse University of 
Missouri de invloed van sociale media op het liefdesleven van 581 
twitteraars. Het bleek dat mensen die erg actief waren op Twitter 
ook veel vaker ruzie kregen over het feit dat ze zo vaak aan een 
scherm gekluisterd zaten. Dat is ongezellig voor een partner en 
leidde in de meeste gevallen tot relatie-ellende, van scheidingen  
tot vreemdgaan. Behalve dat je ruzie kunt krijgen over je scherm-
verslaving, maken de sociale media het 
je ook nog eens makkelijker om vreemd 
te gaan. Je kunt stiekem nieuwe mensen 
leren kennen en hen discreet berichten 
sturen. Ben jij niet van de sociale media 
af te slaan? Noteer een punt. Stamt jouw 
laatste Instagrampost uit 2015 en weet je 
niet eens hoe Twitter werkt? Dan ben je 
geen fanatieke socialemediagebruiker. 
Geen punten voor jou.
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Een hoog inkomen kan overspeliger maken. Volgens onderzoek
uit 2001 naar beweegredenen om vreemd te gaan, aan onder 

meer de University of Washington (VS), waren mensen met een 
inkomen boven de 30.000 dollar per jaar vaker overspelig. Dat  
was destijds in de VS iets meer dan een modaal inkomen. Het  
zou komen doordat het met meer geld makkelijker wordt om een 
affaire te bekostigen. Je bent bijvoorbeeld heel wat extra geld kwijt 
aan hotels of cadeautjes. Verder valt met een hoog salaris makke-
lijker te verbloemen dat je kosten maakt. Als er maar genoeg  
op de rekening staat, merkt je partner 
minder snel dat je dure lingerie hebt 
gekocht, dan wanneer je elk dubbeltje 
moet omdraaien. Nu stamt het onder-
zoek uit 2001. Inmiddels is de grens van 
30.000 dollar hoger komen te liggen door 
inflatie. Het zou nu neerkomen op ruim 
43.000 dollar, of 38.000 euro per jaar, iets 
meer dan het bruto modaal jaarinkomen 
in Nederland. Als jij meer dan 38.000 
euro bruto verdient, dan krijg je er een 
overspelpunt bij. Zit je onder de 38.000 
euro per jaar? Dan krijg je nop. 
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Gelovige mensen zouden minder snel vreemdgaan, volgens een
studie uit 2001 van onder andere de University of Washington 

(VS). De onderzoekers stelden 4118 getrouwde mensen de vraag: 
heb je tijdens je huwelijk ooit seks gehad met iemand anders dan  
je partner? Bijna dertien procent zei vreemd te zijn gegaan, bijna 
87 procent beweerde van niet. Ook werd gevraagd naar zaken 
zoals geloof en geluk in het huwelijk. Het bleek dat de religieuze 
personen gelukkig waren in hun huwelijk, 
en ook minder vaak overspel pleegden 
dan niet-gelovigen. Mogelijk komt dat 
doordat het huwelijk in veel religies 
belangrijk is. Het zou natuurlijk ook 
kunnen dat religieuze mensen om die 
reden liever niet toegeven willen dat ze 
vreemdgaan. Maar we gaan er voor het 
gemak van uit dat ze gewoon eerlijk 
hebben geantwoord. Ben je gelovig? 
Dan scoor je geen overspelpunt. Als  
je niet gelooft, krijg je wel een punt.

9 Verdien je meer
dan je partner? 

Voor een groot onderzoek werd sinds 1979 een groot aantal
Amerikanen gevolgd die destijds 14 tot 22 jaar oud waren.  

Zij beantwoordden onder meer vragen over hun relaties en hun 
inkomen. In 2015 analyseerde socioloog Christin Munch van de 
University of Connecticut de gegevens uit dit onderzoek. Uit haar 
analyse bleek dat een aantal van de onderzochte personen vreemd- 
ging. Opmerkelijk was dat mensen die minder verdienden dan  
hun partner, vaker vreemd bleken te gaan. Vreemdgaan zou  
een manier kunnen zijn om de ongelijkheid in inkomen recht  
te trekken, suggereert onderzoeker 
Munch. Vooral mannen voelen zich 
misschien een beetje een watje als ze 
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Door het met een ander te doen, hebben 
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verdient je partner meer? Noteer dan 
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‘polyamoureus’, dat klinkt tere zieltjes misschien wat beter in  
de oren. 
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Je hebt een hoop trekjes van een overspelig mens. Maar waar- 
schijnlijk niet genoeg om echt snel overstag te gaan. Als je een 
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onfrisse gedachten door je hoofd. Maar je hebt jezelf aardig in  
de hand. Kijk wel uit voor verleidingen als je echt dronken bent,  
of op een andere manier remmen losgooit. 

0-4 punten  Heilig boontje
Al zetten ze jou op een feest tussen fotomodellen die dol op  
jou zijn, jij zult geen vinger uitsteken. Je bent zo monogaam als 
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Van knipperlichtrelaties tot tinderdates: 
zo is (ook) het liefdesleven van senioren

Liefde 
op het laatste 
gezicht

0

Ze staan elkaar niet meer af te lebberen in het hoekje van de 
disco, maar de bejaarde bevolking zit heus niet stilletjes weg  
te kwijnen achter de geraniums. Hoe vergaat het hen op het  
gebied van liefde? En seks? 
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A ls 65-plusser hoeft je liefdesleven er 
helemaal niet zo anders uit te zien 
dan dat van een tiener. Dat leer ik 
tijdens een bezoekje aan Het Open 

Huis, de Amsterdamse gezelligheidsvereniging 
voor vijftigplussers. ‘Je ziet het vooral in het 
voorjaar’, vertelt Harry van Hartingsveldt, die 
al acht jaar voorzitter is van deze vereniging. 
‘Dan bloeien er opeens weer nieuwe liefdes 
op.’ Bijna elke middag komen senioren vanuit 
de hele stad om hier te bridgen, te sjoelen of te 
dansen. Het populairst zijn de dansfeesten op 
zondagmiddag. Van Hartingsveldt doet al 23 
jaar de muziek. ‘Rumba, rock-‘n-roll, Neder-
landstalige liedjes: ik draai van alles. Aan het 
eind van het feest zet ik de schuifelnummers 
op’, grijnst hij. ‘Dan zie je wel duidelijk wie 
naar wie toetrekt.’ 
‘Ik denk dat er ieder jaar wel een paar nieuwe 
relaties ontstaan’, zo zegt Jannie Lemstra, ook 
vrijwilliger bij Het Open Huis, en al 25 jaar 
getrouwd met Van Hartingsveldt. ‘Maar dat 
gaat ook vaak wel weer uit, en je hebt veel 
knipperlichtrelaties. Net als bij jongeren.’

A Senior swipet ook
De dansvloer is één plek om potentiële nieuwe 
partners te vinden. Ook op je oude dag. Maar 
net als veel jongeren zoeken senioren de liefde 
steeds vaker online. 72 procent van de vijftig-
plussers die op zoek is naar een relatie, doet 
dat op een datingsite of -app, bleek dit jaar uit 
een onderzoekje van de website startpagina.nl 
onder 1731 respondenten. De sites en apps van 
50plusmatch, Lexa en Grindr worden nog het 
meest gebruikt. Actieve leden maken hier een 
goede kans: volgens 50plusmatch lukt het één 
op de drie gebruikers om daadwerkelijk iemand 
aan de haak te slaan. 
Maar lang niet iedereen is op zoek naar een 
relatie, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Want 
52 procent van de alleenstaande vijftigplussers 
vindt het wel prima zo, en heeft geen partner 
nodig. Een aantal wil er juist twee: twintig  
procent van de ongetrouwde ouderen met een 
relatie staat open voor een extra partner. Dat 
zijn vooral de mannen, want onder de vrouwen 
is dit slechts vier procent.

A Zonder twijfel 
Tussen de vrijgezelle of datende zestigers vind 
je aardig wat mensen die al heel wat liefdes 
hebben versleten. Ondertussen kennen zij het 
verliefdheidsriedeltje wel: kriebels in je buik, 
eindeloos dagdromen. Kan verliefdheid op je 
oude dag nog net zo sterk voelen als toen je 
zestien was? 
‘Jazeker.’ Psycholoog en therapeut Jeffrey 
Wijnberg twijfelt er niet aan. ‘Verliefdheid is 
zo’n mooi gevoel, dat sla je op in je emotionele 
geheugen.’ En op het moment dat het je over-

komt, op welke leeftijd dat ook is, kan het je 
weer net zo hard raken als altijd, denkt hij. 
Hoe snel iemand verliefd wordt, dat verschilt 
vooral per persoon, zegt Wijnberg. ‘Zelf word 
ik bijvoorbeeld niet zo snel verliefd, maar er 
zijn ook mensen die haast elke dag weer stapel-
gek zijn op iemand anders.’ Maar of je nou 78 
of 19 bent: dat maakt niet uit.
Dat leeftijd niks afdoet aan verliefdheid, valt 
ook op te maken uit onderzoek van cultuur-
onderzoeker Anna Wolters. Zij bestudeerde 
de prille verliefdheid van tien zestigplussers 
door middel van diepte-interviews. Sommige 
geïnterviewden vertelden haar dat de verliefd-
heid zelfs intenser voelt dan ooit. ‘Dat is het 
mooie van een relatie op rijpere leeftijd, dat je 
de grootste hobbels in je leven, je beperkingen, 
je traumaatjes hebt opgeruimd. En daardoor 
is het eigenlijk veel intenser en veel mooier 

dan een jonge relatie waarin je onzeker bent: 
ben ik wel goed genoeg, ben ik mooi genoeg, 
ben ik wel aantrekkelijk genoeg?’, vertelde een 
63-jarige man. Wolters viel het daarnaast op  
dat er onder de deelnemers weinig getwijfeld 
werd. ‘Het leek voor hen sneller duidelijk wat 
ze precies voelden’, zegt ze. ‘Ik denk omdat ze 
meer ervaring hebben met verliefdheid en met 
relaties, en sneller weten wat ze wel en niet 
aantrekkelijk vinden.’ 

A Zin blijft 
Ook je seksleven hoeft op je oude dag nog niet 
voorbij te zijn. Volgens onderzoek uit 2017 van 
Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit, is 
meer dan de helft van de zeventigplussers in 
Nederland seksueel actief. En van de zeventig-

Standje rollator
Met versleten heupen en oude wiebelknieën 

zijn niet alle seksposities meer even vanzelf-
sprekend. Creatief ontwerper Glenn da Silva wilde 
het ouderen gemakkelijker maken, en ontwierp 
daarom twee hulpstukken voor seksende oudjes: 
de seksrollator en de sekskruk. De eerste daarvan 
ziet er precies zo uit als een gewone rollator, maar 
er is één belangrijk verschil: het heeft een zitvlak 
dat meebeweegt met de man, ter ondersteuning 
van zijn bekken, als hij heen en weer beweegt 
terwijl de vrouw op zijn schoot zit. De sekskruk 
ziet eruit als een doodgewone loopkruk, maar  
je kunt hem ombouwen tot een beensteun. Die 
kun je neerleggen in bed en vervolgens gebruiken 
bij de positie lepeltje-lepeltje. Op dit moment zijn 
de hulpstukken nog niet te koop, maar Da Silva 
hoopt dat ze uiteindelijk gewoon tussen alle 
vibrators en dildo’s komen te staan in winkels 
zoals Christine le Duc. 

0
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A ls 65-plusser hoeft je liefdesleven er 
helemaal niet zo anders uit te zien 
dan dat van een tiener. Dat leer ik 
tijdens een bezoekje aan Het Open 

Huis, de Amsterdamse gezelligheidsvereniging 
voor vijftigplussers. ‘Je ziet het vooral in het 
voorjaar’, vertelt Harry van Hartingsveldt, die 
al acht jaar voorzitter is van deze vereniging. 
‘Dan bloeien er opeens weer nieuwe liefdes 
op.’ Bijna elke middag komen senioren vanuit 
de hele stad om hier te bridgen, te sjoelen of te 
dansen. Het populairst zijn de dansfeesten op 
zondagmiddag. Van Hartingsveldt doet al 23 
jaar de muziek. ‘Rumba, rock-‘n-roll, Neder-
landstalige liedjes: ik draai van alles. Aan het 
eind van het feest zet ik de schuifelnummers 
op’, grijnst hij. ‘Dan zie je wel duidelijk wie 
naar wie toetrekt.’ 
‘Ik denk dat er ieder jaar wel een paar nieuwe 
relaties ontstaan’, zo zegt Jannie Lemstra, ook 
vrijwilliger bij Het Open Huis, en al 25 jaar 
getrouwd met Van Hartingsveldt. ‘Maar dat 
gaat ook vaak wel weer uit, en je hebt veel 
knipperlichtrelaties. Net als bij jongeren.’

A Senior swipet ook
De dansvloer is één plek om potentiële nieuwe 
partners te vinden. Ook op je oude dag. Maar 
net als veel jongeren zoeken senioren de liefde 
steeds vaker online. 72 procent van de vijftig-
plussers die op zoek is naar een relatie, doet 
dat op een datingsite of -app, bleek dit jaar uit 
een onderzoekje van de website startpagina.nl 
onder 1731 respondenten. De sites en apps van 
50plusmatch, Lexa en Grindr worden nog het 
meest gebruikt. Actieve leden maken hier een 
goede kans: volgens 50plusmatch lukt het één 
op de drie gebruikers om daadwerkelijk iemand 
aan de haak te slaan. 
Maar lang niet iedereen is op zoek naar een 
relatie, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Want 
52 procent van de alleenstaande vijftigplussers 
vindt het wel prima zo, en heeft geen partner 
nodig. Een aantal wil er juist twee: twintig  
procent van de ongetrouwde ouderen met een 
relatie staat open voor een extra partner. Dat 
zijn vooral de mannen, want onder de vrouwen 
is dit slechts vier procent.

A Zonder twijfel 
Tussen de vrijgezelle of datende zestigers vind 
je aardig wat mensen die al heel wat liefdes 
hebben versleten. Ondertussen kennen zij het 
verliefdheidsriedeltje wel: kriebels in je buik, 
eindeloos dagdromen. Kan verliefdheid op je 
oude dag nog net zo sterk voelen als toen je 
zestien was? 
‘Jazeker.’ Psycholoog en therapeut Jeffrey 
Wijnberg twijfelt er niet aan. ‘Verliefdheid is 
zo’n mooi gevoel, dat sla je op in je emotionele 
geheugen.’ En op het moment dat het je over-

komt, op welke leeftijd dat ook is, kan het je 
weer net zo hard raken als altijd, denkt hij. 
Hoe snel iemand verliefd wordt, dat verschilt 
vooral per persoon, zegt Wijnberg. ‘Zelf word 
ik bijvoorbeeld niet zo snel verliefd, maar er 
zijn ook mensen die haast elke dag weer stapel-
gek zijn op iemand anders.’ Maar of je nou 78 
of 19 bent: dat maakt niet uit.
Dat leeftijd niks afdoet aan verliefdheid, valt 
ook op te maken uit onderzoek van cultuur-
onderzoeker Anna Wolters. Zij bestudeerde 
de prille verliefdheid van tien zestigplussers 
door middel van diepte-interviews. Sommige 
geïnterviewden vertelden haar dat de verliefd-
heid zelfs intenser voelt dan ooit. ‘Dat is het 
mooie van een relatie op rijpere leeftijd, dat je 
de grootste hobbels in je leven, je beperkingen, 
je traumaatjes hebt opgeruimd. En daardoor 
is het eigenlijk veel intenser en veel mooier 

dan een jonge relatie waarin je onzeker bent: 
ben ik wel goed genoeg, ben ik mooi genoeg, 
ben ik wel aantrekkelijk genoeg?’, vertelde een 
63-jarige man. Wolters viel het daarnaast op  
dat er onder de deelnemers weinig getwijfeld 
werd. ‘Het leek voor hen sneller duidelijk wat 
ze precies voelden’, zegt ze. ‘Ik denk omdat ze 
meer ervaring hebben met verliefdheid en met 
relaties, en sneller weten wat ze wel en niet 
aantrekkelijk vinden.’ 

A Zin blijft 
Ook je seksleven hoeft op je oude dag nog niet 
voorbij te zijn. Volgens onderzoek uit 2017 van 
Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit, is 
meer dan de helft van de zeventigplussers in 
Nederland seksueel actief. En van de zeventig-

Standje rollator
Met versleten heupen en oude wiebelknieën 

zijn niet alle seksposities meer even vanzelf-
sprekend. Creatief ontwerper Glenn da Silva wilde 
het ouderen gemakkelijker maken, en ontwierp 
daarom twee hulpstukken voor seksende oudjes: 
de seksrollator en de sekskruk. De eerste daarvan 
ziet er precies zo uit als een gewone rollator, maar 
er is één belangrijk verschil: het heeft een zitvlak 
dat meebeweegt met de man, ter ondersteuning 
van zijn bekken, als hij heen en weer beweegt 
terwijl de vrouw op zijn schoot zit. De sekskruk 
ziet eruit als een doodgewone loopkruk, maar  
je kunt hem ombouwen tot een beensteun. Die 
kun je neerleggen in bed en vervolgens gebruiken 
bij de positie lepeltje-lepeltje. Op dit moment zijn 
de hulpstukken nog niet te koop, maar Da Silva 
hoopt dat ze uiteindelijk gewoon tussen alle 
vibrators en dildo’s komen te staan in winkels 
zoals Christine le Duc. 
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Als je ouder wordt, kan het wat langer 
duren voor je opgewonden raakt. 
Maar de zin in seks wordt niet minder

plussers in een relatie is dat 62 procent. Veel 
senioren zijn ook meer dan tevreden: dertig 
procent van de vijftigplussers geeft zijn of haar 
seksleven een acht of hoger.  
Vergeleken met jongere bevolkingsgroepen is 
de seksuele activiteit over het geheel genomen 
wel lager. Hoe dat komt? Op hogere leeftijd 
komen lichamelijke beperkingen en gezond-
heidsproblemen die seks kunnen bemoeilijken 
vaker voor, zo vertelt Jacques van Lankveld, 
klinisch psycholoog en seksuoloog aan de 
Open Universiteit. Ook zijn ouderen vaker 
vrijgezel, en hebben ze dus minder de moge-
lijkheid. ‘Of ze hebben juist al heel erg lang 
een relatie, en daarmee neemt de zin ook lang-
zaam een beetje af’, voegt hij toe. Maar dat 
hoeft niks te zeggen over een individu. Van 
Lankveld: ‘Je hebt ook veel mensen op hoge 
leeftijd die heel actief zijn en geen lichamelijke 
problemen hebben.’ 
Het libido wordt met de jaren wel iets lager. 
‘Dat heeft vooral te maken met het testosteron- 
peil. Dat blijft vanaf een jaar of 23 dalen, zowel 
bij mannen als bij vrouwen’, legt Van Lankveld 
uit. Als je ouder wordt, kan het daardoor wat 
langer duren voor je opgewonden raakt. Maar 
dit betekent niet dat de zin in seks er minder 
op wordt. Op latere leeftijd kun je nog net zo 

Zo blijf je getrouwd
 Heel romantisch, die belofte van eeuwige trouw. 

Maar je leven lang gelukkig getrouwd blijven, 
blijkt nog niet zo makkelijk. Hoe vergroot je de 
kans op een succesvol huwelijk? Deze vraag 
stelden onderzoekers van de Cornell University 
(VS) aan honderden 65-plussers van wie het 
huwelijk al veertig, vijftig of soms zelfs al 76  
jaar standhoudt. Hun belangrijkste adviezen? 

1. Kies een partner die op je lijkt
Een huwelijk is nooit makkelijk, maar je houdt het 
waarschijnlijk een stuk langer uit met iemand die 
je interesses deelt en op dezelfde manier in het 
leven staat. Vooral op het gebied van opvoeding, 
geldzaken en religie is het fijn als je het met elkaar 
eens kunt worden. 
2. Leer je partner eerst goed kennen 
De belangrijkste les: verwacht niet dat je je partner 
tijdens het huwelijk nog eventjes kunt veranderen. 
Weinig kans. Leer je geliefde daarom eerst goed 
kennen voor je trouwt, zodat je weet wat je in huis 
haalt. 
3. Werk samen als een team
In het huwelijk moet je leren samenwerken als 
een team, net als in een sport of op het werk. Een 
probleem van de een, zoals ziekte of het verliezen 
van een baan, is automatisch ook een probleem 
van de ander. 
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Veertig is het  
nieuwe twintig
Wanneer ben je oud? Dat hangt er vanaf: 

vraag je het aan een millennial of aan een 
babyboomer? Het idee van wat oud en jong is, 
verschilt nogal per generatie, zo blijkt uit een 
enquête van een Amerikaanse bank uit 2017 
onder 800 respondenten. Millennials (21 tot 36 
jaar oud) vinden iemand van 59 al wel echt oud. 
Tot je veertigste mag je jezelf volgens deze groep 
nog jong noemen. Generatie X (37 tot 52 jaar oud) 
vindt dat je op je 65ste oud bent, en volgens de 
babyboomers (53 tot 72 jaar oud) ligt de grens  
pas bij een leeftijd van 73. Je jonge jaren zijn na  
je dertigste al wel voorbij, zo vinden deze twee  
generaties dan weer. 

opgewonden raken als vroeger, alleen heb je er 
misschien iets meer voor nodig dan een puber-
jongen van veertien, die het al heet krijgt van 
een blote knie in een pantyreclame. 

A Oud is ook sexy
Ja, opa’s en oma’s hebben dus nog seks. Dat 
zou eigenlijk geen verrassing moeten zijn, 
maar het is nu eenmaal de norm om liefde en 
seksualiteit met jonge mensen te associëren. 
Zo is zes op de tien Nederlanders ervan over-
tuigd dat ouderen nauwelijks nog seks hebben, 
bleek uit een enquête van de Volkskrant en de 
Vrije Universiteit Amsterdam uit 2008. Hoe 
komen ouderen aan zo’n aseksueel imago? Van 
Lankveld heeft een theorie: seks van ouderen 
zou je, misschien onbewust, associëren met 
seks van je ouders. En daar willen de meeste 
mensen het liefst zo min mogelijk van weten. 
Je ziet je ouders liever als aseksuele wezens, en 
daarmee ga je alle ouderen als aseksueel zien. 
Aagje Swinnen, onderzoeker bij het Centrum 
voor Gender en Diversiteit (Universiteit Maas-
tricht), geeft nog twee mogelijke verklaringen 
in haar boek Seksualiteit van ouderen. Ver-
klaring één komt oorspronkelijk van de bioloog 
Thomas Walz. Hij gelooft dat ouderdom met 
verval wordt geassocieerd, zowel lichamelijk 
als mentaal. Jeugdigheid wordt aan de andere 
kant gekoppeld aan schoonheid, en schoon-
heid ligt aan de basis van seksueel verlangen. 
We zouden senioren niet meer zo sexy vinden, 
en dus minder met seks associëren.

De tweede theorie stamt uit de evolutiebio- 
logie. Die stelt dat we ouderen loskoppelen 
van seks, omdat zij fysiek niet meer in staat 
zijn om zich voort te planten. De ‘nutteloze’ 
seks van onvruchtbare senioren wordt daarom 
vergeten of genegeerd. 

A Op z’n opoes 
De manier waarop je seks hebt, zal met de 
leeftijd waarschijnlijk wel wat veranderen. Je 
wordt wat stijver, wringt je minder makkelijk 
in allerlei bochten, gooit niet meer zomaar 
even een been omhoog. ‘Er komt meer aan-
dacht voor andere vormen van seks, in plaats 
van alleen de geslachtsdaad’, zegt Van Lank-
veld. Dit komt ook naar voren in het onder-
zoek van Wolters. Meerdere geïnterviewden 
zeggen dat ze behoefte hebben aan een wat 
ruimere beleving van seks, in plaats van alleen 
het ‘neukerige’, zoals een ondervraagde het 
beschrijft. 
Als we afgaan op de interviews van Wolters, 
lijken mannen op leeftijd ook (eindelijk) wat 
minder egoïstisch in bed. Oudere mannen zijn 
minder gericht op hun eigen orgasme, en ze 
nemen graag tijd om hun vrouw te plezieren. 
Dat werpt misschien wel zijn vruchten af: uit 
cijfers van Rutgers blijkt dat oudere vrouwen 
meer orgasmes krijgen dan jongere. 
Nog een fijn vooruitzicht: op onze oude dag 
gaan we ons eigen lichaam meer waarderen. 
Onderzoek van Rutgers laat zien dat vijftig-
plussers net zo positief zijn over hun figuur als 

18- tot 25-jarigen. De zeventigplussers bleken
zelfs het meest tevreden van iedereen. Ook de
deelnemers aan het onderzoek van Wolters
leken comfortabel in hun vel te zitten. Het ver-
baasde haar hoe snel sommigen van hen uit
de kleren gingen. ‘Alle schroom was bij hen
eigenlijk weggevallen’, zegt Wolters. Alsof je
op een latere leeftijd meer beseft dat het bloot-
geven van je naakte lichaam, gerimpeld of
niet, helemaal niet zo’n ding hoeft te zijn.        7
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Als je ouder wordt, kan het wat langer 
duren voor je opgewonden raakt. 
Maar de zin in seks wordt niet minder

plussers in een relatie is dat 62 procent. Veel 
senioren zijn ook meer dan tevreden: dertig 
procent van de vijftigplussers geeft zijn of haar 
seksleven een acht of hoger.  
Vergeleken met jongere bevolkingsgroepen is 
de seksuele activiteit over het geheel genomen 
wel lager. Hoe dat komt? Op hogere leeftijd 
komen lichamelijke beperkingen en gezond-
heidsproblemen die seks kunnen bemoeilijken 
vaker voor, zo vertelt Jacques van Lankveld, 
klinisch psycholoog en seksuoloog aan de 
Open Universiteit. Ook zijn ouderen vaker 
vrijgezel, en hebben ze dus minder de moge-
lijkheid. ‘Of ze hebben juist al heel erg lang 
een relatie, en daarmee neemt de zin ook lang-
zaam een beetje af’, voegt hij toe. Maar dat 
hoeft niks te zeggen over een individu. Van 
Lankveld: ‘Je hebt ook veel mensen op hoge 
leeftijd die heel actief zijn en geen lichamelijke 
problemen hebben.’ 
Het libido wordt met de jaren wel iets lager. 
‘Dat heeft vooral te maken met het testosteron- 
peil. Dat blijft vanaf een jaar of 23 dalen, zowel 
bij mannen als bij vrouwen’, legt Van Lankveld 
uit. Als je ouder wordt, kan het daardoor wat 
langer duren voor je opgewonden raakt. Maar 
dit betekent niet dat de zin in seks er minder 
op wordt. Op latere leeftijd kun je nog net zo 

Zo blijf je getrouwd
 Heel romantisch, die belofte van eeuwige trouw. 

Maar je leven lang gelukkig getrouwd blijven, 
blijkt nog niet zo makkelijk. Hoe vergroot je de 
kans op een succesvol huwelijk? Deze vraag 
stelden onderzoekers van de Cornell University 
(VS) aan honderden 65-plussers van wie het 
huwelijk al veertig, vijftig of soms zelfs al 76  
jaar standhoudt. Hun belangrijkste adviezen? 

1. Kies een partner die op je lijkt
Een huwelijk is nooit makkelijk, maar je houdt het 
waarschijnlijk een stuk langer uit met iemand die 
je interesses deelt en op dezelfde manier in het 
leven staat. Vooral op het gebied van opvoeding, 
geldzaken en religie is het fijn als je het met elkaar 
eens kunt worden. 
2. Leer je partner eerst goed kennen 
De belangrijkste les: verwacht niet dat je je partner 
tijdens het huwelijk nog eventjes kunt veranderen. 
Weinig kans. Leer je geliefde daarom eerst goed 
kennen voor je trouwt, zodat je weet wat je in huis 
haalt. 
3. Werk samen als een team
In het huwelijk moet je leren samenwerken als 
een team, net als in een sport of op het werk. Een 
probleem van de een, zoals ziekte of het verliezen 
van een baan, is automatisch ook een probleem 
van de ander. 
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Veertig is het  
nieuwe twintig
Wanneer ben je oud? Dat hangt er vanaf: 

vraag je het aan een millennial of aan een 
babyboomer? Het idee van wat oud en jong is, 
verschilt nogal per generatie, zo blijkt uit een 
enquête van een Amerikaanse bank uit 2017 
onder 800 respondenten. Millennials (21 tot 36 
jaar oud) vinden iemand van 59 al wel echt oud. 
Tot je veertigste mag je jezelf volgens deze groep 
nog jong noemen. Generatie X (37 tot 52 jaar oud) 
vindt dat je op je 65ste oud bent, en volgens de 
babyboomers (53 tot 72 jaar oud) ligt de grens  
pas bij een leeftijd van 73. Je jonge jaren zijn na  
je dertigste al wel voorbij, zo vinden deze twee  
generaties dan weer. 

opgewonden raken als vroeger, alleen heb je er 
misschien iets meer voor nodig dan een puber-
jongen van veertien, die het al heet krijgt van 
een blote knie in een pantyreclame. 

A Oud is ook sexy
Ja, opa’s en oma’s hebben dus nog seks. Dat 
zou eigenlijk geen verrassing moeten zijn, 
maar het is nu eenmaal de norm om liefde en 
seksualiteit met jonge mensen te associëren. 
Zo is zes op de tien Nederlanders ervan over-
tuigd dat ouderen nauwelijks nog seks hebben, 
bleek uit een enquête van de Volkskrant en de 
Vrije Universiteit Amsterdam uit 2008. Hoe 
komen ouderen aan zo’n aseksueel imago? Van 
Lankveld heeft een theorie: seks van ouderen 
zou je, misschien onbewust, associëren met 
seks van je ouders. En daar willen de meeste 
mensen het liefst zo min mogelijk van weten. 
Je ziet je ouders liever als aseksuele wezens, en 
daarmee ga je alle ouderen als aseksueel zien. 
Aagje Swinnen, onderzoeker bij het Centrum 
voor Gender en Diversiteit (Universiteit Maas-
tricht), geeft nog twee mogelijke verklaringen 
in haar boek Seksualiteit van ouderen. Ver-
klaring één komt oorspronkelijk van de bioloog 
Thomas Walz. Hij gelooft dat ouderdom met 
verval wordt geassocieerd, zowel lichamelijk 
als mentaal. Jeugdigheid wordt aan de andere 
kant gekoppeld aan schoonheid, en schoon-
heid ligt aan de basis van seksueel verlangen. 
We zouden senioren niet meer zo sexy vinden, 
en dus minder met seks associëren.

De tweede theorie stamt uit de evolutiebio- 
logie. Die stelt dat we ouderen loskoppelen 
van seks, omdat zij fysiek niet meer in staat 
zijn om zich voort te planten. De ‘nutteloze’ 
seks van onvruchtbare senioren wordt daarom 
vergeten of genegeerd. 

A Op z’n opoes 
De manier waarop je seks hebt, zal met de 
leeftijd waarschijnlijk wel wat veranderen. Je 
wordt wat stijver, wringt je minder makkelijk 
in allerlei bochten, gooit niet meer zomaar 
even een been omhoog. ‘Er komt meer aan-
dacht voor andere vormen van seks, in plaats 
van alleen de geslachtsdaad’, zegt Van Lank-
veld. Dit komt ook naar voren in het onder-
zoek van Wolters. Meerdere geïnterviewden 
zeggen dat ze behoefte hebben aan een wat 
ruimere beleving van seks, in plaats van alleen 
het ‘neukerige’, zoals een ondervraagde het 
beschrijft. 
Als we afgaan op de interviews van Wolters, 
lijken mannen op leeftijd ook (eindelijk) wat 
minder egoïstisch in bed. Oudere mannen zijn 
minder gericht op hun eigen orgasme, en ze 
nemen graag tijd om hun vrouw te plezieren. 
Dat werpt misschien wel zijn vruchten af: uit 
cijfers van Rutgers blijkt dat oudere vrouwen 
meer orgasmes krijgen dan jongere. 
Nog een fijn vooruitzicht: op onze oude dag 
gaan we ons eigen lichaam meer waarderen. 
Onderzoek van Rutgers laat zien dat vijftig-
plussers net zo positief zijn over hun figuur als 

18- tot 25-jarigen. De zeventigplussers bleken
zelfs het meest tevreden van iedereen. Ook de
deelnemers aan het onderzoek van Wolters
leken comfortabel in hun vel te zitten. Het ver-
baasde haar hoe snel sommigen van hen uit
de kleren gingen. ‘Alle schroom was bij hen
eigenlijk weggevallen’, zegt Wolters. Alsof je
op een latere leeftijd meer beseft dat het bloot-
geven van je naakte lichaam, gerimpeld of
niet, helemaal niet zo’n ding hoeft te zijn.        7
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Engelachtige tweeslachtige

Vergeet de allesbehalve romantische 
Nederlandse naam van deze parende 

beestjes, ‘gewone vlerkslakken’. In het Engels 
worden deze zeebewoners ook wel sea angels 
genoemd. Daar krijg je al een warmer gevoel 
van, toch? Dat moet ook wel, want de diertjes 
leven in de koude Noordelijke IJszee en het 
noorden van de Atlantische Oceaan, vaak op 
honderden meters diepte. Een innige omhel-
zing van een soort- en dubbele seksegenoot 
(‘zee-engelen’ zijn hermafrodiete wezens) is 
daar meer dan welkom.
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