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‘De liefde kent geen
geheime goocheltrucs’

Wetenschapsjournalist Mark Mieras schreef een boek over de liefde. Welke
oeroude mechanismen leiden tot partnerkeuze, jaloezie en overspel?
‘De liefde is tegenstrijdig. We willen trouw zijn, maar tegelijkertijd voelen we de
impuls om vreemd te gaan.’
Door Sara Berkeljon

I

n hoeverre kiezen we onze partner
bewust?

Mark Mieras: ‘Je kunt moeilijk bij
je vrienden aankomen met je
nieuwe partner, en zeggen: ik weet
niet waarom, maar ik heb deze maar
genomen. Hoewel dat wél is hoe het
gaat. De overwegingen die ten grondslag liggen aan onze partnerkeuze,
daar hebben we geen idee van. Wat je
over je nieuwe partner aan je vrienden vertelt, heb je later verzonnen,
om het kloppend te maken.’
Wat zijn de echte overwegingen?

‘Onze hersenen voeren een soort scan
uit. Zo ruik je onbewust dat zijn of
haar genenpakket dat van jou aanvult, zodat jullie gezonde kinderen
krijgen. Onze neus heeft de neiging
om te kiezen voor iemand die niet op
ons lijkt: een mechanisme om inteelt
te vermijden.’
Als vrouwen aan de pil zijn, kiezen ze
juist een man die op ze lijkt, schrijft u.

‘De vrouwenneus heeft een voorkeur
voor geurtjes van mannen die genetisch verschillend zijn. Die mannen
zijn seksueel aantrekkelijker. Maar als
ze de pil slikt, verkeert de vrouw continu in een staat van schijnzwangerschap en verandert die voorkeur.
Vrouwen willen dan een man die hetzelfde ruikt: de nestgeur. De anticonceptiepil wordt daarom ook wel aangeduid als divorce pill. Als ze stopt met
de pil, verandert haar voorkeur weer,
en denkt ze: wat moet ik eigenlijk met
die man? Maar het probleem zit hem
niet alleen in de pil. Uit onderzoek
blijkt dat vrouwen vaak liever een serieuze relatie willen met een man die
op ze lijkt. Die kunnen ze het best vertrouwen. Kort voor hun vruchtbare
periode verschuift die belangstelling
naar mannen die anders zijn.’
U zegt dus: vrouwen willen een man
die ‘anders’ is voor de seks, en een
man die op ze lijkt als levenspartner.
Dat lijkt me moeilijk.

‘Het is dus eigenlijk nooit goed. Vrouwen hebben de hele evolutie moeten
schipperen tussen die twee: ze wilden
goede, vruchtbare genen en tegelijkertijd een man die door dik en dun
bij ze zou blijven om voor de kinderen
te zorgen. Met een man of vrouw die
op je lijkt is het in bed over het algemeen minder leuk, maar je houdt het
misschien wel langer met hem of haar
uit. Met een spannende partner, die
veel verschilt, is de relatie minder stabiel. De ideale partner bestaat niet.’
Behalve als je, zoals u het noemt,
een ‘zwaan’ bent.

‘Zwanen zijn mensen die hun leven
lang verliefd blijven – ongeveer

10 procent van alle stellen. Als je hun
hersenen bekijkt, zie je dat ze dezelfde stoffen blijven aanmaken als tijdens een prille verliefdheid. Dat zwanen bestaan, was voor onderzoekers
een grote verrassing. Men dacht altijd
dat verliefdheid wel moest overgaan,
omdat het zo’n uitputtende ervaring
is. Bovendien heeft verliefdheid ook
een nare kant: het zorgt voor een laag
niveau van de stof serotonine, waardoor je je depressief kunt voelen.’
Is ieder mens tot zo’n eeuwigdurende verliefdheid in staat?

‘Waarschijnlijk moeten je hersenen
een sterk dopaminesysteem hebben,
en in staat zijn om dat op een goede
manier met de serotonine in evenwicht te brengen. Het lijkt erop dat je
er aanleg voor moet hebben, net als je
partner.’
Wat gebeurt er als we verliefd worden?

‘Als je verliefd wordt, ga je je raar voelen. Nerveus, maar tegelijkertijd gestimuleerd. Dat komt doordat er stoffen vrijkomen die de hersengroei versterken.’
Je hersenen gaan hun best doen.

‘Ze zetten al hun middelen in om in
de ogen van die ander bijzonder te
zijn, om de eigenschappen van die ander over te nemen. Aanpassen is nodig: een nieuwe relatie gaat vaak samen met nieuwe vrienden en gewoonten. Liefde leidt ertoe dat de hersenen zich bliksemsnel ontwikkelen.’
En na de verliefdheid?

‘Je geheugen legt, heel selectief, de positieve gezamenlijke ervaringen van
jou en je partner vast. In de liefde bouwen we een kathedraal van mooie
herinneringen. Dat is wat het gevoel
veroorzaakt van bij elkaar horen. Het
is iets bijzonders, want normaal gesproken zijn de hersenen geneigd
vervelende dingen juist te onthouden. Op het moment dat er een eind
komt aan die relatie, zijn we vaak zo
teleurgesteld dat we dat positieve levensverhaal gaan herschrijven. Doodzonde, want vanaf het moment dat je
verliefd wordt ben je bezig geweest jezelf te ontwikkelen. Als een relatie
eindigt, is dat jammer, maar die ontwikkeling is blijvend.’
Zijn mannen jaloerser dan vrouwen?

‘Ze zijn anders jaloers. Mannen zijn jaloers op seksueel contact van hun
vrouwelijke partner. Vrouwen gaan
uit hun dak als ze ontdekken dat er
liefde in het spel is. Dat sluit keurig
aan bij ideeën over de oeroude oorsprong van jaloezie. Mannen waren
vooral bang dat hun partner zwanger

zou raken van een andere man, vrouwen waren bang dat hij er vandoor
zou gaan en haar met de kinderen
zou achterlaten.’
Jaloezie is aangeboren.

‘Ja, maar mensen die menen dat ze
recht hebben op trouw van hun partner, zullen er meer last van hebben
dan anderen. Er zijn stellen die afspreken dat zoenen mag, maar seks niet.
Of dat seks mag, als het maar eenmalig is. Er worden allerlei afspraken gemaakt in een poging de jaloezie te beteugelen. Dat laat mooi zien hoe tegenstrijdig de liefde vaak is. We willen
trouw zijn, maar tegelijkertijd voelen
we de oeroude impuls om vreemd te
gaan. Ik denk dat als je de liefde minder ziet als recht op trouw en meer als
een vorm van zelfontwikkeling, je er
meer van zult genieten. Liefde is geen
contract.’
Bent u tegen het huwelijk?

‘Ik ben zelf getrouwd, om praktische
redenen. Maar ik heb er wel tegenaan
gehikt. Ik ben bij haar omdat ik haar
leuk vind, niet omdat ik met haar getrouwd ben. Het principe van het huwelijk stamt van ongeveer tienduizend jaar geleden: het moment dat
we bezit kregen. Het was een slimme
strategie om een huwelijkscontract te
sluiten, zodat de kinderen het land
konden erven. Tot in de achttiende
eeuw was het huwelijk een zakelijke
aangelegenheid: de liefde haalde
men ergens anders vandaan. Toen
ontstond, door de emancipatie, het
romantische huwelijk: een mix van
plicht en liefde. Daarmee hebben we
onszelf klemgezet. Want zo’n ideaal
romantisch huwelijk is niet hoe we
zijn. We gaan vreemd, zijn jaloers, zitten elkaar in de weg, zijn afhankelijk
en hopen dat die ander ons gelukkig
maakt. Psychologisch gezien is het
traditionele romantische huwelijk
een inproductief systeem. Ik ben blij
dat we steeds vrijer worden om de
liefde naar eigen zin in te kleden.’
De vrije liefde uit de jaren zestig is
toch nooit echt een succes geworden?

‘Omdat je toen niet jaloers mocht zijn
– onmogelijk, natuurlijk. Er ís geen
eenvoudige formule. Liefde is strijd
en pijn. Dat is nodig, want pas als je
echt verliefd, jaloers of verdrietig
bent, gebeurt er wat in je hersenen.
Geluk is niet alleen plezier, geluk is
ook dat het leven ergens over gáát.
Daarvoor moet je soms hard werken.’
U heeft voor uw boek veel onderzoek naar de liefde bestudeerd. Wat
heeft u het meest verbaasd?

‘Ik ben van de ene verbazing in de an-
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Het kan bevreemdend zijn, maar zelfs
homoseksuelen zijn onderworpen
aan dit soort oeroude mechanismen.’
Hoe zit dat dan bij homoseksuelen?

‘Uit recent onderzoek blijkt dat de
zussen en de moeders van homoseksuelen, die dus dezelfde genen hebben, gemiddeld méér kinderen krijgen. Dat kon in de oertijd, omdat de
homoseksuele oom, tante, broer of
zus beschikbaar was als extra bescherming. Dat zou goed kunnen verklaren waarom homoseksualiteit
evolutionair succesvol is – anders was
het natuurlijk al uitgestorven.’
Roddelen is een wapen van vrouwen, schrijft u. Nog steeds?

‘Eigenlijk niet, maar onze hersenen
zijn net zo geprogrammeerd als tienduizend jaar geleden. En toen gold:
een vrouw moest op haar tellen passen. Ze moest voorkomen dat ze verliefd werd, en dus vaak zwanger, totdat ze zeker wist dat een man te vertrouwen was. En dat kwam ze te weten door informatie uit het vrouwennetwerk. Tegelijkertijd gebruikte ze
het roddelen om haar eigen positie
binnen de vrouwenkring te versterken. Vrouwen roddelen nog steeds
meer dan mannen. Die liefhebberij
zal niet snel verdwijnen.’
Maar het heeft geen functie meer.

dere gevallen. Bijvoorbeeld, dat het
vreemdgaan van vrouwen, behalve
het jagen naar goede genen, ook een
belangrijke sociale functie heeft. Bij
mannen dient vreemdgaan puur de
voortplanting, bij vrouwen is het
complexer. Mannen in geïsoleerde
primitieve stammen, die nog net zo
leven als tienduizend jaar geleden,
stimuleren hun vrouwen om vreemd
te gaan. Het wegvallen van de vader
betekende in de prehistorie zo goed
als zeker het einde van de kinderen:
ze werden gewoon een kopje kleiner
gemaakt, zodat de vrouw weer beschikbaar zou zijn. Dat enorme gevaar was af te wenden door seks te
hebben met meerdere mannen. Een
andere man zou immers de kinderen
opvangen. Vreemdgaan was dus een
soort sociaal vangnet.’
En dat motief zit nog steeds in de
hersenen van vrouwen geprogrammeerd.

‘Vreemdgaande mannen vinden een
one night stand vaak wel genoeg. Vrouwen willen vaak langere affaires. Onze
hersenen zitten vol met dergelijke
formules. We zijn geprogrammeerd
om kinderen te verwekken en groot te
brengen. Dat geldt ook voor mensen
die helemaal geen kinderen willen.

‘Veel gedragingen in de liefde zijn zo
sterk in de hersenen geworteld, daar
komen we niet zomaar van af. Zo zullen vrouwen vaak niet begrijpen
waarom ze soms ineens zin hebben in
seks met andere mannen dan hun
partner.’
Alle vrouwen?

‘Er zijn ook vrouwen die heel stabiel
zijn: de oestrogeenvrouwen. Zij worden door mannen als heel aantrekkelijk gezien. Zij hebben vaak een ideale
verhouding tussen heupen en taille,
die duidt op vruchtbaarheid en intelligent nageslacht. Vrouwen met veel
oestrogeen en mannen met veel testosteron – de vruchtbare mannen –
trekken erg naar elkaar toe. De vrouwen met minder oestrogeen hebben
andere strategieën ontwikkeld om
tóch de genen van de testosteronman
te bemachtigen. Zij kozen een zorgzame man, maar lieten zich wél door de
testosteronman bevruchten. Slim,
want van een testosteronman konden ze over het algemeen weinig zorg
verwachten.’
Hoe herken je de testosteronman?

‘Brede schouders en kaken, grote penis, gespierd. En minder intelligent.
Testosteron is slecht voor de hersenen. Gemiddeld, want je hebt natuur-
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Seks is veel
belangrijker
dan ik ooit
had kunnen
vermoeden

lijk ook zeer intelligente testosteronmannen. Maar die waren zónder testosteron nog intelligenter geweest.’
Verschuift de aandacht van moderne
vrouwen naar zorgende mannen met
minder testosteron?

‘Ja, maar om een andere reden. Vrouwen van dertig hebben minder behoefte aan testosteronmannen dan
vrouwen van twintig. En tegenwoordig krijgen we later kinderen, dus maken we andere keuzes. Er zijn overigens ook vrouwen met veel testosteron, en die willen, net als mannen, in
bed vooral klaarkomen. Ze hebben
wat bredere kaken, zijn dominant in
bed en in hun werk carrièregevoelig.
Vaak worden die vrouwen door mannen sexy gevonden, maar intuïtief afgeschreven als levenspartner – vanwege de grotere kans op vreemdgaan.’
Is het wel romantisch om de liefde te
verklaren vanuit de wetenschap?

‘Dat wordt me vaak gevraagd. Men
doet vaak alsof de liefde een goocheltruc is, waarvan je het geheim niet
moet verklappen. Dat is een sterke onderschatting van het wonderlijke en
complexe aan de liefde. De wetenschappelijke kant van de liefde kan
juist erg romantisch zijn. Het voordeel van de wetenschappelijke benadering is dat die objectief is, niet gekleurd door vooroordelen, vrij van
politieke of morele opvattingen.’
Bent u door het schrijven van dit
boek ook iets over u zelf te weten
gekomen?

‘Dat seks belangrijker is dan ik ooit
had kunnen vermoeden. Ik ben een
man met weinig testosteron. Voor zo
iemand is lust niet zo belangrijk.
Maar seks heeft een dubbelrol. Het
dient niet alleen de voortplanting,
maar is ook cruciaal voor het vormen
van de band met een partner. Als je
met iemand naar bed gaat, worden er
enorme hoeveelheden van de stof
oxytocine geproduceerd, waardoor je
je gaat hechten.’
Kun je, als je weet wat u allemaal
weet, nog wel van de liefde genieten?

‘Natuurlijk. Ook al ben je hersenwetenschapper of wetenschapsjournalist, je bent evenzeer onderworpen
aan wat je hersenen brouwen. Verliefdheid voelt niet anders, als je weet
hoe het werkt. We zijn onvervalsbaar
mens, allemaal.’

Mark Mieras: ‘Pas als je echt verliefd, jaloers of verdrietig bent, gebeurt er wat in je hersenen.’
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