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 DEEL 6:
TRAINING

Kan de man ook getraind worden? Hoewel er ook partners bestaan 
die in staat zijn om decennia met dezelfde man te leven zonder zich 
dit af te vragen, lijkt volgens de glossy magazines haast niets belang-
rijker te zijn dan trainbaarheid als het om het houden van mannen 
gaat. Het ietwat laatdunkende antwoord is over het algemeen ‘nee’. 
Mannen zouden net katten zijn; ze leren of niet, of alleen wat ze 
willen leren. Misschien zit het probleem echter niet in de man, maar 
in degene die de vraag stelt. Is elke potentiële partner wel in staat 
om een man te trainen? En nog belangrijker: is training wel altijd 
de juiste keuze, of kan men ook van de man leren?

Dit deel biedt een overzicht van alle trainingskundige aspecten 
van het houden van mannen. Van de zogenaamde ‘opvoeding’ 
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of persoonlijke ontwikkeling tot de hogeschooloefeningen, zoals 
‘langs een volle wasmand lopen en deze ook daadwerkelijk mee-
nemen’.

 1.  De ‘opvoeding’ en persoonlijke 
ontwikkeling

De basis voor iedere vervolgopleiding van de man is de ‘opvoe-
ding’. In tegenstelling tot populair geloof bestaat de opvoeding niet 
alleen uit de eerste, karaktervormende levenslessen die hij van de 
fokker leert, maar ook uit datgene wat hij later in zijn leven met 
deze boodschappen doet. De daaruit voortvloeiende persoonlijke 
ontwikkeling kan in drie verschillende fases verdeeld worden: de 
jeugd, de puberteit en volwassenheid. Wie het opvoedingsprofi el 
van de man kent, weet niet alleen welke kernwaardes hem in be-
weging zetten, maar ook hoe je deze beweging in meer of minder 
mate kan bijsturen. 

JEUGD: DE KERNWA ARDES
Het belangrijkste deel van de training vindt plaats tijdens de jeugd 
van de man. De fokker zal proberen hem te socialiseren, zijn ka-
rakter te vormen en zijn jonge, nog fl exibele geest in een positieve 
richting te duwen. Deze basistraining van de man hinkt over het 
algemeen op twee kernwaardes:
A. Je kunt meer dan je denkt

B. Je moet wel je best doen

De eerste boodschap stimuleert de jonge man om zijn grenzen 
te verleggen en verder te kijken dan naar wat hij al kan; ja, het 
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is geweldig als de jonge man voor het eerst zijn behoefte op een 
potje kan doen, maar dit betekent niet dat hij hier tot het einde 
der tijden op kan blijven zitten. De volgende stap is toch echt het 
toilet. De tweede boodschap leert de man dat dergelijk succes niet 
vanzelf komt; hij zal moeten trainen, oefenen, falen en blijven 
proberen tot hij zijn doel heeft bereikt, of zeker weet dat het doel 
onhaalbaar is.

Zijn deze twee boodschappen perfect in balans, dan is het resultaat 
een individu dat niet alleen zijn eigen krachten, maar ook zijn be-
perkingen kent en weet hoe hij de laatste enigszins kan compenseren 
door harder te werken. 

PUBERTEIT:  HET LOSMAKEN
Hoewel de fokker over het algemeen zijn uiterste best doen om 
de twee kernwaardes netjes in balans te houden, komt het vaak 
voor dat er vanuit het eigen karakter of de eigen opvoeding op de 
ene kernwaarde onbewust meer nadruk gelegd wordt dan op de 
andere, waardoor deze op die manier enigszins vervormd doorge-
geven wordt aan het kroost. Dit kan resulteren in een onbalans in 
de mannelijke geest. In de jeugd is dat vaak nog niet heel duidelijk 
te zien, omdat de jonge man zich dan nog volledig oriënteert op 
de fokker zelf. Aangezien de fokker ervan overtuigd is dat hij het 
juiste doet en de jonge man bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal 
het hier vanzelf mee eens is, kan zelfs een niet volledig uitgeba-
lanceerde opvoeding toch vrij harmonieus en logisch aanvoelen 
voor de man. Echter, in de puberteit maakt de man zich los van de 
fokker en wordt hij als het ware zijn eigen opvoeder. De volwassen 
buitenwereld begint hem namelijk voor keuzes en problemen te 
stellen die zijn fokker niet meer voor hem kan oplossen en dus 
moet hij zelf zijn richting bepalen. Hij moet dan kiezen welke van 
de twee kernwaardes hij vanuit zijn jeugd meeneemt als leidraad 
voor zijn volwassen leven.
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Zijn de kernwaardes die de man tijdens de jeugd heeft meegekregen 
perfect in balans, dan heeft hij een werkbare set gedragsregels mee-
gekregen die hij in alle situaties kan toepassen. Als een van beide 
kernwaardes echter meer nadruk heeft gekregen, dan kan dit voor 
problemen met het zelfbeeld zorgen. Dit leidt tot drie verschillende 
persoonlijkheidstypes in de puberteit:

1. Het zondagskind
Een evenwichtige jongeman. Ongeacht of dit type streng is opge-
voed of juist een vrijere jeugd heeft genoten, hij heeft een goede, 
uitgebalanceerde set kernwaardes en leefregels van de fokker mee-
gekregen en weet dat als hij deze goed toepast, hij alles aankan wat 
hij op zijn pad tegenkomt. Pubert nauwelijks.

2. Het haantje
Bij dit type is in de jeugd vooral de nadruk gelegd op de kernwaarde 
‘je kunt wat je wilt’. Dit klinkt positief, maar leidt in de puberteit 
vaak tot de conclusie: ‘Als ik het wil, dan lukt het vanzelf, ik ga dus 
geen moeite doen.’ Steekwoord: grootheidswaanzin.

3. De twijfelaar
In zijn jeugd werd vooral de nadruk gelegd op de kernwaarde ‘je 
moet wel je best doen’. Dat lijkt productief, maar als dit zo sterk 
wordt benadrukt dat het de vorm aanneemt van ‘jouw best is niet 
goed genoeg; een acht is geen tien’, dan leidt dat in de puberteit 
tot de kernwaarde ‘ik kan niets’. Steekwoord: minderwaardigheids-
gevoel.

Het zondagskind lijkt tijdens de puberteit het bewijs voor de stel-
ling dat een goed uitgebalanceerde jeugd automatisch tot een goed 
en uitgebalanceerd leven leidt. Het ‘haantje’ heeft elke maand een 
nieuwe hobby of vriendin, aangezien hij gewend is om altijd overal 
zonder enige moeite doorheen te fi etsen. Blijkt het leren gitaarspelen 
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of een relatie onderhouden na een paar weken ineens toch moeite 
en/of werk te vereisen, dan stopt hij. Niet omdat het moet, maar 
omdat het kan. De twijfelaar heeft vaak een stille puberteit, hoog-
uit gemarkeerd door wat te veel eyeliner of donkere T-shirts. In de 
omgang is deze stille jongen gemakkelijk en confl ictvermijdend, 
omdat hij nooit duidelijk stelling zal nemen, nergens aan begint en 
altijd in zijn comfortzone blijft – want voor iets beters gaan heeft 
toch geen zin.

NAAM

Ik zat in de trein, staarde naar Het houden van mannen op mijn 

laptop en vroeg me juist ernstig af of dit manuscript wel zo’n goed 

idee was, toen er in het zitje naast me een moeder met twee jon-

ge kinderen kwam zitten. De moeder las een tijdschrift terwijl het 

zoontje en dochtertje een computerspelletje speelden. In het halfuur 

dat ze daar zaten leerde ik twee dingen: het meisje heette Madelief 

en het jongentje heette ‘Rustig, zachtjes, stil’. 

Ik kwam tot de conclusie dat, mocht Het houden van mannen de 

moderne man per ongeluk toch benadelen, dit in het niet valt bij de 

ontmanning die in het moderne, dagelijkse leven inmiddels gaande 

is.

VOLWASSENHEID:  DE LOUTERING
Een van de hardnekkigste ideeën in de wereld van het opvoeden is 
dat zolang de kernwaardes in de jeugd van de man maar  in balans 
zijn, hij probleemloos door de rest van zijn leven zal fi etsen omdat 
hij door deze optimale balans perfect op het echte leven is voorbe-
reid. Dit is niet waar. Alleen het leven zelf bereidt de man voor op 
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het leven zelf, maar als dit op een dag aanklopt, dan doet het dat in 
de regel niet met stickers van de juf en een pluim van de meester. 
Of het nu gaat om een zondagskind dat energiek doorwandelt, een 
haantje dat af en toe een achteloos sprintje trekt of een twijfelaar 
die zichzelf voortsleept, het echte leven brengt ze allemaal ten val. 
Dit wordt ook wel de ‘loutering’ genoemd.

1. Het zondagskind
Het zondagskind heeft tijdens zijn jeugd alles meegekregen om 
zich tijdens de puberteit op een harmonieuze manier los te maken 
van zijn fokker en vol vertrouwen de toekomst als zelfstandige 
volwassene tegemoet te treden. Hij heeft geleerd dat als hij zich 
maar aan de universele leefregels houdt, het universum zich hier 
ook aan zal houden en hij altijd overal als een beter mens uit zal 
komen.

Dit werkt perfect, totdat het Echte Leven op zijn pad komt in de 
vorm van een sadistische baas, een vreemdgaande partner, een ern-
stige ziekte of een luidruchtige buurman. Dit leidt tot een correctie 
van de kernwaardes uit de jeugd, namelijk:

– Ik kan niet alles wat ik wil.
– Ook niet als ik beter mijn best doe.

Dit leidt tot de gecorrigeerde kernwaarde: ‘Het leven is niet eerlijk.’

2. Het haantje
Dit type maakt eenzelfde proces door als het zondagskind. Het 
haantje kwam altijd alles aanwaaien en opeens is het alsof de wind is 
gaan liggen; hij wordt bij een promotie gepasseerd door een collega, 
het lukt hem niet om een geschikte partner te vinden en te houden, 
en als hij door een hamstringblessure niet meer kan voetballen of 
hockeyen heeft hij ineens ook geen sociale contacten meer.
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Door omstandigheden gedwongen komt dit type langzaam maar 
zeker tot de conclusie dat zijn best niet goed genoeg is. Als hij echt 
iets wil bereiken in zijn leven, moet hij gewoon zijn schouders eron-
der zetten en gaan knokken – ook als dat niet meteen het gewenste 
resultaat heeft. 

3. De twijfelaar
De twijfelaar lijkt het meest geschikt voor het volwassen leven met al 
zijn teleurstellingen, aangezien de twijfelaar over het algemeen toch 
al chronisch teleurgesteld is in zichzelf. Het verschil is dat de twijfe-
laar zijn twijfels gebruikt om zichzelf te verlammen, terwijl het echte 
leven de man door middel van teleurstellingen juist in actie schopt. 
Waar de twijfelaar in zijn jeugd nog wegkwam met gewoon minder 
doen, passief worden en de wereld om zich heen laten stromen, 
betekent dit in het echte leven dat studies niet afgerond worden, de 
gasrekening niet betaald wordt en er geen eten in de koelkast ligt. 
Dat je jezelf een teleurstelling vindt, ontslaat je namelijk nog niet 
van je verantwoordelijkheden.

Samengevat is de kernwaarde van het volwassen worden niet ‘Ik kan 
alles’, maar ‘Ik val mezelf zo ontzettend tegen’. Natuurlijk zal de 
man deze gedachte niet meteen accepteren, maar zich juist storten 
op de vraag: hoe kan ik dit gevoel laten verdwijnen? Het antwoord 
hierop kan gevonden worden in drank, drugs, een midlifecrisis of 
keihard negeren. 

Deze ontkenningsfase gaat net zolang door tot de man beseft dat 
dit gevoel van falen helemaal geen gevoel is, maar een feit: ik ben 
feilbaar. De acceptatie van het feit dat hij niet de vader van het jaar, 
werknemer van de maand of partner van de week is en dat anderen 
hier beter in zijn dan hij leidt tot relativeringsvermogen en acceptatie 
van het zelf en de partner. 
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Het echte leven werkt louterend; het confronteert alles wat de 
man over zichzelf – positief of negatief – dacht met wie hij wer-
kelijk is. Het laat hem zien waar hij in werkelijkheid qua talenten 
en beperkingen mee moet werken en hoe hij zichzelf hiermee 
alsnog kan verbeteren. Een man die dit punt bereikt, weet precies 
wat hij aan zichzelf heeft en is geestelijk volledig gerijpt, oftewel 
volwassen.

HET RIJPEN VAN DE MAN
Vaak wordt aangenomen dat de man automatisch volwassen 
wordt als hij achttien jaar is. Dat is echter niet het geval; het 
lichaam is misschien al af, maar de geest moet vaak nog enige 
tijd rijpen. Op welke leeftijd de man geestelijk volwassen wordt, 
wisselt; sommige mannen zitten op hun zeventigste nog in een 
midlifecrisis, andere zijn op tienjarige leeftijd al bijna te volwas-
sen. Ziekte of dood van een naaste wil dit proces nog weleens 
versnellen. Dit proces mag echter niet geforceerd worden.

  2. Overige training

Een van de grootste raadsels als het om het houden van mannen 
gaat, is hoe een wezen dat zo intelligent is, tegelijkertijd zo resistent 
kan zijn tegen elke vorm van verbetering. Hoe kan het dat een man 
die aan de ene kant in staat is om de meest ingewikkelde wiskun-
dige vergelijkingen op te lossen, niet in staat is om te leren dat een 
melkpak na het gebruik terug in de koelkast gezet moet worden, 
omdat de melk anders bederft?
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Wel of niet trainen?

Wie er de lifestylemagazines op naslaat, krijgt zo langzamerhand 
het idee dat de moderne man pas perfect is als hij een VIVA-vrouw 
op de bank is en een beest in bed. De moderne man moet aan de 
ene kant een expert zijn in het aanvoelen van en praten over de 
emoties van de partner, en tegelijkertijd aan de buitenwereld laten 
zien dat hij zijn mannetje staat, de competitie aangaan met zijn 
soortgenoten en door middel van prestaties aantonen dan hij de 
liefde en aandacht van de partner waard is, want iedereen wil een 
winnaar. Het is dan ook geen wonder dat steeds meer mannen 
het idee van een vaste relatie laten varen en gewoon elke week 
een ander bedwarmertje zoeken. Liefde is leuk, maar ook als dat 
betekent dat je nooit meer ongegeneerd je ongecensureerde zelf 
mag zijn?

Wie zich bij het idee van het houden van mannen al helemaal ver-
heugt op het trainen van de man, kan misschien beter een hond 
nemen. Dat scheelt bij alle partijen een hoop frustraties en de re-
sultaten zijn beter. Honden worden al duizenden jaren gefokt op 
het zich laten trainen, de man is al duizenden jaren lang zichzelf. 
Betekent dit dat de man een soort diplomatieke onschendbaarheid 
heeft als het om verbeteringen gaat? Nee. Iedereen is voor verbete-
ring vatbaar. De vraag is alleen: is elk soort gedrag de moeite van 
het trainen waard? Stel, de man legt zijn vuile sokken steeds naast 
de wasmand in plaats van erin, heeft nooit op tijd een verjaar-
dagscadeau voor de partner of vergeet elke keer weer om de vuil-
container aan de straat te zetten. Positivistisch ingestelde auteurs 
van zelfhulpboeken zijn unaniem: wie ook maar een klein beetje 
zelfrespect heeft, is het aan zichzelf verplicht om zelfs de kleinste 
relationele onhandigheid met hardere of zachtere hand uit de man 
te slaan. Doe je dit niet, dan heb je alle irritaties aan jezelf te dan-
ken. De man is pas perfect als hij perfect is, dus train, omdat je het 
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waard bent. Aangezien de man geen hond is, leidt een dergelijke 
levenshouding vooral tot partners die eindeloos gefrustreerd zijn 
in hun hopeloos gefrustreerde man.

BRIL

Als er één twistpunt was dat onze relatie vanaf het begin steeds 

weer op scherp zette, dan was het wel het toilet. Ik wilde de bril 

omlaag en de man wilde hem in de positie laten waar hij zich van 

nature in bevond na een toiletbezoek. Ik legde beeldend uit hoe 

vervelend het was om midden in de nacht in de wc-pot te zakken. Ik 

rekende hem voor dat als gemiddeld 75% van zijn toilethandelingen 

zittend uitgevoerd werd tegen 100% van de mijne, het statistisch 

gezien logischer was om de bril altijd omlaag te doen.

De man bleek ineens bijzonder feministisch aangelegd te zijn en 

pleitte ervoor dat mannen en vrouwen gelijk zijn en dus ook gelijke 

toiletrechten hebben. Bovendien kon ik toch ook gewoon kijken voor 

ik ging zitten, dan was er toch geen probleem? Als we hier weer 

eens over discussieerden dan lag de bril vaak een paar dagen op 

de pot, maar ging daarna als vanzelf weer omhoog. 

Toen ik mezelf weer eens uit het toilet trok, kwam ik tot de con-

clusie dat het probleem niet was dat ik een probleem had, maar 

dat de man geen probleem had. 

Het was nacht en de man stond op om naar het toilet te gaan. 

Ik hoorde hem de halfdonkere badkamer in stommelen, hoorde een 

stilte, en toen stond de man met een ietwat verwilderde blik weer 

bij het bed: ‘Het deksel was omlaag!’

‘Wat vervelend,’ zei ik. ‘Maar alles is toch goed gegaan?’

‘Natuurlijk,’ zei de man verontwaardigd.

‘Maar dan is er toch geen probleem?’
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Sindsdien ligt de toiletbril op magische wijze gewoon op de pot. 

Heel soms nog een nachtje met het deksel erop, maar in principe 

zijn we het nu geheel eens over het feit dat een bril op de pot altijd 

te verkiezen is boven het alternatief.

Interessant is dat de gemiddelde man misschien vele ruwe kant-
jes heeft die bijna smeken om bijgewerkt te worden, maar op zijn 
beurt is de man zelf bijna wonderbaarlijk tolerant als het gaat om 
de eigenaardigheden van zijn partner. Het maakt niet uit of die 
verstand verruilt voor gevoel, zich pas echt compleet thuis voelt als 
elke onderzetter, sok en gastenhanddoek een eigen huisregel heeft, 
emotioneel gezien een compleet andere taal spreekt en bovendien 
zo’n vijf dagen per maand überhaupt niet aanspreekbaar is; de man 
laat het allemaal over zich heen komen. Niet omdat hij perfect is, 
maar omdat hij op een wonderbaarlijke wijze lijkt te kunnen leven 
met het idee dat als hij zelf niet perfect is, zijn partner dit ook niet 
hoeft te zijn. 

Waar zelfhulpgoeroes aanraden om in elke verdwaalde onderbroek 
een directe aanval op de eigenwaarde van de partner te zien, lijkt 
de man in staat te zijn om te denken: ach, dan gebruik ik wel zo’n 
onderzettertje. Alsof hij de alledaagse verschillen van inzicht niet 
als persoonlijke aanvallen registreert, maar ze stomweg als alledaag-
se verschillen van inzicht ziet. Hoe dit mogelijk is, is een raadsel. 
De enige verklaring lijkt dat het mannenbrein nog niet volledig is 
doorontwikkeld als het om emotioneel reageren gaat en hij dus niet 
anders kán dan logisch redeneren; een vlek is een vlek en een sok is 
een sok, en dat is alles.

Betekent dit dat elke vorm van training van de man zinloos is? Of, 
zoals sommige actievoerders bepleiten, dat men de man gewoon 
de man moet laten en niet moet zeiken over uitpuilende prullen-
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bakken en alle andere dagelijkse ongemakken? Nee. Het betekent 
dat iedereen die een man houdt zich af zou moeten vragen: is dit 
probleem de moeite van training waard? Wat namelijk vaak vergeten 
wordt, is dat training niet alleen mogelijk een positief resultaat tot 
gevolg heeft, maar ook erg veel tijd en energie kost. Huishoudelij-
ke training houdt namelijk in dat men zich in het huis niet meer 
volledig kan ontspannen, aangezien een probleem nu als probleem 
bestempeld is, en het dat ook blijft totdat het opgelost is. Is het 
perfectioneren van een niet altijd volledig vlekkeloos verlopende 
wasroutine al die moeite wel waard? Dat is een vraag die iedere 
partner alleen zelf kan beantwoorden. 

STERFT DE MAN UIT?
Nu in de moderne samenleving de nadruk niet langer ligt op 
openlijke competitie, haantjesgedrag en luidruchtig en fysiek de 
eigen zin doordrijven, is het vanzelf de vraag of er nog wel een 
plek is voor de man. Het schoolsysteem lijkt volledig gericht op 
het stimuleren van rustig, zachtjes en stil gedrag, om zo al op 
jonge leeftijd een goede concentratie en hoge cijfers te genereren. 
Ook in de directe leefomgeving is steeds minder ruimte voor en 
tolerantie jegens straatvoetbal, kattenkwaad en in bomen klim-
men. Deze focus op niet-mannelijk gedrag zorgt er in de praktijk 
zelfs al voor dat fokkers die de keuze hebben er steeds vaker voor 
kiezen om specifi ek geen mannen meer te fokken, omdat die nou 
eenmaal niet geschikt zijn voor deze samenleving. Wie dus nog 
een man wil, kan maar beter snel zijn. 

Domesticatie

‘Het lijkt wel alsof hij het erom doet’ is een vaakgehoorde klacht als 
het om mannen en het huishouden gaat. De reden waarom de mo-
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derne man een vrij matige trackrecord heeft als het om het aanleren 
van huiselijke klusjes gaat ligt mogelijk echter niet in onwil, maar 
in zijn DNA en vooral de manier waarop de man gedomesticeerd is. 
Traditioneel gezien nam men altijd aan dat de domesticatie zorgde 
voor twee soorten mannen:
– De wilde man: dit oertype woonde in bosrijke omgevingen 

maar kon wel op twee benen lopen, en kon zo ook interesse 
tonen in de jagers en verzamelaars als deze in zijn buurt kwa-
men.

– De gedomesticeerde man: dit type ontstond doordat de meest 
sociale wilde mannen zich aansloten bij groepen jagers en ver-
zamelaars en zich door hen lieten domesticeren tot een gewaar-
deerde huisgenoot.

Aangezien de gedomesticeerde man zich aan de zijde van ‘zijn’ ja-
gers en verzamelaars over het gehele aardoppervlak verspreidde, 
leidde dit tot de conclusie dat wilde man uitstierf en de gedomes-
ticeerde man als enige de evolutie overleefde. De vraag is echter 
of deze aanname wel klopt. Als het enige verschil tussen de echt 
wilde man en de wilde man die open staat voor domesticatie het 
sociale aanpassingsvermogen is en deze mannen verder precies op 
elkaar lijken, is het dan wel zeker dat de echt wilde man ook echt 
uitgestorven is? Waarom zou hij? Zijn socialere broeders pasten 
zich aan en lieten zich domesticeren, maar aangezien de wilde man 
net zo intelligent was, is het zeer waarschijnlijk dat hij zich net zo 
goed aanpaste aan de veranderende wereld, alleen dan niet aan de 
hand van ‘zijn’ mensen, maar op basis van zijn eigen inschattings-
vermogen. Het is dus zelfs zeer onwaarschijnlijk dat de wilde man 
uitgestorven is. 
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TELEURSTELLING

Toen de man mij voor het eerst in zijn leven spaghetti zag eten 

staarde hij me vol afschuw aan. Als halve Italiaan vindt hij blijkbaar 

weinig dingen weerzinwekkender dan toe te moeten kijken hoe ie-

mand met mes en vork een spaghettisliert in stukjes snijdt. Toen ik 

demonstreerde hoe stompzinnig het is om spaghettislierten met je 

mes om je vork te wikkelen zodat alle saus en overige ingrediënten 

weer op je bord belanden, kwam zijn innerlijke Italiaan waarschijnlijk 

tot de conclusie dat liefde wreed is.

Toen de man weer eens vroeg wat we zouden eten, zei ik: ‘spa-

ghettini.’ De man reageerde verheugd, tot ik hem zijn bord voor-

schotelde. Hij staarde geschokt naar de sliertjes: ‘Je hebt de spa-

ghetti gebroken! Dit is helemaal geen spaghettini.’

Ik vond mijn uitvinding echter geniaal, want door de spaghet-

tislierten met de hand in stukjes te breken voor ik ze in het water 

gooide, paste alles in een keer in de pan, voorkwam ik dat de on-

derste helft verweekte terwijl de bovenste helft in de fi k vloog en de 

man werd niet meer geconfronteerd met een spaghettisnijdende 

partner: alles was namelijk al in hapklare brokjes verdeeld.  De man 

weigerde om ooit nog mijn versie van spaghetti te eten. 

Een paar weken later zei ik dat ik iets nieuws zou koken: ‘Spa-

ghetticullo.’

De man was enorm benieuwd. Of zijn innerlijke Italiaan is een 

ongeneeslijke optimist, of hij houdt van teleurstellingen. Het bleef 

gebroken pasta. Zoals men in Italië zegt: La vita è cruella.

Dat de moderne huis-, tuin- en keukenman gedomesticeerd is staat 
buiten kijf; een volbloed wilde man zou niet in staat zijn om zulke 
intensieve sociale contacten met andere wezens aan te gaan. De 
vraag is echter niet óf de moderne man gedomesticeerd is, maar in 
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welke mate dit gebeurd is. Als wilde en gedomesticeerde mannen 
allebei de evolutie hebben overleefd, dan zullen hun territoria elkaar 
ook overlapt hebben. Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat de 
volledig gedomesticeerde man überhaupt niet bestaat. De moderne 
man is genetisch gezien waarschijnlijk een mengvorm: grotendeels 
gedomesticeerd waardoor hij sociale interactie aan kan gaan met 
andere soorten en hier genoegen aan kan beleven, maar met tegelij-
kertijd een niet te verwaarlozen hoeveelheid ‘wild’ DNA, waardoor 
hij niet de hondse slaafsheid heeft van een volledig gedomesticeerd 
dier, maar altijd eerst zijn eigen koers bepaalt. 

Dit zou een goede verklaring kunnen zijn voor het feit dat de mo-
derne man perfect in staat is om gereedschap te leren gebruiken, 
maar een deel er slechts met de grootste moeite toe gebracht kan 
worden om hier ook daadwerkelijk een huishoudelijk klusje mee te 
volbrengen. Een blik op het DNA van een dergelijke man zal waar-
schijnlijk laten zien dat de zogenaamde ‘wilde’ genen nog fl ink ver-
tegenwoordigd zijn, en dat heeft gevolgen voor het trainingsproces.

MAN OF KAT?
Als het om training gaat zou de man – volgens de populaire 
media – eerder op een kat lijken dan op een hond, want katten 
zouden namelijk ook niet kunnen leren. Iedereen met een kat 
weet echter dat dit niet klopt; binnen drie dagen tijd zal elke kat 
leren om zich bij het geluid van een opengaande koelkastdeur 
meteen naar de keuken te haasten om zich wellustig om de be-
nen van de baas te kronkelen en deze zo te stimuleren om nog 
een extra stukje vlees voor het poezenbeest te pakken. Dat de 
gemiddelde mens niet in staat is om een kat te trainen betekent 
dan ook niet dat de kat niet kan leren, maar dat de gemiddelde 
trainer de verkeerde trainingsmethodes gebruikt. Ditzelfde geldt 
waarschijnlijk ook voor de man.
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Het ego

Waar volledig gedomesticeerde dieren hun hele brein gericht heb-
ben op het baasje, reserveert de wilde, zelfstandig levende variant 
dit helemaal voor zichzelf. Aangezien de moderne man waarschijn-
lijk niet alleen uit gedomesticeerd DNA is opgebouwd maar ook 
een zekere hoeveelheid ‘wild’ DNA zal bevatten, betekent dit dat 
een deel van het mannelijke brein nog steeds volledig gereserveerd 
is voor een eigen zelfbewustzijn, oftewel het ego. En waar het re-
latief kleine ego van een relatief kleinbreinige goudvis er geen en-
kel probleem mee heeft om op commando door een hoepeltje te 
zwemmen als dit betekent dat de trainer hem een stukje voer geeft, 
is de man haast terminaal allergisch voor ieder idee dat niet aan zijn 
eigen brein ontsproten is. Terwijl alle andere diersoorten positief 
tegenover het idee staan om getraind te worden als dat hun levens-
kwaliteit verhoogt, is de man in staat elke vorm van beloning uit 
het raam te gooien als hij ontdekt dat hij bewust in een leersituatie 
gebracht is. Daarmee is de man letterlijk de enige diersoort op aarde 
die zich structureel tegen het idee van training verzet omdat hij dit 
als manipulatie ziet, want in tegenstelling tot de goudvis vindt het 
wilde, onafhankelijke en niet-gedomesticeerde deel van het man-
nenbrein manipulatie slecht.
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In de praktijk betekent dit dat alle training in het geheim moet 
plaatsvinden om enig eff ect te hebben. Belangrijk is echter dat deze 
geheimhouding absoluut moet zijn. Door zijn gigantische brein 
beschikt de man namelijk ook over een fenomenaal geheugen. Dit 
kan ervoor zorgen dat – als hij er bijvoorbeeld na veertig jaar ach-
ter komt dat zijn vaatwasservaardigheid niet volledig uit het eigen 
brein voortkwam, maar op subtiele wijze bijgestuurd is door de 
partner – hij uit pure verontwaardiging veertig jaar zorgvuldige trai-
ning deletet om zo een volledige regressie door te voeren naar de 
oorspronkelijke versie van zichzelf, alleen dan wrokkiger.

Probleemgestuurd onderwijs

Traditioneel gezien wordt er als het om training gaat uitgegaan van 
het aloude systeem van belonen, negeren en straff en: verkeerd ge-
drag wordt gedeletet door het te negeren of te corrigeren en goed 
gedrag wordt gestimuleerd door middel van beloningen. Dit werkt 
goed, maar alleen als het trainingssubject bereid is om zich volledig 
door deze beloningen en correcties te laten leiden. Helaas is het 
mannenbrein hier te groot en ingewikkeld voor. De man laat zich 
namelijk niet alleen leiden door een sticker van de juf en een Mars, 
maar ook door het ego en zijn wilde alter ego. Wie een man wil trai-
nen, zal zich dus niet moeten focussen op het vinden van de juiste 
beloning, maar op het vinden van de juiste motivatie. Dat lukt al-
leen als er rekening gehouden wordt met zowel het gedomesticeerde 
als de wilde DNA van de moderne man. Wilde en gedomesticeerde 
soorten leren namelijk op een andere manier:
– De volledig wilde man zoekt alleen sociale contacten binnen de 

eigen soort, is niet gewend om op de mens te steunen als het 
gaat om het oplossen van problemen, is vaak niet heel erg dol 
op lichamelijk contact en uit zijn emoties niet heel uitbundig 
om confl icten en de aandacht van roofdieren te voorkomen.
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– De volledig gedomesticeerde man is hypersociaal en zoekt niet 
alleen sociale contacten binnen de eigen soort maar is ook ge-
interesseerd in andere soorten, kijkt naar de mens als bron van 
voedsel, verzorging en oplossingen bij problemen, is gesteld op 
lichamelijk contact en heeft geleerd dat hij door het uiten van 
zijn emoties positieve aandacht kan vergaren.

Een volledig gedomesticeerd dier trainen is relatief simpel: de mees-
te dieren die op een positieve wijze – dus door middel van belo-
ningen getraind worden – vinden het idee van getraind worden 
zo interessant dat ze uit zichzelf om meer trainingssessies vragen. 
Ze zijn zelfs in staat om een zekere mate van dwang te accepteren 
zolang dit logisch wordt ingezet. Zolang de dwang of druk maar 
voorspelbaar wordt ingezet, kan een dier namelijk leren dat hij deze 
onprettige prikkels kan verminderen en zelfs vermijden als hij op 
tijd het juiste antwoord geeft. Het allerbelangrijkste is echter niet 
het feit dat ze werken voor beloningen, maar vooral dat ze de aan-
dacht van de trainer an sich al als beloning zien en hier alles voor 
willen doen. De moderne man is echter niet alleen loyaal aan zijn 
partner, maar vanuit zijn zogenaamde wilde DNA ook vooral erg lo-
yaal aan zichzelf. Hij zal problemen eerst zelf op proberen te lossen, 
en uit om die reden ook niet altijd zijn emoties. Dat is dan ook de 
belangrijkste sleutel tot het succesvol bijschaven van het gedrag van 
de gemiddelde man; zorg ervoor dat de man het probleem als zijn 
eigen probleem gaat ervaren, dan zou het zomaar kunnen dat hij 
dit probleem ook zelf op gaat lossen. Of de oplossing ook datgene 
is wat gewenst werd, is een tweede. 
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TRAINING

Naast de man houd ik nog diverse andere dieren die ik train, obser-

veer en voer. Toen de man aan deze veestapel werd toegevoegd, 

werd al snel duidelijk dat steeds de goede naam aan het juiste beest 

koppelen een onmogelijke taak was. Dus besloot ik om de poes 

gewoon poes, het paard gewoon paard, de pony’s gewoon pony en 

de kip gewoon kip te noemen. Ook dit werd een chaos. Uiteindelijk 

besloot ik om bij elk beest de soortnaam te gebruiken die op dat 

moment bij me opkwam. Want of ik de kip nou poes of pony noem-

de, de betekenis was altijd hetzelfde: lief beest dat ik graag train. 

Zo werd het paard ‘kippetje’, de poes ‘pony’ en de pony’s ‘paard’. 

Iedereen was tevreden. Iedereen, behalve de man. De man wilde 

geen ‘poes’ genoemd worden, en ‘pony’ kon hij ook niet waarderen. 

Ik probeerde hem nog uit te leggen dat al deze woorden in wezen 

hetzelfde betekenen, maar tevergeefs.

Mannen zijn daarin toch echt anders dan poezen.

CLICKERTRAINING
Clickertraining is een revolutionaire manier van dieren trainen 
die zo positief is dat het gebruik van correcties of dwang bijna 
geheel overbodig wordt. Het grote verschil met gewoon belonen 
is dat bij clickertraining elke beloning voorafgegaan wordt door 
een beloningssignaal, bijvoorbeeld een klikje met een ‘clicker’. 
Doordat de trainer deze klik steeds op het beste moment van het 
gedrag geeft, weet de leerling precies voor welke beweging het 
voer bedoeld is en zal dus proberen om dat moment nog verder 
te verbeteren. Dit werkt bij vrijwel alle diersoorten extreem goed. 
Bij de man helaas niet.
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Corrigeren of belonen?

In de moderne samenleving is een duidelijke tendens waar te nemen 
richting zachtere, vriendelijkere en positievere omgangsvormen. 
Dit heeft ook de trainingswereld beïnvloed: waar men vroeger nog 
uitging van tuchtigen met strenge hand omdat zachte heelmees-
ters stinkende wonden maken, is belonen het nieuwe corrigeren 
en wordt er niet langer doodgeslagen, maar juist doodgeknuff eld. 
Fouten bestaan niet, complicaties zijn groeimogelijkheden, training 
heet nu persoonlijke ontwikkeling en zwepen zijn alleen toegestaan 
als er van tevoren een safeword is afgesproken. Dat belonen werkt 
staat buiten kijf, maar is belonen alleen wel altijd de beste oplossing 
als het om aanleren van nieuw gedrag gaat?

Correcties zijn weliswaar onprettig, maar ze hebben ook een zekere 
waarde. Waar een beloning precies aangeeft welk gedrag goed was, 
zegt een correctie welk gedrag fout was. Bovendien verlaagt de cor-
rectie de kans op herhaling, doordat dit foute gedrag voortaan in 
de hersens gekoppeld wordt aan de onprettige prikkel die daarop 
volgde. Dat is niet leuk, maar het is wel informatie. Hoewel het van 
belang is om elke training altijd zo positief mogelijk te benaderen, 
zou men ervoor kunnen pleiten dat een correctie soms aanvullende 
informatie geeft die nuttig kan zijn voor de man. 

Als een man vreemdgaat zou er bijvoorbeeld gekozen kunnen wor-
den voor een puur positieve aanpak, waarbij de man elke keer be-
loond wordt met een kans op voortplanting als hij in het juiste bed 
kruipt. Dit werkt in sommige gevallen heel goed. In andere gevallen 
concludeert de man: ‘Als ik in het eigen bed lig krijg ik seks, en als 
ik in een ander bed lig ook. Mijn leven is geweldig.’ In dat geval 
stimuleert de beloning niet alleen het goede gedrag, maar ook het 
vreemdgaan. De man mist als het ware het essentiële stukje infor-
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matie dat een goed getimede correctie hem zou kunnen geven. Het 
is dan ook zonde om hem dit te onthouden.

 Het trainen van mannen: de vijf fases van rouw

Door zijn hoge intelligentie is de man in staat om de meeste vaar-
digheden op eigen kracht onder de knie te krijgen. Sterker nog, 
een deel van de partners geeft aan dat ze al decennia in staat zijn 
tot het houden van hun man zonder ook maar enige behoefte te 
voelen om iets aan hem te veranderen. Wie toch de noodzaak voelt 
om de man te trainen, moet als potentiële trainer eerst nagaan hoe 
het zogenaamde verkeerde gedrag beschouwd moet worden. Gaat 
het om:
A. Verkeerd aangeleerd gedrag?
B. Een persoonlijke aanval op de partner?

De eerste categorie komt vaak voor en is – als de partner voldoende 
gemotiveerd is – vrij eenvoudig om te vormen tot positiever ge-
drag. De tweede categorie komt bijna nog vaker voor en is lastiger 
te behandelen, omdat het probleem hier in negentig procent van 
de gevallen niet bij de man ligt, maar bij de interpretatie van het 
gedrag door de partner. Stel, de man laat elke keer weer de bril 
omhoog staan, hoe vaak de partner ook gezegd heeft hoe vervelend 
deze dat vindt. Als dit lang genoeg aanhoudt, dan gaat de partner 
een ontwikkeling door die ook wel bekendstaat als de vijf fases 
van rouw:

1. Ontkenning
‘Ik negeer het gewoon. Ook al voelt het als een persoonlijke aanval 
als hij weer eens de bril omhoog laat staan, het is vast niet persoon-
lijk bedoeld. Ik doe dus alsof ik hier niets bij voel.’
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2. Woede
‘Als hij echt van mij hield, dan zou hij zich toch herinneren hoe 
belangrijk dit voor mij is? Moet ik tot het einde der tijden blijven 
herhalen hoeveel last ik hiervan heb?’

3. Onderhandelen
‘Oké, ik heb last van het feit dat de man “per ongeluk” de toiletbril 
omhoog laat staan, maar ik doe op mijn beurt vast ook weleens per 
ongeluk iets wat hem irriteert. Ook al lijkt dat hem nooit zo erg te 
raken, en kan ik me niet herinneren wat dat dan zou zijn. Maar stel 
dat hij dus iets vergeet wat voor mij belangrijk is, dan mag ik ook 
dingen “vergeten” die hij belangrijk vindt.’

4. Depressie
‘Het maakt niet uit hoeveel ik “vergeet”, de man accepteert het 
gewoon allemaal en is hier op geen enkele manier persoonlijk door 
geraakt. Ik geef het op. Het is zinloos.’

5. Aanvaarding
‘Als ik weer bijna in het toilet zak en me boos, teleurgesteld en 
persoonlijk aangevallen voel, terwijl de man zijn excuses aanbiedt 
en zegt dat hij het gewoon vergeten was, dan is dat misschien wel 
gewoon zo. Het is verleidelijk om hem als het grote, tussen alle 
emotionele regeltjes doorlezende manipulatieve meesterbrein te zien 
dat verantwoordelijk is voor alle emoties die ik voel, maar misschien 
is dat wel te veel eer. Misschien denkt de man gewoon een groot 
deel van de tijd niet na. De emoties die ik bij zijn gedrag voel zijn 
dus puur van mij alleen. Als ik het toilet in zak, kan ik in de lach 
schieten, in huilen uitbarsten of de man iets aandoen; het toilet 
blijft precies hetzelfde. Het enige wat anders is, is mijn emotie. En 
daar kan ik misschien wél wat aan doen, zodat ik de man kan zien 
voor wie hij werkelijk is, in plaats van hem continu in te kleuren 
met mijn eigen emoties.
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TIJD
Het doorlopen van fase één tot en met vijf duurt gemiddeld acht 
jaar. Het is dan ook geen wonder dat veel partners fase vijf niet 
op eigen kracht bereiken, maar blijven hangen in een eerdere 
fase. Het kan dan geen kwaad om het deel ‘Natuurlijk gedrag’ 
opnieuw te lezen, zodat duidelijk is wat men wel en vooral niet 
van de communicatie met de man kan verwachten.

Als de partner in staat is om de eigen emoties te scheiden van dat 
wat de man doet, dan kan het geen kwaad om de natuurlijke leer-
curve van de man wat te bespoedigen. Belangrijk is om te beseff en 
dat een succesvolle gedragsmodifi catie veel tijd en energie kost. Over 
het algemeen gaat het namelijk om oud, ingesleten gedrag en nieuw 
gedrag aanleren is makkelijker dan oud gedrag afl eren. Een succes-
volle training hangt dan ook niet af van de intelligentie van de man, 
maar vooral ook van de mate van motivatie van de trainer. De kans 
op een geslaagde training is het grootst als:
1. De partner het als een leuke hobby ziet om wat aan het gedrag 

van een verder zeer acceptabele man te schaven, en is bereid om 
hier meerdere jaren aan te werken.

2. De partner zich zo aan het gedrag ergert dat deze in staat is om 
de man een ultimatum te stellen en zich hier zelf ook aan te 
houden.

Dit zijn de enige twee opties voor een succesvolle training. Wie 
haast heeft komt zichzelf tegen en wie inconsequent is raakt zichzelf 
kwijt. Een goede voorbereiding is hierbij het halve werk, en dus 
gaat de rest van dit deel in op verschillende praktijkvoorbeelden 
van ongewenst gedrag, wat de mogelijke oorzaken zijn en hoe men 
eventueel om kan gaan met de symptomen.
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TIJD

De man kwam altijd te laat. De ene keer wachtte ik vijf minuten, 

de andere keer een kwartier, maar vanaf de eerste minuut van 

onze relatie was hij altijd de laatste. Ik meldde hem steeds vanaf 

Amsterdam Amstel dat ik bijna bij Centraal was, en hij zei dan dat 

hij meteen vertrok en we zo tegelijk op het station zouden zijn. Dit 

was nog nooit gebeurd. Aangezien ik altijd degene was die wachtte, 

had de man geen probleem en dus liep elke training spaak.

Tot ik de man weer eens belde om te zeggen dat ik bij Amster-

dam Amstel was. Twintig minuten later werd ik opgebeld door een 

ietwat verward klinkende man, want waar was ik? Ik had toch ge-

zegd dat ik al bij Amstel was? 

Dat klopte. Alleen had ik dit gezegd toen de trein net Utrecht 

Centraal binnenreed. Aangezien de man mijn leven spannender 

maakte met de vraag of hij op tijd op het station zou zijn of niet, 

zou ik voortaan als liefdevolle wederdienst zijn leven spannender 

maken door nooit te vertellen waar ik precies was als ik zei dat ik 

op Amstel was. 

De man was niet enthousiast. Sterker nog, hoe enthousiaster 

ik praatte over alle stations die ik zou bezoeken onder het mom 

van Amsterdam Amstel, hoe afwijzender hij reageerde. Uiteindelijk 

stelde hij voor dat als ik gewoon zei waar ik werkelijk was, hij gewoon 

op tijd zou zijn. Het probleemoplossend vermogen van de man is 

fenomenaal – zolang hij maar degene is die het probleem heeft.

DE WAS DOEN
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de man van nature een 
fenomenaal ruimtelijk inzicht heeft. Bij een van deze onderzoe-
ken plaatst de onderzoeker een voorwerp in een doos en onttrekt 
vervolgens de doos aan het zicht. Zelfs als de man nog maar een 
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paar maanden oud is, weet hij al dat het voorwerp ook dan nog 
steeds in die doos zit en dus niet verdwenen is. Logischerwijs zou 
dit betekenen dat een man die een volle wasmand met vuile was 
naast de wasmachine plaatst, beseft dat deze niet automatisch leeg 
raakt. Toch is een deel van de mannen stomverbaasd als de mand 
een paar dagen later nog steeds vol is. Er zijn ook genoeg mannen 
die wel weten hoe het wasproces werkt. Echter, ook daarbij is het 
ruimtelijk inzicht soms aan bepaalde cognitieve grenzen gebonden, 
zoals bij de ‘Ik wilde de was wel in de wasmachine doen, maar die 
was nog vol’-man.

Moet zo’n man getraind worden? Het antwoord daarop wordt be-
paald door hoeveel last de partner ondervindt en hoeveel tijd en 
energie deze bereid is om in het leerproces te stoppen. Een veelge-
maakte fout bij een beginnende trainer is om de stappen in het leer-
proces te groot te maken, bijvoorbeeld door een mand met schone 
was onder aan de trap te zetten en aan de man te vragen of hij deze 
mee naar boven wil nemen, met het idee dat als de man dit doet, hij 
beloond wordt. Dit is net zo zinvol als aan een cavia uitleggen dat 
hij een wortel krijgt als hij een salto maakt. Is een cavia in staat om 
een salto te springen? Vast wel, maar dit moet dan heel langzaam 
en systematisch opgebouwd worden; de salto is het doel, maar de 
training bestaat vooral uit het belonen van alle minuscule verbete-
ringen op weg daarnaartoe.

Gelukkig is de man niet alleen intelligenter dan de cavia, maar be-
schikt hij bovendien over een geheim wapen als het om leren gaat: 
zijn probleemoplossend vermogen. Wie dit weet kan dit als geheim 
wapen inzetten in de training van de man; bijvoorbeeld door bij een 
man die altijd vergeet de schone was mee te nemen geen volle mand 
onder aan de trap te zetten, maar in het begin van het leerproces 
de traptreden met de schone kleding te bedekken en de lege mand 
eronder te zetten. De man zal tot de conclusie komen dat hij alleen
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naar boven kan als hij de wasmand meeneemt en tree voor tree de 
was verzamelt en in de mand doet. Dit zorgt niet alleen voor een 
lege trap, maar zal er na verloop van tijd voor zorgen dat man uit 
zichzelf de gewoonte aanleert elke wasmand die beneden staat ook 
mee naar boven te nemen, zelfs als de trap volledig leeg is.

Dat de man succesvol getraind kan worden in de rituelen rond het 
wasgoed betekent niet dat trainen de enige optie is. Gooit een man 
zijn vuile was steeds naast een gesloten wasmand, dan is het logisch 
om gewoon een open wasmand te kiezen. En als de man zijn kleding 
liever in de slaapkamer deponeert in plaats van in de badkamer, 
waarom dan niet de wasmand in de slaapkamer plaatsen? Slechte 
gewoontes zijn in praktijk namelijk soms best goede ideeën.

RELATIETHERAPIE

De relatietherapeute voorzag de man en mij van diverse verbale 

hulpgrepen, communicatiestijlen en codewoorden die focusten op 

gevoel in plaats van verstand, die we konden gebruiken als een 

discussie weer dreigde te escaleren in ruzie. Hierdoor werd de 

duur van onze ruzies teruggebracht van vier dagen tot maximaal 

een uur. Als een discussie nu afglijdt richting ruzie, dan wordt deze 

vormverandering over het algemeen door een van de partijen op-

gemerkt en gaat de rest van het gesprek over wat we in dat geval 

dan ook alweer moesten zeggen. Iemand moest ‘Ho’ zeggen, maar 

wat de ander dan ook alweer moest doen? Ook moest er op zo’n 

moment gefocust worden op het gevoel, maar hoe dat dan onder 

woorden gebracht moest worden zonder de ander te kwetsen en 

wat die ander dan terug moest zeggen, zijn we vergeten. Het voor-

deel van deze verwarring is echter immens: waar we tijdens het 
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discussiëren ieder heilig overtuigd zijn van ons eigen gelijk, zijn we 

daarna allebei even verward, onthand en verweesd. Dit schept een 

band. We delen namelijk weer een gevoel; het gevoel dat we allebei 

iets belangrijks zijn vergeten, en blijkbaar is dat een perfecte basis 

voor een goede relatie.

ONKUNDE OF ONWIL?
Een populair gespreksonderwerp tussen partners is het manne-
lijk talent voor huishoudelijk werk. Vooral als hier wat op aan 
te merken valt. Dit zou kunnen betekenen dat de fokkerij van 
mannen duidelijke steken heeft laten vallen als het om huiselijk 
leervermogen gaat. Een andere mogelijkheid is dat de bron van 
deze ellende niet eens zozeer bij de man ligt, maar bij de partner 
die dit soort gestuntel aandoenlijk vindt en in praktijk zelfs een 
bepaald inferioriteitsgevoel bij de man cultiveert als het om huis-
houdelijke intelligentie gaat – om vervolgens bij andere partners 
te kunnen scoren met anekdotes over de incompetente man. 

BANKHANGEN
Het zogenaamde ‘bankhangen’ wordt door veel partners als een 
probleem beschouwd. De man komt thuis, neemt plaats op de bank 
en komt daar het eerste uur niet meer vanaf.  Aangezien bankhangen 
over het algemeen gecombineerd wordt met televisiekijken of een 
krant lezen, wordt het contact met de partner tot een minimum be-
perkt, wat de irritatiefactor alleen maar verhoogt. Belangrijk is om te 
beseff en dat bankhangen niet alleen een ondeugd is, maar voor veel 
mannen ook een noodzaak: de bank is de plek waar de man in stilte 
de dagelijkse transformatie ondergaat van competitieve en produc-
tieve buitenman naar invoelende en communicatieve binnenman. 
Sterker nog, als de partner deze stiltetijd eenzijdig verlengt door 
niet meer met de man te praten, dan zal de man na verloop van tijd 
steeds communicatiever worden in een poging om het contact te 
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herstellen. Hoewel dit een prima methode lijkt om de man van de 
bank te krijgen, heeft dit als dagelijkse strategie als nadeel dat het de 
totale duur van de relatie over het algemeen vrij rigoureus verkort.

Interessant is dat het bankhangen alleen voorkomt als de omstan-
digheden optimaal zijn, namelijk als eten, drinken, bank en af-
leiding binnen handbereik zijn en vijanden afwezig zijn. Wie het 
bankhangen af wil leren zou een systeem van beloningen op kunnen 
zetten waarbij de man iets lekkers krijgt zodra hij opstaat, maar dit 
is in feite slechts symptoombestrijding. In plaats daarvan kan ook de 
oorzaak aangepakt worden. Bijvoorbeeld door de beschikbaarheid 
van voedsel, bank en afl eiding terug te schroeven of vijanden toe te 
voegen zoals een op de bank slapende hond of minnaar. Bij onverbe-
terlijke gevallen kan er gekeken worden naar het voedingspatroon: 
als de man alleen nog caloriearme noten en groenten te eten krijgt, 
wordt een suikerdip en het bijbehorende dutje vermeden en gaat 
zijn innerlijke jager vanzelf op zoek naar vlees. Doet hij dat niet, dan 
zorgt een caloriearm dieet er in elk geval voor dat vervetting door 
het bankhangen tegen wordt gegaan.

AANZOEK

De nacht nadat ik de man als grap ten huwelijk had gevraagd, hij ja 

had gezegd en ik hem de rest van de avond hierom had uitgelachen, 

was de man vooral erg rustig. Dat kwam perfect uit, want ik had 

alle spreektijd nodig om te vertellen hoe grappig het was geweest 

dat hij dacht dat ik het meende. Dat duurde tot een uur of twee ’s 

nachts. De man lag zwijgend op zijn eigen helft van het hotelbed en 

negeerde mijn door de dekens gesmoorde gelach. En ik weet niet 

waarom, maar ineens dacht ik: als hij werkelijk dacht dat ik serieus 
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een huwelijksaanzoek deed, dan is dat misschien niet alleen maar 

hilarisch, maar eigenlijk ook vrij zielig, vooral omdat hij tot mijn 

stomme verbazing ook nog ja zei.

Dit was een nieuwe gedachte, eentje die allemaal nieuwe gedach-

tes opriep, zoals: wat doe je eigenlijk als je iemand per ongeluk ten 

huwelijk gevraagd hebt en daarna een avond lang hebt uitgelachen? 

Hoe zeg je dat je het trouwen op zich prima vond, maar dat het 

meer de manier waarop was waarom ik zo moest lachen? Wist ik 

veel dat hij het ook wel wilde! Ik staarde naar het sieradendoosje op 

het nachtkastje naast me, dacht hier een halfuur over na en zei toen 

tegen de man dat ik naar beneden ging, naar de nachtportier om 

een beker warme melk te halen, want misschien kon ik daardoor 

wel slapen. ‘Graag,’ zei de man, iets te gretig.

Wat de man niet wist, was dat ik niet alleen naar beneden ging, 

maar de ring ook.


