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Blanca 
Soms slaat de twijfel toe in een 
relatie. Onderstaande brief
schrijver droomt wel eens van 
mannen en vraagt zich of hij 
homoseksueel is. 

Beste Blanca, Il< heb al jaren een 
vriendin en ik lwn ontzettend 
van haar genieten. Alhoewel il< 
echt niet moet denl<en aan selG 
met een andere man, droom il< er • 
soms toch van. Ooi< lwn il< een l<e
rel soms oprecht aantrel<l<elijk 
vinden. Wat den I< je, ben .ik stie
l<em toch homo? 
Een heteroseksueeltje 

Eeuwenlang hebben kerkva
ders, geestelijken en gewone 
stervelingen brute technieken 
gebruikt om homoselGuele ge
voelens bij de 'lijders' ervan te 
onderdruld<en door castratie, 
lobotomie, duivelsuitdrijving 
en elektroshockbehandelingen. 
Sodomie was een zonde die me
nigmaal op een brandstapel 
moest worden beboet. Geluldtig 
zijn die tijden van onderdruk
king en vervolging van onze ho
moseksuele medemens voorbij. 
Vandaag de dag worden we om
ringd door beke_nde televisieco
ryfeeën, belangrijke politici en 
internationale popsterren die 
vol trots voor hun homoseksue
le geaardheid uitkomen. Maar 
iedereen stelt zichzelf op een be
paald moment de vraag: 'Ben ik 
hetero of homo?' Bij de geboorte 
staat je biologische selGe vast. 
Dus dat is gemald<elijk Daarna 
openbaart zich echter pas je psy
chologische sekse. En ja, mis
schien ben je wel homo, mis
schien ben jij wel bisel<sueel of 
multiseksueel. Alleen onvervals
te homoselGuelen kunnen niet 
om hun voorliefde voor het ei
gen geslacht heen. Zij voelen 
zich seksueel uitsluitend tot hen 
aangetrold<en. Maar volgens 
Freud heeft iedere man een ho
moselGueel trekje in zich. Man
nen dragen namelijk de Idem en 
van het andere geslacht in zich: 
XY.Als il< over de juiste statistie
ken beschik, beschouwt slechts 
2 procent van de mannen en ·1 

procentvan de vrouwen zichzelf 
· als uitsluitend homoseksueel. 
Dus wellicht is het wel aanneme
lijker dat je gewoon over een 
heel groot en warm hart be
schikt. Misschien heb je simpel
weg heel veelliefde te geven aan 
alle levende wezens: dierlijk en 
menselijk, mannelijk en vrou
welijk Ik zou zeggen: huiver 
niet langer. 
Dag! Blanca 

Over Blanca 
Kan jouw relatie een boost gebrui
ken? Praten jullie alleen over de 
boodschappenlijst van zaterdag? 
Vraag Blanca naar een oplossing 
en mail je vraag: blancalllida .nl 

Blanca van den Brand (31) is rela
tietherapeute in haar eigen pra
kijk lnSightorOut in Amsterdam en 
schrijfster van het zinnenprikke
lende boek 'de liefde bedrijven'. 
Zie www.deliefdebedrïven.nl 
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Een· op d~ drie mensen is eenzaam 
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r1en- SC a IS 
~ Vrienden verjagen eenzaamheid en ze zijn ook 
nog eens goed voor je hart ~ Maar voor een goede 
vriendengroep moet je wel hard werken 

DOOR MENSJE MELCHIOR 
AMSTERDAM 
Alice (34) is grappig, ziet er goed uit en 
heeft een leuke baan. Toch voelt ze 
zich soms eenzaam. 'Toen ik nog stu
deerde, had ik nog een hele rits vrien
den. Er was een vast clubje waarmee ik 
ging stappen en met twee goede vrien
dinnen ging ik regelmatig op vakan
tie. Maar de laatste járen heb ik een to
taal ander leven gekregen dan zij.' 

Haar vrienden wonen nu allemaal 
samen, hebben een huis gekocht en 
zijn aan kinderen begonnen. 'Ik ben 
sinds een jaarvrijgezel en heb me voor
al op mijn carrière gestort.' De vriend
schappen verlopen steeds stroever. 

'Als ik met mijn vrienden afspreek, 
zijn er vaak lànderen bij en de ge
spreld<en gaan over beunhazende 

. aannemers en hoe je de wachtlijst op 
de crèche kunt omzeilen. Ik heb 
steeds vaker het idee -dat ze niet op 
mijn verhalen zitten te · wachten. Ik 
spreek steeds minder met ze af en dat 
voeltalsofikmijn warme, veilige basis 
heb verloren. Het lijkt wel of ik er 
steeds vaker alleen voorsta.' 

In Nederland is één op de drie men
sen eenzaam, concludeert hoogleraar 
Theo van Tilburg in het pas verschenen 
boekje Zicht op eenzaamheid. Aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam heeft 
hij jarenlang onderzoek gedaan naar 
het 'Remy-gevoel' -verwijzend naar de 
hoofdpersoon vànAlleen op de Wereld. 

'Er zijn veel mensen die zich een 
beetje eenzaam voelen. Ze zouden 
wel wat meervrienden willen hebben 
en hebben soms een leeg gevoel. Maar 
het overheerst hun leven niet. Van die 
éénderde voelt s totto procent zich zö 
eenzaam, dat ze er depressieve gevoe
lens van krijgen.' 

De oplossing; een goed sociaal net
werk opbouwen. Vriendschappelijk 
contact is ontspannend, je wordt er 
vrolijkvan en hetgeeft je hetgevoel dat 
je ergens bij hoort. Maar een groot so
ciaal netwerk blijft nietvanzelf goed. 

Zo ziet de'hoogleraar dat mensen 
rond de 20 zich bijna nooit eenzaam 
voelen, maar dat in de 30 de eenzaam
heid steeds meer toeneemt. 'Mensen 
krijgen langdurige relaties en dat is 
mooi. Maar ze gaan vaak alleen nog 
maar leuke dingen doen met andere 

AANTREKKINGSKRACHT 
Mooie mensen krijgen 
veel bekijks 

Een mooi mens wordt al binnen 
anderhalve seconde gespot door 
zijn of haar omgeving. Zowel sin
gles als mensen met een partner 
worden aangetrold<en door 
schoonheid. Grootste verschil: 
mensen met een relatie kijken 
vooral ni}ar knapperds van hetzelf
de geslacht. Zij zijn immers de co~
current. Loeren naar mooie meii
sen kan geen kwaad, maar teveel 
schoonheid kan onzeker maken en 
zelfs je relatie aantasten. 

stelletjes en de vriendenkring ver
smelt. Als de liefde over is, loopt het 
ook mis met de vriendschappen.' 

Vrienden beschermen niet alleen 
tegen eenzaamheid. Vriendschap is 
ook nog eens gezond. Mensen met 
veel vrienden maken minder stres
shormonen aan, hebben minder vaak 
last van een hoge bloeddruk en ze sla
pen ook vaster dan einzelgängers. 

Uit een onderzoek onder Ameri
kaanse brandweermannen blijkt ook 
nog eens dat vriendschap beschermt 
tegen stress door ingrijpende gebeur
tenissen. Een groep brandweerman
nen moestmoeilijke wiskundige som-

'Het lijkt wel of ik er 
steeds vaker alleen 
voor sta' 
Alice 

men maken en een speech houden. Bij 
de mannen die nogal wat stressvolle 
situaties achter de rug hadden steeg 
de bloeddruk snel. Maar bij de spuit
gasten met een goed sociaal netwerk, 
daalde de bloeddruk na het afronden 
van de tests sneller, ook als ze niet zo 
lang geleden iets heftigs meemaakte. 

Alice is hard op zoek naar nieuwe 
vrienden. 'Zo mald<elijk als tijdens 
mijn studententijd is het niet meer. Ik 
ga wel eens wat drinken met collega's, 
maar hun vertel ik toch niet zo snel in
tieme dingen. Ik merk dat zij ook hun 
afstand bewaren. Ik probeer nu wat 
meer dingen naast mijn werk te doen. 
Ik doe vrijwilligerswerk bij een radio- · 
station en ik werk samen met een 
heel gezellige vrouw. Ik hoop dat ons 
contact wat dieper gaat dan ldetsen 
over de volgende uitzending.' 

De manier om van kennissen vrien
den te maken, is volgens Van Tilburg 
jezelf blootgeven. 'Intimiteit is de 
sleutel tot vriendschap. Als je vertelt 
dat je verdrietig bent, kan de ander 
met je meeleven. Bovendien kan de 
ander dan ook meervan zichzelflaten 
zien. Alleen gezellig naar de film is 
niet genoeg, voor echte vriendschap 
moet je echt met d-t_billen bloot.' 
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Kruiden tegen depressie 
Medicatie die wel aanslaat bij de
pressieve volwassenen heeft juist 
een negatief effect op neerslachti
ge jongeren. Zij worden er agres
siefvan en hebben de neiging zich
zelf te verwonden. 

Uit onderzoek is nu gebleken dat 
Sint Janskruid wel goed aanslaat 
bij depressieve jongeren. Werd het 
kruid vroeger alleen boven de 
deur gehangen om boze geesten 
weg te jagen, nu zou het naast de
pressiviteit ook een probaat mid
deltje zijn tegen stress en slape-
loosheid. · 
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Apenliefde 
Niet alleen mensen heb
ben een maatje nodig 
om te overleven. Ook 
apen hebben hun vrien
den hard nodig. 
Bavianen breiden hun 
sociale netwerkje uit als 
een goede vriend over
lijdt. Neem baviaan Syl
via. Haar favoriete vlooi
partner en dochter Sier
ra werd opgegeten door 
een leeuw. Onderzoe-
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Slecht gedrag 
verleden tijd 

kers zagen dat de 
stress-hormonen door 
de rouw flink waren ver
hoogd. 
Apen delen niet alleen 
hun verdriet met vrien
den, ook bij blije ge
beurtenissen weten ze 
hun vlooimaatjes te vin
den. Primatoloog Frans 
de Waal was getuige 
van de geboorte van 
een chimpansee. Twee-
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honderd chimpansees 
verzamelden zich stil
letjes rond de barende 
moeder. Toen het chim
panseetje geboren was, 
schreeuwde de beste 
vriend van de moeder 
blij en omhelsde twee 
andere chimpansees. 
Daarna hielp zij de moe
der wekenlang haar 
pasgeborene te verzor
gen. 

Studenten hebben vaak 
slechte relaties 

pok zo'n spijt van die zak chips die 
je in 1 minuut naar binnen hebt ge
werkt? Volgens psychologen Maria 
Hunten Delany Dean is het moge
lijk je hersenen zo te trainen dat je 
alleen nog maar wijze beslissingen 
neemt. De voorkwab, het deel van 
onze hersenen dat ervoor zorgt dat 
we niet gelijk op onze behoeftes re- · 
ageren, is vaak onderontwild<eld. 
Door intensieve training van dit 
deel van de hersenen kunnen we 
leren om vaker. 'nee' te zeggen. 

Meer dan 30 procent van alle stu
denten heeft een relatie gehad 
waarin ze psychisch of fysiek zijn 
mishandeld, zeggen Amerikaanse 
onderzoel<ers. Vaal< geven ze zich
zelf de schuld. 

Symptomen die kunhen wijzen 
op een slechte relatie zijn een ne
gatief zelfbeeld of een partner die 
je leven probeert te beheersen. Be
langrijkste vraag om de diagnose 
te stellen: voel ik me goed of slecht 
over mezelfbinnen deze relatie? 
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US Ie · 'Ja hoor, mam, lees gerust mijn privédingen. Net als 
vroeger, toen je het niet kon laten om in mijn dagboe
ken te snuffelen. Om daarna aan iedereen te vertellen 
dat ik verliefd was op meester Van Putten.' Ze trekt een 
onschuldig gezicht. 'Liefje, ik ging zitten en mijn oog 
viel er op. Daar kan ik toch niets aan doen?' 
Iedereen kan altijd overal iets aan doen, behalve mijn 
moeder. Ik trek een broek en een blouse uit de kast en 
begin me aan te !deden. 

Maken, houden of dumpen 
'Vertel eens over die sollicitatie', zegt ze opgewekt in 
een poging de aandacht van haar valsheid weg te ne
men. 'Dat is niets. Te donker. De zon schijnt', voegt ze 
er in een moeite aan toe, wijzend op het setje in mijn 
handen. 'Blaf.nl. Wat een rare naam. Wat is het voor 
iets?' 

Volgens Theo van Til
burg heb je pas echt 
een goed sociaal net
werk als je vrienden op 
verschillende situaties 
toepasbaar zijn. Vrien
den die net als jij nu ook 
kinderen krijgen of juist 

voor hun carrière gaan. 
En ·vrienden uit verschil
lende levensfases, dus 
iemand die je al vanaf 
.de basisschool kent, 
maar ook een vriendin 
die je net hebt ontmoet 
tijdens een vakantie. 

Vrienden houden 
Hoe druk je ook bent, 
onderhoud het contact 
met vrienden die je al 
jarenlang kent. Wacht 
niet tot ze jou bellen, 
maar stuur smsjes, e
mails en bel om even bij 
te kletsen als je in de 
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trein of auto zit. 
Komt het er steeds 
maar niet van om afte 
spreken? Zorg voor een 
standaard date, bijvoor
beeld één keer in de 
maand samen eten of 
naar de bios. 
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'Hoe gevarieerder je 
netwerk, hoe meer 
steun je krijgt op ver- . 
schillende momenten in 
je leven.' Nieuwe vrien
den maken dus, en zor
gen dat je bestaande 
maatjes niet verliest. 

Zorg voor intimiteit. Als 
je dan eindelijk tijd hebt 
om die oude vriend weer 
te zien, verdoe je tijd dan 
niet met over koetjes en 
kalfjes kletsen. Zorg 
voor intimiteit en vertel 
wat je écht bezig houdt. 

Ik probeer een bloemerig zomerjurkje met daaronder 
een paar stoere laarzen. Te nonchalant. Het mag best 
wat zakelijker. Een mantelpak? Ik trek iets uit de kast. 
Oef, wat degelijk. Hoe kom ik aan dit maagdenkos
tuum? 
'Dat is leuk? Enig! Heb je dat van mij gekregen?' Mijn 
moeder veert bijna op in haar enthousiasme. Ik hang 
het mantelpakje meteen terug en zoek verder. 
'Is het een betere baan dan die je nu hebt?' 

AFLEVERING 6 

Mijn moeder 
wachtmet een 
blikvan een 
roofvogel _die 
roerloos in de 
luchthangt 

Ik wurm me in een rok die 
ik vorige maand nog mak
kelijk aan kon. Te veel en te 
lekker gegeten bij Loek. Hij 
moet eens ophouden mij 
vol te proppen als een 
gans. 
Mijn moeder wacht met 
een blikvan een roofvogel 
die roerloos in de lucht 
hangt. 
Ik weet dat ze er toch ach
ter gaat komen, dus ik be-
sluit het er maar gewoon 

uit te gooien. 'Ik heb geen baan meer.' 
Ze is even compleet confuus en dat voelt als een kleine 
overwinning. 'Je werkt toch bij de gemeente?' 
'Werkte. Voltooid verleden tijd.' 
Als ze me verwijten gaat maken, zet ik haar eruit. Zon
der pardon. Ik heb er alles voor-over. Onterving. Of, 
nog veel erger, een huilende moeder. 
'Ik heb ontslag genomen. En ik moet inderdaad nog 
maar moet zien of ik deze baan krijg. Dus in het ergste 
geval heb ik straks geen inkomen.' 
Ze heeft haar kans geroken en grijpt hem. 'Hoe haal je 
het in je hoofd om zoiets doms te doen? Dat geluk van 
jou houdt een keer op, dat heb ik je al eerder gezegd. 
Wat voor functie is het waar je op gaat solliciteren?' 
'Adjunct-hoofdredacteur.' 
Ik kies voor een elegante jurk met een laag uitgesne
den hals. 
'Met zo'n decolleté kun je nog niet fatsoenlijk naar de 
bald<er, laat staan een sollicitatiegesprek voeren', 
sneert mijn moeder. 
'Moet jij eens opletten.' Ik hijs mezelf in de jurk en al
leen om haar te· pesten trek ik er ook nog een paar on
mogelijke, maar onweerstaanbare hakken onder aan. 
Zo. Een blik in de spiegelleert dat ik er verbluffend uit 
zie. In combinatie met mijn ijzersterke verhaal kan 
datmaar een ding betekenen: ze kunnen niet om me 
heen. 
Ik negeer de schuldbewuste blik van mams en pak . 
mijn tas. Dan gris ik een appel van de fruitschaal en 
loop resoluut naar de deur. · 
AvdB 

Morgen: Fien test haar geluk en raakt in paniek 

0 0 8 Woordzoeker * * * 
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Voor de oplossing sms je 
PUZZEL 1 spatie oplossing 
naar 7585 (bijv. 'PUZZEL1 
KRANT') voor het juiste 
antwoord. (alleen de kosten 
van je eigen sms) 

Sudoku *** 
Nr.98 

Voor de oplossing sms je 
PUZZEL2 spatie oplossing 
naar 7585 (bijv. 'PUZZEL2 

12345') voor het juiste 
antwoord. (alleen de kosten 

van je eigen sms) 
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1 8 7 2 3 
2 9 8 

5 9 2 7 3 1-
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2 1 
1 4 6 7 

5 1 
7 9 
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