
Als je trouwt, doe je dat officieel voor altijd. Van je broer  
houd je, zelfs al hebben jullie niks gemeen. En wat je dochter  
ook uitspookt, ‘het blijft toch je kind’. Bestaat er echt zoiets  
als onvoorwaardelijke liefde tussen mensen? Of willen we  
daar vooral heel graag in geloven? 
TEKST LOTTE STEGEMAN
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Bestaat onvoorwaardelijke en eeuwige liefde?

Tot de 
dood ons 
scheidt?
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 ‘Ik kook nog steeds van woede. Mijn 
hart is gebroken.’ Nadat de BBC de 
laatste aflevering van kostuumdrama 
Sanditon (2019) uitzond, reageerden 
kijkers online furieus. Regisseur 

Andrew Davies had het gewaagd een 
serie te maken van een onvoltooid lief-
desverhaal van de negentiende-eeuwse 
romanschrijfster Jane Austen. En hoe 
haalde hij het in zijn hoofd het verhaal  
te laten eindigen in misère? Hoe was het 
mogelijk dat de liefde tussen Charlotte 
en Sidney toch niet onvoorwaardelijk 
bleek en hij om financiële redenen met 
een ander trouwde? ‘Jane Austen zou 
zich omdraaien in haar graf.’   
Of het nou een boek, film of serie is: als 
het gaat over romantische liefde voelen 
we ons bekocht als het slecht – lees ‘ze 
eindigen niet samen’ – afloopt. Sanditon 
week op een onuitstaanbare manier af 
van de regels, en zelfs de regisseur ver-
klaarde later in een interview dat dat 
absoluut niet zijn intentie was geweest: 
hij had ingezet op een tweede seizoen 
waarin alles alsnog goed kwam, maar 
dat kwam er vanwege tegenvallende 
kijkcijfers nooit. Niet alleen romantische 
liefde, alle vormen van liefde worden 
vertaald naar scherm en papier. In het 
op feiten gebaseerde Beautiful Boy (2018) 
zien we een vader zich eindeloos vast- 
bijten in zijn ogenschijnlijk kansloze 
missie om zijn drugsverslaafde zoon te 
redden van de ondergang. In Her Shoes 
(2005) overtuigt de kijker ervan dat zelfs 

twee zussen (gespeeld door Cameron 
Diaz en Toni Collette) die echt niets 
gemeen hebben, elkaar tóch helemaal 
kunnen vinden.
Of geliefden elkaar in realiteit nou vaak 
de tent uit vechten, of we gebrouilleerd 
raken met familieleden of niet, nog altijd 
houden we vast aan ons ideaalbeeld: dat 
veel vormen van liefde onvoorwaardelijk 
zijn. Maar of dat realistisch is? De Israë-
lische filosoof Aaron Ben-Ze’ev wijdde 
zijn boek The Arc of Love (2019) aan het 
thema langdurige romantische liefde en 
is vrij stellig. ‘Ook al is het een gangbaar 
ideaal, ik geloof niet dat volledig onvoor-
waardelijke liefde bestaat. Liefde kán 
niet volkomen blind zijn voor de realiteit 
en het gedrag van het object van affectie.’ 
De Amerikaanse psychiater Fredric 
Neuman doet er een schepje bovenop. 
Hij stelt op zijn site (fredricneumanmd.
com) dat zelfs de liefde van een ouder 
voor een kind zijn grenzen kent. Niet 
voor niets werden in vroegere tijden  
in sommige culturen kinderen met 
geboorteafwijkingen achtergelaten in  
de wildernis. Hij noemt een minstens  
zo cru hedendaags voorbeeld. ‘Kinderen 
worden soms letterlijk doodgeschud 
door ouders die hun gehuil niet langer 
kunnen verdragen.’ Nee, vraag je het  
de filosoof en de psychiater, dan zijn er 
grenzen. In élke vorm van liefde. 

Vier lagen van liefde
Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische 
neuropsychologie (Tilburg University), is 
gespecialiseerd in de relatie tussen her-
senen en gedrag. Liefde is een prominent 
thema in haar onderzoek en boeken. 
‘We weten veel over verschillende eigen-
schappen van liefdesbanden. Je kunt ze 
volgens de Israëlische filosoof grofweg 
indelen in vier lagen’, vertelt ze. Onderop 
zit medemenselijkheid, een liefde die 
niet heel selectief of eeuwigdurend is. 
Erboven ligt de laag van goede vriend-
schappen. ‘Die kunnen lang bestaan, 
maar ze kunnen ook uitdoven en ze zijn 

Ook zwanen rijden scheve schaats

Een heel leven trouw blijven aan je geliefde is in de praktijk een hele 
kunst. Veel mensen beheersen hem niet, en dieren nog veel minder. 
Zwanen hebben die romantische reputatie wel. Zwanenkoppels staan 

sierlijk symbool voor eeuwige liefde, met hun slanke halzen die samen een 
hartje vormen. Maar helaas, ook zij maken hun reputatie niet helemaal waar. 
Het klopt dat zwanen vaak jarenlang bij dezelfde partner blijven. Maar over
spel blijkt (vooral zwarte) zwanen niet vreemd. En regelmatig eindigen ook 
zwanenliefdesrelaties in een snoeiharde scheiding. Het zijn net mensen.



Een opoffering 
voor je kind 
geeft jou een 
goed gevoel
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niet geheel uniek: vaak hebben mensen 
meerdere goede vrienden.’ 

Romantische liefde
Als derde laag noemt Sitskoorn de  
romantische liefde. Wat daarbij vooral  
in het prille begin helpt, is het feit dat  
er echt zoiets als een roze wolk blijkt te 
bestaan. ‘Onderzoekers aan het Univer-
sity College in Londen lieten mensen die 
hevig verliefd waren kijken naar foto’s 
van hun geliefden en andere mensen uit 
hun omgeving’, vertelt de neuropsycho-
loog. ‘Tegelijkertijd werden hersenscans 
gemaakt, om te analyseren welke delen 
van de hersenen actief werden tijdens 
het kijken naar de foto’s.’ Wat bleek? 
Zodra mensen naar hun geliefde keken, 
werden delen van het beloningssysteem 
in hun hersenen actief. En daar bleef het 
niet bij: de hersengebieden die een rol 
spelen bij een oordeel vellen en negatieve 
emoties voelen, werden onderdrukt.’ Dat 
mechanisme heeft een biologische func-
tie: die roze bril komt de voortplanting 
ten goede.  
Doorgaans komt er alleen wel een keer 
een moment waarop die roze wolk ver-
dampt en ook de minder leuke kanten 
aan iemand zichtbaarder worden. Maar 
zelfs dan blijken veel mensen toch bereid 
eraan vast te houden. ‘Over het algemeen 
kan de romantische liefde wel tegen  
een stootje, zeker als er ook kinderen  
en een hypotheek in het spel zijn’, aldus 
Sitskoorn. 

Opoffering wordt beloond
Dat klinkt wel eerder als pragmatisch 
dan als onvoorwaardelijk. En neurobio-

logisch klopt dat ook wel. Sitskoorn: ‘Je 
kunt onvoorwaardelijke liefde definiëren 
als liefde met zelfopoffering omwille van 
het welzijn van de ander. Maar die liefde 
is nooit onbaatzuchtig als we het vanuit 
de hersenen bekijken. Daar wordt name-
lijk jouw primaire genotssysteem geprik-
keld als jij iets doet voor iemand anders.’ 
Onderzoek heeft dat meermaals vast- 
gesteld. En dus bestaat onvoorwaarde- 
lijke liefde in neurobiologisch opzicht 
volgens de hoogleraar niet. Zelfs niet  
in de vierde en bovenste liefdeslaag, die 
tussen ouder en kind. ‘Die liefde gaat 
zelden kapot, en ouders zijn voor hun 
kind vaak tot veel zelfopoffering in staat. 
Maar het mechanisme in de hersenen 
werkt hetzelfde. Iedere opoffering voor 
je kind brengt jou een positieve prikkel.’ 
Hoe onromantisch het misschien ook 

Wie verliefd 
is, kan niet 
objectief naar 
het object van 
zijn affectie 
kijken

klinkt: liefhebben levert je altijd zelf ook 
wat op.

(Roze) wolk van een baby
Bij de liefde van een ouder voor een kind 
speelt de roze wolk bovendien óók een 
rol. Ouders denken dat hun kind de 
knapste, leukste en mooiste is. Ook hun 
beoordelingsmechanisme is vertroebeld. 
‘En dat is maar goed ook, want ouders 
zijn met hun opvoedtaak jaren zoet. Een 
kind wordt geboren met onvolwassen 
hersenen, sociaal totaal afhankelijk. 
Daar moet een ouder een heel lange tijd 
veel liefde in stoppen, anders wordt het 
niks.’ En waarom willen ouders alles 
geven om maar te zorgen dat het goed 
gaat met hun kind? Jawel, omdat dat  
ze dus ook zelf een goed gevoel geeft. 
Sitskoorn verwijst weer naar het genots-

Liefde, of het nu tussen man en 
vrouw, ouder en kind of zus en zus 
is, blijft een geliefd onderwerp voor 
films, series en boeken.



Moederliefde  
bij muizen duurt 
maar even
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systeem in het brein. ‘Je beïnvloedt met 
de opvoeding niet alleen de hersenen 
van het kind, maar ook die van jezelf. 
Mensen vinden het vervelend als ik dat 
zeg. En die hersenen staan natuurlijk 
niet op zich. Maar jij besluit niet zomaar 

geworden. Die oude oerkrachten zitten 
ook nog steeds in ons systeem: zorgen 
dat je doet wat je moet doen om te 
overleven. Maar gaandeweg kregen we 
er andere structuren bij in de hersenen. 
De mens raakte daardoor steeds meer  
in staat dingen op lange termijn te ont- 
houden. Dat heeft ook alles met liefde  
te maken, want je kunt dan je kind of je 
partner herkennen en gebeurtenissen 
onthouden. Zo wordt een langdurige 
liefde ineens mogelijk.’ 

Lang en gelukkig
Als we dit weten, waarom hebben  
we dan zo’n zwak voor die irreële on-
voorwaardelijke liefde? ‘Logisch’, vindt 
Sitskoorn, ‘als iedereen samen gelukkig 
is, brengt dat iedereen heel veel.’ De 
combinatie lang én gelukkig lijkt ideaal, 
daar is moeilijk iets tegen in te brengen. 
Moeten we dus maar vooral blijven 
geloven in happily ever after? Ben-Ze’ev 
vat het optimistisch samen: ‘Als je het 
ideaalbeeld van onvoorwaardelijke liefde 
vasthoudt en je geliefde ziet als uniek  
en waardevol, dan kun je zomaar een  
beetje een selffulfilling prophecy in 
het leven roepen: een diepgaande 
en stabiele relatie die lang kan 
duren.’ 
Kortom: onvoorwaardelijke  
liefde bestaat neurobiologisch 
gezien niet. Wel eeuwige 
liefde, maar gek genoeg 
heeft die dan weer meer 
met ons brein dan met 
ons hart te maken. Q
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Niets sterker dan 
ouderliefde?

 ‘Geen liefde zo sterk als die 
van een ouder voor zijn of 
haar kind.’ Vraag het de 

gemiddelde ouder en die zal het 
beamen. Is het onmogelijk om voor 
je geliefde, goede vriend of huisdier 
een liefde te voelen die net zo diep
gaat als die voor een eigen kind? 
‘Nee hoor’, zegt neuropsycholoog 
Margriet Sitskoorn. ‘Er bestaat geen 
liefdesbarometer. Liefde kan zich 
uiten in veel vormen. De een heeft 
veel liefde voor een geliefde of voor 
werk. De ander voor zijn kat of voor 
kunst. Niemand kan bepalen of de 
liefde voor je biologische kind het 
allerhoogst is. Kijk eens naar allo
parenting (een kind op voeden waar 
mee je geen biolo gische band hebt, 
red.). Dan zie je tot welke complexe 
liefde de mens in staat is. Want ook 
een nietbiologische ouder kan die 
gedragsonvoorwaardelijke liefde 
hebben. De liefde voor een kind  
is anders, specifiek en langdurig.  
Maar niet zo veel anders dan  
die voor een 
partner kan 
zijn.’

om het vol te houden. Als jij een beslis-
sing neemt en een doel nastreeft, wor-
den in de hersenen stoffen aangemaakt 
die je een beter gevoel geven. Natuurlijk 
gaat dat niet bewust. In jouw besluit 
voelt het alsof je het ook zou doen als  
het niet in je hersenen gebeurde.’ 

Kortstondige muizenliefde
De mens is in dit opzicht vrij uniek. 
Sitskoorn maakt de vergelijking met de 
dierenwereld. ‘Knaagdieren hebben een 
natuurlijke liefde voor hun kind, zoals de 
meeste zoogdieren. Als een moedermuis 
een nest heeft, gaan haar hormonen 
werken. Ze zorgt voor haar kleintjes, 
maar zodra die op eigen benen kunnen 
staan, hoeven ze elkaar niet meer te 
zien.’ De grenzen aan de liefde van de 
moedermuis zijn dus vrij snel bereikt:  
hij is functioneel en erg tijdelijk.  
Mensen willen en kunnen voor altijd 
liefhebben. ‘Wij zijn daar langzaam 
naartoe gegroeid’, verklaart Sitskoorn. 
‘Onze liefde is steeds minder primair 


