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gen was een effectieve oplossing, maar
ook speciale diëten die erop gericht
waren de lichaamssappen weer op
orde te krijgen of de inzet van een
prostituee zouden wonderen doen.2

hedendaags onderzoek
Tegenwoordig zijn er verschillende on-
derzoeksbenaderingen, die alle een
tipje van de sluier der liefde trachten
op te lichten. Er is de stroming die de
nadruk legt op de evolutionaire ver-
klaring van het fenomeen.3 De aan-
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inleiding
De liefde is in de loop van de geschie-
denis een veelbeschreven en veel-
bezongen onderwerp geweest, zoals
blijkt uit de klassieke liefdesverhalen
van Orpheus en Eurydice, Romeo en
Julia en vele andere. Dit mysterieuze
fenomeen is alom vertegenwoordigd in
de kunst en literatuur vanwege het uni-
versele karakter en de centrale plaats
die het in ons leven inneemt (figuur).
Iedereen kent ongetwijfeld de bijbeho-
rende symptomen die acuut de kop
kunnen opsteken, zoals slapeloosheid,
irrationeel en obsessief gedrag, gebrek
aan eetlust en het onvermogen zich te
concentreren. Ook nu is het thema nog
een dankbare inspiratiebron voor me-
nig dichter en liedjesschrijver. Echter,
niet alleen in de kunst is men ge-
fascineerd door de liefde. Van oudsher
hebben wetenschappers, vooral filoso-
fen en medici, getracht het mysterie
van de liefde te doorgronden. In dit ar-
tikel wordt beknopt beschreven met
welke aspecten van de liefde weten-
schappers van toen en nu zich hebben
beziggehouden.

historische terugblik
In de psychologie en biologie houdt
men zich pas sinds kort meer systema-
tisch bezig met de ontrafeling van het
geheim van de liefde. Daarvoor was er
wel aandacht voor de pathologische
kant van de liefde, in het bijzonder
voor liefdesverdriet en ziekelijke ja-
loezie. Reeds in de tweede eeuw be-
schrijft Galenus een casus van een
vrouw met liefdesverdriet: de vrouw

van Justus koestert geheime gevoelens
voor Pylades, een mannelijke danser.
Opvallend is dat het hier om een
vrouw gaat, want in de Oudheid en
Middeleeuwen werd liefdesverdriet bij
uitstek beschouwd als een mannelijke
ziekte.1 Deze zogenaamde ‘ziekte’
kende vele symptomen, zoals holle en
droge ogen, slapeloosheid, apathie en
ontregeld gedrag. Er werden gepaste
therapieën aanbevolen voor mensen
die te kampen hadden met ‘le mal
d’amour’. De geliefden bij elkaar bren-
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hangers van deze stroming stellen dat
de liefde alleen maar bestaat omdat ze
een belangrijke rol speelt bij het ver-
wekken en de overleving van het nage-
slacht, dat op zijn beurt ook weer re-
productief is, zodat onze genen worden
doorgegeven. Inmiddels is er zoveel
bewijs verzameld voor het evolutionai-
re perspectief dat dit omhelsd wordt
door vrijwel alle liefdesonderzoekers.
Helaas biedt het weinig aangrijpings-
punten voor klinische benaderingen
van liefdesproblemen, zoals het helpen
bij huwelijksproblemen of het onver-
mogen van iemand om een liefdesrela-
tie aan te gaan. Er zijn daarom ook we-
tenschappers die zich meer richten op
de psychologische aspecten van de lief-
de. Interessante nieuwe ontwikkelin-
gen in het liefdesonderzoek betreffen
de ontdekking van de chemische en
neurologische factoren die bij de liefde
betrokken zijn. Dit kan met behulp
van geavanceerde (beeldvormende)
onderzoeksmethoden.4 Hoewel het to-
taalplaatje nog lang niet helder is en
het vooral nog een kwestie van specu-
leren blijft, beginnen zich nu bepaalde
contouren af te tekenen.

emotie-motivatiesystemen als
bouwstenen van de liefde

De antropologe Helen Fisher heeft
drie aparte, maar onderling verbonden
emotie-motivatiesystemen in het zoog-
dierenbrein beschreven die ten dienste
staan van de reproductie: lust, aantrek-
king en gehechtheid. Deze drie emo-
tie-motivatiesystemen zouden elk ge-
koppeld zijn aan een aparte constella-
tie van neurale factoren die bij de
liefde betrokken zijn.5

Lust. De lust of het libido betreft het
verlangen naar seksuele bevrediging.
Hierbij zijn vele hersenstructuren be-
trokken, maar ook tal van omgevings-
stimuli zoals temperatuur en geur
beïnvloeden dit emotionele systeem.
Daarnaast kunnen lustgevoelens ook
het resultaat zijn van conditionering.
Het libido wordt grotendeels geregeld
door het frontale deel van de hypotha-
lamus, dat de afgifte van het luteïnise-
rend hormoon (LH) en het follikelsti-
mulerend hormoon (FSH) reguleert.
Deze hormonen stimuleren de geslachts-
klieren om sekssteroïden te produce-
ren, zoals testosteron en oestrogenen.
De betrokkenheid van sekssteroïden
bij lustgevoelens is ondubbelzinnig vast-
gesteld. Een voorbeeld hiervan vor-
men de toegenomen seksuele gedach-
ten en motivatie die worden gerappor-

teerd door oudere mannen en vrouwen
na testosteroninjecties.6 7

Aantrekking. Het aantrekkingssys-
teem is datgene waarnaar vaak wordt
verwezen in de kunst en literatuur: het
echte passionele verliefd zijn. Het
wordt gekenmerkt door een obsessie
met de ander, uitbarstingen van ener-
gie, verlangen naar emotionele weder-
kerigheid, euforie en onzekerheid.
Deze affectieve toestand wordt in ver-
band gebracht met verhoogde centrale
concentraties van dopamine en nor-
adrenaline, stoffen die betrokken zijn
bij plezierervaringen, en een verlaagde
centrale concentratie van serotonine,
hetgeen wordt geassocieerd met obses-
sief denken of ‘intrusive thinking’ aan
de geliefde. In de populaire pers wordt
ook vaak de stof fenylethylamine ge-
noemd als de aanjager van de wervel-
wind van emoties die zo karakteristiek
is voor de toestand van verliefdheid. In
de recente wetenschappelijke litera-
tuur krijgt deze stof echter een bedui-
dend kleinere of zelfs in het geheel
geen rol toebedeeld.5 7-9

Gehechtheid. De verliefdheid kan ver-
volgens plaatsmaken voor gehecht-
heid, ofwel liefde. De partner roept ge-
voelens op van nabijheid, veiligheid,
rust en vrij zijn van angst. In dit ver-
band zijn de hormonen oxytocine en
vasopressine belangrijk. Oxytocine en
vasopressine worden hoofdzakelijk ge-
produceerd in de supra-optische en pa-
raventriculaire nuclei van de hypotha-
lamus. Vooral bij een monogame soort
veldmuizen is er bewijs gevonden voor
de betrokkenheid van oxytocine en
vasopressine bij de paarvorming. Deze
stoffen motiveren individuen in de toe-
komst soortspecifieke ouderlijke taken
op zich te nemen.10-14

Hoewel deze drie emotiesystemen
sterk met elkaar en met andere li-
chaamssystemen verbonden zijn, blij-
ken ze bij sommige zoogdieren, en
voornamelijk bij mensen, ook volledig
los van elkaar te kunnen functioneren.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
mannen en vrouwen die zich al jaren
aan hun levenspartner gehecht voe-
len, tegelijk ook lustgevoelens voor
iemand anders kunnen hebben of op
een ander verliefd kunnen worden.

conclusie
In hoeverre de in dit artikel besproken
opvattingen de komende jaren beves-
tigd of juist ontkracht worden door
meer onderzoek, moet nog blijken.
Feit is dat de mens gefascineerd is door

het mysterie van de liefde. Hoewel het
begin aarzelend was en de oudere we-
tenschappelijke literatuur over de lief-
de zeer beperkt is, is de liefde vandaag
de dag geen taboe meer voor weten-
schappers. Psychologen, antropologen
en (neuro)biologen werken thans ge-
zamenlijk aan het doorgronden van dit
fenomeen. Wellicht staat de onthulling
van het geheim van de liefde voor de
deur.
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