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Koop die bolide!

G oed en slecht nieuws voor man-
nen die aantrekkelijker gevon-

den willen worden. Het goede
nieuws: ze hoeven niet naar de sport-
school, want een bezoek aan de auto-
dealer scheelt al een hoop. Dat bleek
uit onderzoek van Michael Dunn en
Robert Searle van het University of
Wales Institute in Cardiff. Het slechte
nieuws: bij die autodealer is wel een
goed gevulde spaarpot vereist.

De psychologen maakten foto’s
van een gemiddeld uitziende jonge-
man. De ene keer bestuurde hij een
zilveren Bentley Continental GT, de
andere keer leunde zijn hand non-
chalant op het stuur van een rode
Ford Fiesta ST. (Voor de leek: die eer-
ste is een zeer luxe auto waar je al
gauw een ton voor neertelt, die twee-
de is een heel gewone wagen.) Op de
foto’s was maar een klein deel van de
auto zichtbaar: alleen het portier en
een stuk dak. Dat was genoeg om te
kunnen beoordelen of het een dure of
een goedkope auto was.

Met de foto’s in de hand stapten de
onderzoekers in een winkelcentrum
op ruim honderd vrouwen af. Steeds
toonden ze een van beide foto’s: de
man in de Bentley of de man in de
Ford. Vervolgens vroegen ze om een
oordeel op een schaal van één (zeer
onaantrekkelijk) tot tien (zeer aan-
trekkelijk). Het omgekeerde onder-
zoek deden ze ook: ze toonden man-
nen foto’s van een gemiddeld uit-
ziende vrouw in een van de twee au-
to’s, en vroegen hun te beoordelen
hoe aantrekkelijk ze haar vonden.

Terug op de universiteit begonnen

de onderzoekers te rekenen. Wat
bleek? Toen de man in de Ford zat
kreeg hij gemiddeld een mager zesje.
Maar in die glimmende Bentley
kreeg dezelfde man met dezelfde
vrijetijdskleding en dezelfde neutra-
le blik gemiddeld opeens bijna een
punt hoger! Voor mannen maakte
het niet uit hoe de vrouw zich voort-
bewoog: in welke auto ze ook zat, ze
kreeg gemiddeld een zeven.

De resultaten tonen volgens de on-
derzoekers maar weer eens aan dat
vrouwen en mannen heel verschil-
lende wezens zijn. Mannen letten bij
het beoordelen van een potentiële
partner vooral op het jeugdigheid en
vruchtbaarheid, vrouwen zijn gevoe-
lig voor geld en status.

Rik Kuiper & Tonie Mudde

Bron: British Journal of Psychology 101
(2009), pp 69-80.

Door Julie Wevers
Wessel Broekhuis verdwijnt in zijn
kamer om er vijf minuten later weer
uit te komen met zijn handen vol boe-
ken, dvd’s en cd’s die liefdevol op de
grote houten eettafel worden uitge-
stald. Broekhuis: „Dit zijn bijna al
mijn obsessies tot nu toe en ze inspi-
reren mij allemaal nog altijd. De films
Star Wars en The lord of the Rings uit de
tijd dat ik geobsedeerd was door fan-
tasy. Een dinosaurusencyclopedie en
natuurlijk een stapel cd’s met metal-
muziek, want dat is
mijn huidige passie.”

Het leven van de Am-
sterdamse vwo-scholier
Wessel Broekhuis (17)
wordt beheerst door
zijn autisme en de daar-
uit voortvloeiende ob-
sessies. Hij schreef het
boek Alleen met mijn we-
reld – hoe ik leerde leven
met autisme om de bui-
tenwereld te laten zien
dat het hem, ondanks
zijn autisme, is gelukt
om een leuk leven te lei-
den. Toen Broekhuis
vier jaar oud was praatte
hij alléén maar over die-
ren en omschreef hij
groepjes kinderen als
‘kuddes’. Hij had onver-
klaarbare driftbuien en
maakte geen contact
met andere kinderen,
behalve als die braaf
naar zijn dierencolleges
wilden luisteren. Ogen-
schijnlijk onschuldige
dingen maakten hem
van streek, zoals menig-
ten, harde geluiden of
een wandeling die af-
week van de normale
route. Al gauw werd de
diagnose syndroom van
Asperger va s t g e s t e l d ,
een vorm van autisme
die bekendstaat als
‘mild’.

Hoewel Broekhuis nu
veel beter in staat is om ermee te le-
ven, speelt zijn autisme nog altijd een
grote rol. Elk nieuw schooljaar legt
hij zijn medeleerlingen uit dat hij het
moeilijk vindt om contact te maken
en dat hij vaak moe is doordat zijn
zintuigen onafgebroken op volle toe-
ren werken. Desondanks is Broekhuis
bij vlagen heel gelukkig. Hij zingt in
de door hem zelf opgerichte metal-
band Crush (anno 2007, tot nu toe op-
tredens voor Amsterdamse mede-
scholieren), waarvoor hij ook zelf de
songteksten schrijft, en hij bezoekt
regelmatig concerten met vrienden.
„Metal heeft voor mij de poort geo-
pend naar de sociale wereld”, zegt
Broekhuis met een licht bekakt ac-
cent dat zijn voorkomen als metalhead
een charmant fluwelen randje geeft.
Het is, zo vertelt hij, zijn levensstijl
geworden. Het bepaalt zijn kleding,
zijn haardracht, zijn levensvisie en
wat hij in het weekeinde doet.

Je hebt een bandje van Lowlands om je
pols. Draag je dat elke dag?
„Het kan helemaal niet af. Hiermee
had ik afgelopen zomer toegang tot
het festivalterrein, voor de eerste keer
in mijn leven. Het herinnert me er el-
ke dag opnieuw aan hoe zenuwachtig
ik was voordat ik erheen ging, maar

vooral ook hoe leuk het was. Op dat
moment besefte ik dat ik veel meer
aan kan dan ik vaak denk en daar is
dit bandje het symbool van gewor-
den.”

Door je autisme heb je last van harde
geluiden en drukte. Hoe overleef je dan
‘moeiteloos’ een metalconcert?
„Dat is een van de grootste mysteries
van mijn leven. Kennelijk maakt mijn
innerlijk dan een uitzondering. Er
zijn tijdens zo’n concert veel mensen
die dicht op elkaar staan, het is er
warm, er klinken harde geluiden en
het licht is fel, maar het doet me alle-
maal niks. Terwijl een drukke stati-
onshal voor mij bijvoorbeeld nog
steeds geen pretje is. Misschien ben ik
tijdens zo’n concert in een trance. In
elk geval beleef ik het op een heel per-
soonlijke manier. Ik let bijvoorbeeld
erg op de T-shirts die de mensen dra-
gen en na afloop maak ik thuis lijstjes

van de bands die ik erop heb zien
staan. Dat is slechts een van de vele ri-
tuelen.”

Hoe voel je je tijdens zo’n concert?
„Ik geniet. Ik voel me onderdeel van
één groot geheel en dat gevoel ken ik
door mijn autisme nog niet zo goed.
Het is prachtig om met honderden
andere mensen mee te zingen en
compleet uit je plaat te gaan. Boven-
dien is het voor een autist als ik een
goed moment om contact te leggen
omdat er één heel duidelijk onder-
werp is om over te praten, namelijk
dat concert.”

En inspireert het je tot het schrijven
van eigen teksten?
„Nee, maar ik absorbeer wel levens-
kracht en optimisme.”

Een soort oplading?
„Veel meer dan dat. Ik ontleen kracht
aan deze muziek in tijden van onze-
kerheid. En ik haal er levenslessen
uit. Daar heb ik een mooi voorbeeld
van. De meeste muzikanten zijn dus
blanke mannen. Maar de Zweedse
band Arch Enemy heeft een zangeres,
Angela, die toch heel heftig en man-
nelijk klinkt. En dat interpreteer ik
zo: wat je ook bent, je kunt alles wor-

den wat je wilt. Maar bovenal is deze
muziek mijn obsessie die mij de hele
dag door bezighoudt. Ik leg er sche-
ma’s over aan in mijn hoofd en ik filo-
sofeer erover. Tegelijkertijd is het iets
vormeloos en ongrijpbaars.”

Maar wel iets prettigs?
„Ja, juist omdat het zo vormeloos is
kan ik er altijd over nadenken. Het
heeft geen grenzen.”

In je boek schrijf je dat de muziek je ook
weerbaarder heeft gemaakt tegen ge-
pest worden op school.
„Metal is de muziek bij uitstek voor
onzekere mensen omdat er zoveel ze-
kerheid en zelfvertrouwen uit
spreekt. De boodschap die ik eruit
haal is dat er geen dingen hoeven te
gebeuren die ik niet wil.”

Tot je veertiende heb je regelmatig de-
structief gedrag vertoond. Heeft metal-

muziek je geholpen om
daarmee op te houden?
„Ja, doordat het vaak
toch wel agressieve mu-
ziek is of beter gezegd:
het handelt over extre-
me emoties. De teksten
lijken vaak te gaan over
onderwerpen waar ik
mee zit, en doordat ze
zo extreem zijn, geven
ze ook uiting aan extre-
me gevoelens in mij die
eerder hun weg niet
konden vinden. En dan
bedoel ik niet de woede,
maar meer de angst en
onzekerheid. Want het
waren meer paniekaan-
vallen dan woedeaanval-
len.”

Hoe gaat het nu dan met
die angst of onzekerheid?
„Ik kan me nu nog
steeds wel zo voelen als
toen, maar nu houd ik
het in me. Daardoor
word ik overigens wel
heel erg zenuwachtig en
verdrietig, dus ik weet
eigenlijk niet wat beter
is. Maar mijn omgeving
heeft nu minder last van
me en dat is dus wel
goed denk ik.”

Op je veertiende besloot
je dat je, net als andere
pubers, vrienden wilde
hebben met wie je leuke

dingen kon doen, zoals spelen in een
band…
„Nou, het was niet zo dat ik van de
ene op de andere dag met iedereen be-
gon te praten hoor, maar ik wilde
sommige vreemde gewoontes wel af-
leren, zoals die destructieve buien. Ik
wilde extra mijn best gaan doen om te
leren hoe ik me dien te gedragen om-
dat ik nog heel lang door moet in dit
leven.”

Je schrijft in je boek dat je als kind heel
vaak in Artis kwam en dat je met je
droomvrouw een dagje naar Artis zou
moet kunnen gaan. Wat betekent deze
dierentuin voor jou?
„De terugkeer naar hoe ik vroeger
was, toen ik nog een klein kind was
met een obsessie voor dieren. Ik had
minder met de wereld te maken en
mijn ouders beschermden mij. Maar
dit ideaalbeeld is misplaatst hoor,
want ik was toen net zo zorgelijk als
nu. Op mijn vijfde was ik depressief
en had ik geen zin om nog iets te doen
omdat ik had ontdekt dat ik toch
dood zou gaan. Misschien ben ik nu
wel veel gelukkiger.”

Wessel Broekhuis: Alleen met mijn wereld
– hoe ik leerde leven met autisme.
Uitgeverij Nieuwezijds. (14,95 euro).

Ik heb nu meer
met de wereld
Zo blijft Wessel Broekhuis geïnspireerd

© Het leven van Wessel
Broekhuis (17) wordt beheerst
door autisme en obsessies.

© Totdat hij metal ontdekte.
Het opende voor hem de poort
naar de sociale wereld.

Illustratie Tomas Schats

Foto Bob van der Vlist

Maandag
School. Derde verjaardag van de
band Crush!

Dinsdag
Sch o o l

Wo e n s d a g
Sch o o l

D o n d e rd a g
School. Fitness

V ri j d a g
School. Interview staat in nrc.next!

Z a te rd a g
Huiswerk. Oefenen met Crush

Zondag
Huiswerk

Een werkweek als deze

De stoptrein naar Den Haag Centraal
vertrekt vanaf spoor negen...
Op spoor 2 rits ik me tussen een
grijze oude man en een hoogge-
hakte vrouw in. De kudde stroomt
massaal richting spoor 9.
De stoptrein naar Den Haag Centraal
vertrekt vanaf spoor twee...

Even staat de kudde stil. Ver-
dwaasd draaien we ons om en
gaan terug naar spoor 2. Als de
koploper van de groep het perron
bereikt, klinkt een spottend fluit-

je en rijdt de stoptrein naar Den
Haag Centraal weg. De kudde is
k wa a d .

Een halve minuut later komt de
grijze oude man het perron op
strompelen. Zijn ogen spranke-
len. Hij is oud, ik ben jong. Als
enigen van de kudde lachen we.

Elzemiek Zinkstok

v© Stuur zelf een ik’je naar
ik@nrc.nl

© bron van de kunst

© ik@nrc.nl

„Liefde voor pa-
pier”, zo noemde
Simone Bouwstra,
van ontwerpbu-
reau Siepsfabriek
(siepsfabriek.nl),
dit papieren zakje.
In tegenstelling tot
de zakjes die giste-
ren in deze krant
stonden, is dit een
voorbeeld uit haar
collectie waar
over nagedacht is.
Pa p e r m o o n is de
naam van het pa-
pierhandeltje in
Amsterdam waar
ze dit zakje ooit
ontving. Het is
speciaal daarvoor
ontworpen, met
behalve de naam
en het adres ook
„typisch Amster-
damse gevel-
huisjes” ter illu-
stratie. Bouwstra
is ontwerpster
en fotografe. De
liefde voor pa-
pier kreeg ze van
huis uit mee –
haar vader had
een drukkerij.

v© Deze rubriek gaat over kunstenaars en hun verzameling als bron van
inspiratie. Heb jij als kunstenaar een verzameling afbeeldingen, voor-
werpen of kunstwerken die jou inspireert? Bijdragen aan deze rubriek
zijn welkom via klik@nrc.nl


