
Respectvol daten in 
een virtueel tijdperk

Als kind was ik altijd al gek op sprookjes over prinsen 
en prinsessen die, ondanks de diverse problemen 
die er waren, gelukkig toch altijd eindigden met de 
woorden: ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’. De 
verhaallijn was altijd spannend en ook hoopvol, 
want het goede overwon alles en de slechteriken 
kregen altijd hun verdiende loon. Overigens niet 
onbelangrijk om te vermelden.

Intuïtief voelde ik dat er een achterliggende wijsheid 
en symboliek aan ten grondslag lag en de goede 
afl oop maakte mijn afwachtende kinderhart 
hoopvol. Net als de meeste meisjes had ik immers 
periodes dat ik stiekem verliefd was en daarover 
dagdroomde en allerlei droomscenario´s bedacht 
waar de sprookjes een mooie inspiratiebron voor 
waren. Ik bedacht scenario´s waarbij ‘hij’ me ineens 
zag en de vonk oversprong. En scenario´s waarbij ik 
‘toevallig’ bij hem thuis kwam en zijn ouders mij een 
warm onthaal gaven.

Sprookjes kunnen je helpen je eigen de weg te 
vinden in het leven, problemen te overwinnen en 
ook om spiritueel te ontwaken en terug te keren naar 
je ware zelf, je thuis, waardoor je weer in verbinding 
komt met je diepste wensen en verlangens die zijn 
vastgelegd in je ziel en lotsbestemming.

In de tijd dat sprookjes hun oorsprong vonden, was 
er nog geen internet, maar zijn ze daardoor niet 
meer actueel? In het virtuele tijdperk waarin we 
leven, ervaren we misschien meer dan ooit dat we 
steeds verder ontheemd geraken en het vertrouwen 
verliezen dat we als single onze prins of prinses 
ooit zullen leren kennen. In de huidige tijd vragen 
vrouwelijke singles zich vaak af hoeveel kikkers ze 
nog moeten kussen vooraleer één van hen in een 
prins verandert. 

Rationeel bekeken is de ´visvijver´ voor singles 
door de opmars van het wereldwijde web ook 
veel groter, maar ook gecompliceerder geworden. 
Vroeger ontmoette je je geliefde op een feestje, op 

de kermis, bij familie,... Tegenwoordig komen we in 
de verleiding om, net als Roodkapje, te verdwalen 
in een jungle van websites met mooie beloften 
en profi elen die, net als de appel in sprookjes 
symbolisch gebruikt wordt als lokmiddel, je ertoe 
moeten aanzetten om het pad dat je voor jezelf 
gekozen hebt te verlaten.

Binnen de virtuele wereld van het web worden 
profi elen uit eigenbelang vaak een tikkeltje 
opgewaardeerd, want ‘je moet toch creatief zijn om 
jezelf onder de aandacht te krijgen binnen het grote 
aanbod’. Maar zoals er heel veel vissen in de zee 
zijn, is me ooit eens ingefl uisterd: 

‘Er zijn niet alleen vissen, maar 
nog veel meer kwallen!’ 

En dat is misschien het negatieve facet dat virtueel 
contact in ons oproept en triggert. Het is alsof het 
‘niet echt is’, alsof er achter die tweedimensionale 
beelden en foto´s geen echt persoon zit die 
kwetsbaar is en zich kwetsbaar opstelt door de stap 
te zetten om op zoek te gaan naar een partner of 
zielsverwant.

Omdat de meeste singles heel snel een profi el 
schetsen van zichzelf en al dan niet een foto 
uploaden, ontstaat er een grijze massa aan aanbod 
en krijgen de echte kwaliteiten die een persoon 
tot een persoonlijkheid maken niet de kans om 
aan de oppervlakte te komen. Van het bijhorende 
beeldmateriaal weet je ook nooit vooraf of er gebruik 
werd gemaakt van Photoshop om het plaatje perfect 
te maken of dat de foto eventueel gedateerd is. 
Singles zijn ook niet altijd eerlijk over hun leeftijd 
en hun leefsituatie en in tegenstelling tot sprookjes 
waarin de slechteriken hun verdiende loon krijgen, 
wordt oneerlijkheid in de virtuele etalage van het 
internetdaten juist beloond. Een aantrekkelijk profi el 
met treffende woorden leidt nu eenmaal tot meer 
belangstelling en aandacht.

De aanmelding op een site gaat niet zelden gepaard 
met een gevoel van identiteitsverlies en dat is 
jammer. Vandaar dat heel wat singles er naar verloop 
van tijd voor kiezen de ‘schoonheidswedstrijd’ te 
verlaten. Elk mens koestert een diep verlangen 
begrepen en gehoord te worden. Nu willen we in 
onze tegenwoordige tijd alles meetbaar maken 
en vergelijken, afwegen tegen elkaar en daardoor 
vergeten we dat kwantiteit meetbaar is, maar niet 
kwaliteit. Ook de factor ‘chemie’ komt niet aan bod, 
omdat je dat enkel kunt ervaren in een ontmoeting. 
Zo kan iemand op het eerste gezicht saai lijken, 
maar gaandeweg, tijdens een gesprek, enthousiast 
en gepassioneerd blijken te zijn. Een innemende 
lach of een geweldig gevoel voor humor kunnen een 
hart doen smelten. 

In sprookjes zijn de prins en prinses niet altijd van 
koninklijke bloede, maar zij waren doorgaans toch 
best tevreden met zichzelf. Tijdens al die heftige 
momenten (en met een minimum aan sanitaire 
voorzieningen) zal de prins vast wel een mannelijk 
zweetgeurtje hebben gehad. Assepoester had 
van al het soppen wellicht geen prachtige zachte 
handen met gelakte nagels. Sneeuwwitje had na 
die glazen-kist-ervaring misschien beter ‘grauwwitje’ 
geheten. Ondanks alles waren de prins en de 
prinses tot elkaar aangetrokken en zo was meteen 
de toon gezet voor het perfecte sprookjeseinde met 
de woorden: ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’.

De huidige prinsen en prinsessen in datingland 
hebben het vaak best lastig. Wanneer je uitkijkt 
naar een hechte liefdesrelatie gaan verlangen en 
weerstand dikwijls hand in hand. Enerzijds is er het 
verlangen om tot over je oren verliefd te worden, 
maar anderzijds is er de angst om gekwetst te 
worden. Wanneer je dan eindelijk de stap zet om 
een profi el aan te maken, is één van het ergste dat 
je kan overkomen, dat je vertrouwen opnieuw een 
deuk krijgt, want die deuk kan net genoeg zijn om 
je weer voor een langere periode terug te trekken. 
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Hoe zou een modern sprookje eruit 
zien in dit virtuele tijdperk?

• Wie weet zit de boze wolf die je verleidt met het valse ego en die zich verschuilt achter zijn 
mooie en slinkse praatjes alleen maar achter Roodkapje aan omwille van wel heel persoonlijke 
belangen.

• Wie weet, is het de vrouw die zich voordoet als een prinses en die na het huwelijk verandert in 
een boze stiefmoeder die jaloers, angstig en vijandig probeert om de verlangens van anderen in 
te tomen en ze te beletten om zichzelf te kunnen zijn. 

• Of misschien heeft de prinses de neiging om de prins te behagen, waardoor ze telkens ongezonde 
partnerkeuzes maakt die ertoe leiden dat de gezonde blos op haar wangen algauw verdwijnt en 
ze naarmate de tijd verstrijkt verandert in de afgematte versie van Assepoester. 

• Of misschien wordt de koning na consumptie van het huwelijk zo snel mogelijk uit de weg 
geruimd of volledig genegeerd. De koningin kan genieten van haar verworven status die ervoor 
moet zorgen dat zij gelukkig wordt.

Wanneer je intenties geen ingang vinden 
bij de ander kan je in de virtuele wereld 
makkelijk op zoek gaan naar een andere 
aanlokkelijke prooi, want het aanbod 
is groot en verleidelijk. Daar worden al 
onze sterke en zwakke eigenschappen 
uitgebeeld en uitvergroot in de verschillende 
personages met duidelijke karakters. De 
prinsen, prinsessen, draken, elfjes, reuzen, 
koningen en koninginnen laten ons een 
projectie zien van ons innerlijk en al wat 
in en om ons aanwezig is. Op internet 
kunnen we ongecontroleerd de mooiste 
verhalen over onszelf neerzetten en ons 
karaktereigenschappen toemeten waarin 
we onszelf niet meer herkennen.

In sommige sprookjes is er sprake van 
een serenade aan het balkon, de ultieme 
vorm van liefdesaanzoek. De prins wordt 
geprezen om zijn heldhaftigheid. Hij heeft 

een onvoorwaardelijke liefde voor de 
prinses en zou zelfs zijn koninkrijk voor 
haar opgeven. In het sprookje waarin 

de prinses de kikker kust, waarna 
die in een prins verandert, is 

het de prinses die beloond 
wordt. Ze moest haar 

schoonheidsideaal opzij zetten 
en overstijgen en daardoor 

transformeerde de kikker 

tot liefhebbende echtgenoot. De prins werd 
uiteindelijk een koning die het land rust 
en vrede schonk en de prinses ontpopte 
zich tot een koningin die wijsheid en liefde 
bracht.

En is het dát niet waar we zo hevig naar 
verlangen? Iemand die ons aanvult en 
aanmoedigt, die ons accepteert, waardeert, 
een begripvol hart heeft en waarbij we 
ons kunnen ontwikkelen tot moedige, 
rechtvaardige, wijze, warmhartige koningen 
en koninginnen? Zijn we door het aanbod 
van apps en de mogelijkheden om foto´s 
te swipen niet heel oppervlakkig met 
plaatjes bezig in plaats van waardevolle 
contacten aan te gaan? Doordat massa´s 
singles zich met de meest uiteenlopende 
intenties aanmelden op sites en verder 
niet veel energie willen stoppen in een 
contact, omdat iedereen eerst wil weten 
wat voor vlees hij/zij in de kuip heeft, 
ontstaat er al snel langs beide kanten heel 
veel frustratie. Singles verliezen het gevoel 
van individualiteit en authenticiteit, met als 
gevolg dat ze uit de schoonheidswedstrijd 
stappen, om daarna bewust te kiezen voor 
contacten waarbij ze gewaardeerd worden 
om wie ze werkelijk zijn. 
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Maar hoe krijgen we dan 
liefde op de agenda?

Hoe doe je dat dan, 
respectvol daten in een 
virtueel tijdperk?

wat is dat eigenlijk?

Het lijkt alsof we door het virtuele tijdperk een beetje vergeten zijn hoe echte liefde en 
verliefdheid voelt. Liefde staat los van projecties, snelle veroveringen, ego en verborgen 
agenda´s. Veel vrouwen hebben nog altijd de behoefte om veroverd te worden en zijn 
doorgaans op zoek naar een mannelijke man die initiatieven neemt en waarbij zij zich 
veilig en geborgen voelen. Mannen hebben de behoefte hun mannelijkheid te voelen en 
gewaardeerd te worden om wie ze zijn. De vluchtige virtuele contacten leiden er vaak toe 
dat zowel single vrouwen als single mannen zich overgeleverd voelen aan het aanbod. Ook 
voelen zowel vrouwen als mannen zich vaak aangetast in hun ´vrouw zijn´, respectievelijk 
‘man zijn’.

Respectvol daten begint met respect voor de ander als individu. Respect voor de 
kwetsbaarheid van de ander. Want ook al krijg je te maken met ́ profi elen´, achter elk profi el 
zit een mens met misschien net zoveel onzekerheden en dilemma´s als jij, een persoon die 
ook hoopt gezien en gewaardeerd te worden. Kortom: achter elk profi el zit een verlangend, 
maar tevens kwetsbaar hart.

Allereerst is het belangrijk dat je in je profi el eerlijk uitkomt voor je intenties. Wil je je nog niet 
binden? Prima, maar geef dit dan eerlijk aan, zodat er duidelijkheid over is, want het gebeurt 
helaas al te vaak dat er valse hoop wordt gegeven, dat er een schijn van relatiewens wordt 
opgehangen, terwijl dat niet het geval is.

Verliefdheid
We willen zo ontzettend veel. Het lijkt alsof heel veel singles het gevoel willen hebben om 
verliefd te zijn. Zo sturen ze na een pril contact al heel snel berichtjes met koosnaampjes en 
al heel vlug volgen de woorden ‘ik hou van jou’. Vaak niet eens omdat het zo is, maar eerder 
om een reactie uit te lokken. Deels ook uit onzekerheid om zo de illusie te wekken alsof er 
‘al echt iets groeit’. Het is alsof ze verliefd zijn op het gevoel verliefd te zijn.

Als je verliefd bent, word je door die ander geraakt. Je denkt voortdurend aan hem/haar en 
je hart stroomt over. Je verlangt naar een aanraking en je hebt vlinders in de buik. Het voelt 
geweldig en tegelijkertijd is er ook de angst dat de ander die verliefde gevoelens niet zal 
beantwoorden. In liefde laat je projecties los en wil je de ander gelukkig zien. Echte liefde 
dwingt niet en claimt niet. Het is onze gehechtheid aan zekerheid die ons ertoe verleidt 
de ander tot keuzes of bevestiging te dwingen, maar in echte liefde zit je in een fl ow van 
genieten en loslaten, zonder te willen controleren of vasthouden. 

Margriet, oprichtster van relatiebureau XClusive 
Match, adviseert Singles in hun zoektocht naar 
relatiegeluk. Margriet geeft samen met Life-
Coach Yvonne Wouters ook workshops over een 
diversiteit aan onderwerpen met als doel singles 
tools aan te reiken om met andere vrijgezellen 
in contact te komen en om persoonlijke grenzen 
en onzekerheden te overwinnen. Yvonne 
is naast coaching ook actief op het terrein 
van hypnotherapie, massage, diëtetiek en 
huidverzorging.

Heb je een prangende liefdesvraag of wens je 
meer info? Contacteer of mail ons.
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& de factor aantrekkingskracht

De perfecte
   man/vrouw

Probeer in je profi el een waarheidsgetrouw beeld van jezelf te geven. Vraag eventueel aan 
anderen wat je sterke en zwakke punten zijn. In het begin kunnen leugentjes om bestwil 
lonen, omdat ze een afspraak kunnen forceren, maar op lange termijn val je toch door de 
mand en zijn jullie allebei heel wat tijd kwijt die je in andere zaken had kunnen investeren. 

Wees ook eerlijk over je leeftijd en plaats geen oude foto´s of beeldmateriaal dat 
gephotoshopt is. Hoe groot de triomf voelt als je daarmee iemand zover krijgt om met jou af 
te spreken, des te groter de teleurstelling als jullie elkaar voor het eerst ontmoeten.

Doe een inspanning om de ander met een leuke persoonlijke tekst aan te spreken als je 
echt door hem of haar wordt geraakt. In de hedendaagse vluchtige contacten wordt daar 
nauwelijks tijd en energie in geïnvesteerd. 

Anderzijds zijn er de vaak onverholen vragen waarmee singles elkaar bestoken om zo vlug 
mogelijk aan de weet te komen wat voor vlees ze in de kuip hebben. Het is alsof de ander 
aan een soort ‘virtuele checklist’ moet voldoen. 

Deze methode van ´snel tot de kern komen´ lijkt DE manier om te achterhalen of iemand 
al dan niet in je leven past. DE ander wordt daarbij herleid tot accessoire. De werkelijkheid 
is helemaal anders. Jullie zullen allebei moeite moeten doen om de ander te leren kennen 
en van beide kanten moet er de welwillendheid en de openheid zijn om te investeren in 
liefdesgeluk. Het is een spel van geven en nemen, van fl exibel zijn en bereidheid tonen om 
je aan de nieuwe toestand aan te passen, want die vergt hoe dan ook begrip en geduld 
van beide partijen.

Ken je toevallig iemand in je omgeving van het andere geslacht, die aan heel wat 
schoonheidsidealen voldoet? En wat voel je bij die man/vrouw?

Het is opvallend dat het merendeel van de mensen zich nu net aangetrokken voelt tot een 
onvolmaakt(e) trekje/eigenschap bij de ander. Dat stukje is vaak bepalend in de uitstraling 
van een persoon en blijkbaar hebben we nood aan die imperfectie om verliefd te kunnen 
worden. We gaan duidelijk op zoek naar die details die iemand uniek maken.

Het komt er dus op neer dat iemand in de virtuele wereld van het internetdaten een eigen 
gezicht krijgt, inclusief zijn/haar persoonlijke eigenschappen, waardoor die persoon zich 
van anderen onderscheidt. En wie het schoentje past, trekke het aan. Immers, wat bij elkaar 
hoort, komt bij elkaar, los van het feit of de prins en prinses nu nog lang en gelukkig leven 
of niet. Weet dat je een relatie, date of ontmoeting nooit mag beschouwen als verloren tijd. 
Het is de tijd die je nodig hebt om tot je eindbestemming te komen. Elke ervaring geeft je de 
draagkracht om ook in toekomstige relaties te groeien.

XClusive Match
Margriet Verhulst
www.xclusivematch.eu
Email: info@xclusivematch.be
België: 0489 454911
Nederland: 06 51286166

Yvonne Wouters
www.deoplossing.net
www.synenergy.be
Email: yvonne@synenergy.be
GSM: +32 494 86 02 47
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