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Seks na huwelijk beter voor de relatie
Wachten met seks tot na het huwelijk is
tegenwoordig een zeldzame uitzondering.
Toch is dat misschien nog wel het beste,
blijkt uit onderzoek onder duizenden getrouwde paren. Degenen die wachtten met
seks tot na het huwelijk bleken de beste
relatie te hebben.

Tegenwoordig gaat men er vaak vanuit dat het
hebben van seks voor het huwelijk goed is voor
de relatie. Het verdiept de intimiteit, en belangrijker nog: de partners hebben de kans gehad te
onderzoeken of het ook ‘klikt’ op seksueel vlak
voordat zij zich toeleggen op een langetermijnrelatie. Paren die daarmee wachten, zouden
een risico lopen om later te scheiden, want zij
hebben dit nog niet kunnen exploreren voordat
zij elkaar het jawoord geven.
De onderzoekers verwijzen dit verhaal
naar het rijk der fabelen. Uit hun onderzoek
onder duizenden paren bleek dat hoe langer de
partners hebben gewacht, hoe beter hun relatie
is. Zij zeggen beter te communiceren, zien hun
relatie als stabieler, zijn meer tevreden, en, last
but not least: zij zijn tevredener over hun seks-

leven! Deze bevindingen golden ook als werd
gecontroleerd voor bijvoorbeeld religiositeit.
De onderzoekers geven daar een aantal
verklaringen voor. Als de partners wachten
met seks, vormen andere zaken de basis van de
relatie, bijvoorbeeld een goede communicatie.
En deze zaken blijven stabieler als de fase van
gepassioneerde verliefdheid voorbij is. Anderzijds kan seks vroeg in de relatie ervoor zorgen
dat partners die eigenlijk niet zo goed bij elkaar
passen, al vroeg zo intiem met elkaar omgaan,
dat zij het moeilijk vinden hun relatie op te
geven, terwijl zij dat eigenlijk beter wel zouden
moeten doen.
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Terreur maakt ouders strenger
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Onderzoekers vonden dit door ouders beelden van aanslagen te laten zien. Als de ouders
vervolgens een spel speelden met hun kinde-

ren, bleken zij strenger te zijn voor hun kind:
zij waren ongeduldiger en keken vaker boos.
Ook in andere groepen proefpersonen bleek dit
verband. Als ouders beelden hadden gezien van
aanslagen, gaven zij daarna aan hun kinderen
op te voeden volgens strikte regels. Ook zeiden
zij hun kinderen strenger te straffen als zij iets
misdaan hadden.

