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Wetenschappers ontdekken waarom vaders 

vriendjes nooit goed genoeg vinden 

 
 

 

Groningse wetenschappers hebben een evolutionaire verklaring gevonden voor het feit dat 

ouders invloed proberen uit te oefenen op de partnerkeuze van hun kinderen. Een van hen, 

bioloog Piet van den Berg legt uit. "We hebben een computermodel gemaakt waarin we evolutie 

simuleren met een populatie van mannetjes en vrouwtjes. De vrouwtjes hebben al dan niet een 

voorkeur voor mannetjes met ouderlijke kwaliteiten. Daar komt een verhaal bij: dat van de 

ouders van die vrouwtjes. Het is het beste voor die ouders om hun dochters te compenseren als 

ze een slecht mannetje gekozen hebben." 

 

 Piet van den Berg  



Waarom? 

"Als ouders investeren in een dochter met een partner die niet bijdraagt aan de opvoeding van de 

kinderen, levert ze dat meer op dan als ze investeren in een dochter die het minder moeilijk heeft. 

Ouders hebben een bepaald 'budget' aan geld, moeite en aandacht ter beschikking, dat ze op de 

één of andere manier over hun kinderen moeten verdelen. Dat willen ze zo doen, dat ze een 

maximaal aantal grootgebrachte kleinkinderen krijgen." 

Wat is dan het probleem? 

"Omdat die ouders gaan compenseren voor de slechte partnerkeuze van hun dochters, gaan die 

dochters daarop rekenen. Dat kúnnen ze ook, omdat het voor die ouders het beste is om te doen. 

Dan gaan die dochters dus weinig energie steken in het kiezen van een partner met goede 

ouderschapskwaliteiten, omdat het ze ook wat kost om kieskeurig te zijn." 

Is dat waarom vaders zo kritisch zijn op de vriendjes van hun dochters? 

"In ons model is dat de reden, ja. De dochters worden steeds minder kieskeurig wat betreft de 

ouderschapskwaliteiten van hun partner, terwijl de vaders van die dochters liever zien dat ze 

thuis komen met mannen die goede vaders zouden zijn." 

Hoe weet een vader dat het vriendje van zijn dochter slechte ouderschapskwaliteiten heeft? 

"Dat is niet echt waar wij naar kijken in het model. Maar je kunt je voorstellen dat er misschien 

wel aanwijzigen zijn waar je op kunt letten. Als het een wildebras is die alleen maar 

geïnteresseerd is in gokken en vrouwen versieren, dan is dat misschien een indicatie dat hij een 

minder goede vader zal zijn." 

Wat kunnen we met die informatie? 

"Wat wij laten zien, is dat er zo'n conflict kan ontstaan. In welke culturen je ook kijkt, in Noord-

Amerika en Europa, maar bijvoorbeeld ook al bij de oude Grieken en Egyptenaren, steeds blijkt 

weer dat ouders en kinderen andere ideeën hebben over wat nou een goede partner voor die 

kinderen is." 

Grieteke Meerman 
 


