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Wat

wil

de vrouw ?

“Was will das Weib”, vroeg Freud zich een eeuw geleden al af. Een rake
vraag vinden de twee vrouwelijke auteurs Femmetje en Mirjam van het
boekje “wat wil de vrouw”, waarop de meeste mannen nog steeds geen
antwoord hebben gevonden. Na dit boek weet je het echt! Hier alvast
een voorproefje!

1. wie kiest er, de man of de
vrouw?
Daar kunnen we heel kort over zijn (antwoord: ‘de vrouw kiest’) maar omdat
we zelf vrouw zijn doen we toch maar de lange versie. Gunstige
bijkomstigheid van onze hang naar langdradigheid: hoe meer inzicht jij
als man hebt in de basis van elke man-vrouwverhouding, hoe meer je
deze naar je hand kunt zetten.
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Ga ervan uit dat het altijd de vrouw is die het definitieve veto heeft over
of je in haar leven (of bedje) mag, en dat het de man is die er alles aan
moet doen om daarin te geraken. Het is de vrouw die bepaalt of je met
haar mag praten, het is de vrouw die bepaalt of jullie op een date gaan,
het is de vrouw die bepaalt dat jij de rekening betaalt (ha!). Oneerlijk?
Valt wel mee…
Vrouwen schikken zich gewoon naar de actieve (om niet meteen het woord
agressieve te gebruiken), jagende rol die mannen innemen in de datingarena.
Geef toe: jullie hunkeren permanent naar een vrouw, of liever gezegd,

naar gezellige fysieke 1-2-tjes met een vrouw. We willen niet beweren
dat vrouwen niet hunkeren naar interfysieke gezelligheid, er zit alleen
een nogal navrant verschil in de gevolgen van die gezelligheid. Ga maar
na: zodra mannen hun zaad hebben geloosd, is de klus biologisch gezien
wel zo’n beetje geklaard. Maar voor vrouwen begint het nu pas,
tenminste, als jij raak hebt geschoten.
Zelfs al is ze nog lang niet bezig met kinderen, biologisch zit het er nu
eenmaal ingebakken dat zij jou grondig scant of je in staat bent om deze
klus samen met haar te klaren en of je sterke, gezonde genen levert voor
gezond nageslacht.
Zo beschouwd is het dus best logisch dat vrouwen een beetje kieskeurig
zijn. Er zijn miljarden spermadonoren op de wereld, dus waarom zou ze
zich met jou inlaten? Ze zit er, als het een beetje meezit (of tegenzit),
namelijk wel de rest van haar leven aan vast, via dat kind dus. Als man
moet je je afvragen wat jou zo bijzonder maakt, en als je het antwoord
hebt, dan is het zaak dit maximaal te etaleren.
Je moet bereid zijn je paringsdansje voor haar uit te voeren, zodat zij
haar keuze uiteindelijk op jou laat vallen. Vandaar dit boekje. Het gaat
je helpen je paringsdans te vervolmaken, zodat je nooit meer de female
cold shoulder krijgt.

2. Wat wil de vrouw?
Goede vraag! Wat nu je weet dat het de vrouwen zijn die de
doorslaggevende partnerkeuze maken, is het ook wel handig te weten
waar die vrouwen dan precies voor warmlopen. Laat je op dit punt vooral
niets wijsmaken door boekjes die beweren dat vrouwen ingewikkelde
wezens zijn die nog veel ingewikkeldere eisenpakketten hebben, want in
wezen is het doodeenvoudig en willen vrouwen maar vier dingen:

1. Een perfecte man aan haar zij.
2. Hem veranderen, indien hij niet
perfect is.
3. Trouwen (of een samenlevingsvorm die daar sterk op
lijkt).

4. Kinderen.
Nou, da’s alles! Valt best mee toch? O, je hebt wat vraagtekens bij de
haarbaarheid van punt 1? Nou wees gerust, hoewel vrouwen perfectie
nastreven, zijn ze realistisch en lankmoedig genoeg om zich te realiseren
dat “De Perfecte Man” niet bestaat en dat ze genoegen moeten nemen
met een maatje minder. Geen Koe (of liever gezegd: Stier) zo bont, of er zit
wel een vlekkie aan. Bovendien stelt mannelijke imperfectie vrouwen in
staat om hun andere passie, het veranderen/perfectioneren van de man,
in volle overgave uit te oefenen.
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3. Hoe ziet voor een vrouw de
perfecte man eruit?
De perfecte man bestaat niet en dat weten vrouwen ook wel. Maar
omdat het, als je op vrouwenjacht gaat, beslist geen kwaad kan om je
meest perfecte zelfje te presenteren, hebben wij geheel onbaatzuchtig
een kleine poll onder onze vriendinnen gehouden (allemaal aan topmodel
grenzend knappe meiden trouwens), en hun gevraagd om de eigenschappen op
te noemen waaraan haar levenspartner idealiter zou moeten voldoen.
Deze eigenschappen hebben we hieronder voor je op een rij gezet, in
willekeurige volgorde… (het is maar dat je het weet, hé)

1. Hij moet goed kunnen luisteren. Vrouwen houden van praten,
vooral over zichzelf en over hun gevoelens.

2. Hij moet er goed uitzien. Een knap gezicht en atletisch lijf leveren
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
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13.

mooiere, sterkere kinderen en je komt er als vrouw goed mee voor de
dag.
Hij moet verzorgd en schoon zijn. Dus liever geen wetenschappelijke
kweekexperimenten in je onderbroek, noch een penetrante geur onder
je oksels.
Hij moet niet gierig zijn. Gierigheid is een enorme afknapper voor
vrouwen; zorg op de eerste paar dates dus dat zij helemaal niets betaalt.
Hij moet gestudeerd hebben/intelligent zijn. Domme mannen
leveren domme kinderen, bovendien kun je er niet goed mee praten.
Hij moet geld hebben. Financiële zekerheid is een goed klimaat om de
kinderen in groot te brengen. En lekker veel tassen te kunnen kopen.
Hij moet goed in bed zijn. Geloof het of niet, maar vrouwen houden
net zoveel van seks als mannen. Hoera! Femmentje: ‘Dit schrijft mirjam,
maar zij is nu eenmaal een beetje oversekst. In werkelijkheid neemt de
zin in seks drastisch af als vrouwen kinderen hebben gekregen, ja, laten
we er maar gewoon eerlijk over zijn. En sowieso is het libido van de
vrouw minder hoog dan die van de man. Vrouwen hebben minder
testosteron en dat mannelijke hormoon zorgt er juist voor dat er zin
wordt gemaakt in seks.
Hij moet kinderen willen. Want die willen vrouwen meestal ook.
Hij moet humor hebben. Humor is een van de grootste afrodisiaca
voor vrouwen. Mannen die zijn begiftigd met een geestige geest kunnen
de mooiste vrouwen scoren, zelfs als ze niet om aan te gluren zijn. Maar
pas op! Er is een groot verschil tussen grappig zijn en grappig doen.
Hij moet sociaal zijn. Een man die behulpzaam is en geïnteresseerd in
anderen, is een goede levenspartner en waarschijnlijk ook een goede
vader.
Hij moet spannend/intrigerend zijn. Ongrijpbaar of een scherp
randje doet het ook altijd goed bij vrouwen. Omdat ze denken dat zij als
enige wel in staat zullen zijn om jouw zachte, stabiele kant naar boven
te peuteren, en omdat de kans op sleur minimaal is.
Hij moet stabiel en betrouwbaar zijn. Belangrijk voor het succesvol
grootbrengen van kinderen en voor de eigen gemoedsrust als hij moet
overwerken.
Hij moet romantisch zijn. Vrouwen houden van romantiek, kaarsjes,
verassingsdinertjes, bloemen, lieve berichtjes, leef je maar lekker uit.

14. Hij moet zichzelf willen ontwikkelen. Anders kan ze hem namelijk
niet veranderen.

15. Hij moet haar aankunnen. Een mietje die geen enkele weerstand
16.

17.
18.
19.
20.

biedt is niks. Ze moet wel een beetje tegen hem opkijken. Hij is het
alfamannetje, niet zij.
Hij moet zelfverzekerd en daadkrachtig zijn. Dus pas op met: ‘zeg
jij maar waar we vanavond gaan eten’. Je bedoelt het misschien galant,
maar een vrouw vindt vind het veel sexyer als jij gewoond de teugels in
handen neemt en alle “arrangements” maakt.
Hij moet gemanierd zijn. Boeren, met open mond eten, niet de deur
voor haar openhouden, lomp doen tegen het bedienend personeel;
enorme afknappers. Per definitie!
Hij moet lief en verzorgend zijn. Uitleg overbodig, lijkt ons.
Hij moet emotioneel stabiel zijn. Want er is geen ruimte voor twee
huilebalken in de relatie.
Hij moet zijn leven goed op orde hebben. Mannen zonder werk die
nog bij mams op zolder wonen zijn een keiharde no go.

Meer lezen ?
Inhoudsopgave:
Hoofdstuk 1: waar vallen vrouwen op
en de manier waarop ze hun partner
kiezen.
1. Wie kiest er, de man of de
vrouw?
2. Wat wil de vrouw?
3. Hoe ziet voor een vrouw de
perfecte man eruit?
4. Wat zijn de grootste
misvattingen over vrouwen?
5. Op wat voor type man
vallen vrouwen?
6. Wat zijn de grootste
afknappers voor vrouwen?
7. Wat vinden vrouwen fysiek
aantrekkelijk?
8. Wat voor kleding vinden
vrouwen aantrekkelijk?
9. Moet ik me groomen of lijk ik dan een nicht?
10. Hoe kijken vrouwen aan tegen kaalheid?
11. Vallen vrouwen op mannen of op geld?
12. Waarom zijn vrouwen van boven de dertig zo agressief in de eerste
contactfase?
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Hoofdstuk 2: vrouwen versieren. Flirten, praten, sms’en en (digi) daten met
vrouwen.
13. Hoe benader ik een vrouw?
14. Hoe scoor ik een topmodel?
15. Wat moet ik tegen haar zeggen als ik voor het eerst op haar afstap?
16. Wat als ik een blunder maak?
17. Hoe maak ik indruk op een vrouw?
18. Waar moet ik op letten tijdens de eerste date
19. Hoe weet ik wanneer ik haar mag zoenen? En hoe doe ik dat?
20. waarom wil ze niet met me mee naar bed na een gezellige date?

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Waarom doen vrouwen überhaupt zo ingewikkeld over seks?
Als ze nee zegt, betekent het dan ook altijd nee?
Hoe weet ik of een vrouw werkelijk geïnteresseerd is in mij?
Wat betekend het als een vrouw zegt: ‘laten we gewoon vrienden zijn’?
Wat betekend het als een ik een vrouw zoek via een datingsite?
Wie benadert wie op datingsites?
Hoe verover ik een vrouw met mijn profieltekst?
Hoe sms/ping/whatsapp ik een vrouw?

Hoofdstuk 3: vrouwen en seks. Wat vinden vrouwen lekker en wat niet?
29. Hoe belangrijk is de grootte van mijn geslacht voor haar?
30. Waarom heeft ze niet altijd zin?
31. Wat zijn de grootste seksuele afknappers voor vrouwen?
32. Wat vind een vrouw lekkere seks?
33. Hoe bezorg ik haar het beste orgasme?
34. Wat zijn de erogene zones van de vrouw en hoe beroer ik die met
succes?
35. Hoe weet ik of een vrouw een orgasme faket?
36. Hoe beweeg ik mijn vriendin tot een trio?
37. Hoe denken vrouwen over porno?
38. Waarom vindt mijn vriendin het zo raar dat ik af en toe masturbeer?
39. Hoe krijg ik mijn vriendin aan het squirten?
Hoofdstuk 4: De vrouw en haar lichaam. Over eten, hormonen, lijnen en de beste
complimenten
40. Waarom is ze zo onzeker over haar uiterlijk?
41. Hoe complimenteer ik een vrouw?
42. Waarom is een vrouw zo chagrijnig als ze ongesteld wordt?
43. Waarom laten vrouwen geen winden?
44. Waarom doet ze altijd zo moeilijk over eten?
45. Zijn vrouwen echt wandelende hormoonbommen?
Hoofdstuk 5: De vrouw in de relatie. Zo hou je haar zeurvrij
46. Waarom wil ze zo snel weten of we een ‘echte’ relatie hebben?
47. Waarom huilt ze zo vaak?
48. Waarom wil ze altijd maar kletsen? En als het nou nog ergens over ging.
49. Waarom is ze meteen jaloers als ik naar een andere vrouw kijk?
50. Waarom heeft ze zo veel behoefte aan bevestiging?
51. Waarom willen vrouwen zo graag trouwen?
52. Waarom is ze zo met kinderen bezig?
53. Waarom gaat ze over de rooie als ik vergeet terug te bellen?
54. Waarom doet ze zo panisch over rommel?
55. Waarom mag ik niet zappen van mijn vriendin?
56. Waarom zoekt ze altijd ruzie als ik net wil gaan slapen?
57. Waarom wil ze alsmaar over onze relatie praten?
58. Waarom is ze boos als ik niet meteen reageer als ze iets zegt?
59. Waarom wordt ze zo achterlijk kwaad als ik onze trouwdag/jubileumdag
vergeet?
60. Als ik mijn stem verhef, zegt ze al dat ik agressief ben. Onzin toch?
61. Waarom geeft ze me zo vaak de silent treatment? En hoe los ik dat op?
62. Waarom zegt ze niet gewoon waar het op staat?
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Hoofdstuk 6: Vrouwen en vreemdgaan. En alles wat je moet weten over dumpen
en liefdesverdriet
63. Waarom gaan vrouwen vreemd?
64. Gaan bepaalde type vrouwen eerder vreemd dan andere?
65. Hoe merk ik het als mijn vriendin vreemdgaat?
66. Wat als ik een maîtresse heb (en dat leuk vind)?
67. Moet ik haar vertellen dat ik ben vreemdgegaan?
68. Waarom niet,
69. Waarom ‘ruiken’ vrouwen het als je vreemdgaat?
70. Hoe zie je dat een vrouw liegt?
71. Hoe maak ik het uit zonder dat ze daarna in een psychopathische stalker
verandert?
72. Waar dump ik haar, uit of thuis?
73. Mag ik nog seks met haar hebben nadat ik haar heb gedumpt?
74. Waarom snapt ze niet dat ik geen zin meer heb in haar als ik na twee
dates niet meer reageer op haar berichten?

75. Hoe reageer ik als ze mij dumpt?
76. Hoe win ik haar terug nadat ze mij heeft gedumpt?
77. Hoe kom ik over mijn ex-vriendin heen?
Hoofdstuk 7: Vrouwelijk falen. De vrouw en haar meest irritante eigenschappen
78. Waarom zeuren vrouwen altijd zo?
79. Waarom hebben vrouwen geen humor?
80. Waarom maken vrouwen gebruik van emotionele chantage?
81. Waarom heeft ze altijd commentaar op mijn kledingstijl?
82. Waarom zit ze altijd andere vrouwen te downplayen?
83. Waarom zit ze altijd over anderen te roddelen?
84. Waarom zitten ze uren (met hun moeder) aan de telefoon?
85. Waarom willen vrouwen altijd over problemen praten?
86. Waarom zijn vrouwen zo snel beledigd?
87. Waarom is het nooit genoeg? Ze is altijd ontevreden.
88. Waarom onthouden vrouwen altijd de meest onbenullige dingen?
89. Waarom overdrijven vrouwen altijd zo?
90. Waarom heeft ze het meteen door als ik lieg?
Hoofdstuk 8: wat je verder nog moet weten over vrouwen. Maar nooit durfde
vragen
91. Waarom gaan vrouwen met elkaar naar wc en wat bespreken ze daar?
92. Waarom wil ze altijd tot in detail weten wat ik met mijn vrienden
bespreek?
93. Wat voor cadeau moet ik haar geven?
94. Waarom heeft ze nog contact met haar ex? (En is dat erg?)
95. Waarom trekken vrouwen problemen aan?
96. Waarom houdt ze niet van voetbal?
97. Waarom zijn vrouwen zo über-empathisch?
98. Waarom kunnen vrouwen dertig dingen tegelijk? (En wij niet?)
99. Waarom kan ze niet met mijn moeder opschieten?
100.Waarom kunnen vrouwen niet inparkeren?
101.Zullen we vrouwen ooit helemaal begrijpen?
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