Bachelorthese
Oordelen over aantrekkelijkheid van het gezicht
Verschillen tussen mannen en vrouwen, en tussen kinderen en volwassenen

Abstract
Mannen en vrouwen verschillen in voorkeuren die zij hebben voor een langdurige
relatie met een potentiële partner. In deze these zal een antwoord worden gegeven op
de vraag waarin mannen en vrouwen verschillen wat betreft voorkeuren bij een
potentiële partner. Ook zal getracht worden deze verschillen vanuit evolutionair
perspectief te verklaren. Tevens zal beschreven worden welke rol symmetrie,
gemiddeldheid en sexual dimorhism speelt bij het beoordelen van aantrekkelijkheid
van het gezicht. Daarnaast zal de ontwikkeling van het oordeel over aantrekkelijkheid
van het gezicht aan bod komen.
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1

Inleiding

Recent is de documentaire Beperkt houdbaar van documentairemaakster Sunny Bergman
verschenen op de Nederlandse televisie. In deze documentaire wordt een beeld gegeven van
de rol die het uiterlijk speelt voor de vrouw. Dat vrouwen zich vergelijken met anderen, en
dan vooral met slankere en mooiere vrouwen, is van alle tijden. Echter deze documentaire laat
zien dat vrouwen zich tegenwoordig meten met vrouwen die “onecht” zijn. Vrouwen in
magazines worden standaard anders afgebeeld dan zij daadwerkelijk zijn. Nekken en tailles
worden smaller gemaakt, en de huid egaler, met behulp van Photoshop. Zijn vrouwen
gevoeliger voor het heersende schoonheidsideaal dan mannen? Waarom worden bepaalde
uiterlijke kenmerken aantrekkelijk gevonden? En hoe ontwikkelt het oordeel over
aantrekkelijkheid?
In deze these zal vanuit de evolutionaire psychologie getracht worden op deze vragen een
antwoord te vinden.

Nog steeds de meest gangbare evolutietheorie is Darwin’s theorie van natuurlijke selectie. In
zijn theorie, zoals beschreven door Buss (2004), spelen drie mechanismen een belangrijke rol
namelijk variatie, erfelijkheid en selectie. Organismen variëren op allerlei verschillende
manieren zoals in uiterlijk, kracht en de mogelijkheid zichzelf te verdedigen. Deze variatie is
essentieel in de natuurlijke selectie. Sommige variatie is erfelijk, sommige variatie wordt door
de omgeving veroorzaakt, maar alleen variatie die erfelijk is speelt een rol bij natuurlijke
selectie. Organismen met bepaalde erfelijke variaties laten meer nageslacht na omdat deze
variatie gunstig is voor overleving. In een omgeving waarin het eten van noten noodzakelijk is
voor overleven zal een organisme met een bek die geschikt is om noten te kraken meer kans
hebben te overleven dan een organisme zonder deze snavel.
Om de erfelijke kwaliteiten door te kunnen geven aan de volgende generatie zal het
organisme zich moeten voortplanten en het succes van voortplanting ligt in het produceren
van meer nageslacht dan andere organismen. Dus zowel overleving als voortplanting speelt
een belangrijke rol in de evolutie door natuurlijke selectie omdat overleving in de meeste
gevallen noodzakelijk is voor de voortplanting.
Aangezien bepaalde feiten, zoals het verschil in grootte en structuur van beide seksen bij
verschillende soorten, inconsistent bleken met zijn theorie van natuurlijke selectie
ontwikkelde Darwin de theorie van seksuele selectie. In tegenstelling tot de theorie van
natuurlijke selectie waarbij aanpassingen ontstonden als consequentie van succesvolle
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overleving, benadrukte de theorie van seksuele selectie de aanpassingen die ontstonden als
consequentie van het succesvol vormen van een paar. Hierbij speelden intraseksuele
competitie en interseksuele selectie een rol.
Bij intraseksuele competitie, competitie tussen leden van dezelfde sekse, zorgt de overwinnaar
ervoor dat hij toegang krijgt tot het lid van de andere sekse. Direct door de tegenstander uit te
schakelen krijgt de overwinnaar seksuele toegang tot het vrouwelijk lid of indirect door het
territorium af te bakenen. De kwaliteiten die leiden tot overwinning in de competitie zoals
grotere lengte, kracht of atletische bouw zullen worden doorgegeven aan de volgende
generatie door het succes van de overwinnaar. Kwaliteiten die ervoor zorgen dat leden
verliezen in de competitie zullen niet doorgegeven worden. Evolutie kan dus plaatsvinden als
consequentie van intraseksuele competitie.
Interseksuele selectie speelt een rol wanneer bepaalde kwaliteiten in het organisme van de
andere sekse worden geprefereerd. Als leden van een bepaalde sekse consensus hebben over
de kwaliteiten die men verlangd in de andere sekse dan zullen individuen van de andere sekse
met die kwaliteiten gekozen worden. Degenen die deze kwaliteiten niet hebben worden niet
gekozen. In dit geval vindt evolutie plaats doordat de kwaliteiten die verlangd worden
frequenter voor gaan komen in elke nieuwe generatie. Darwin noemde dit proces “female
choice” omdat in het dierenrijk vrouwtjes onderscheid maakten tussen de mannetjes met wie
zij een paar wilden vormen (Buss, 2004).
Ook bij mensen zijn verschillende relevante kenmerken van belang wanneer het gaat om
partnerkeuze omdat mannen en vrouwen op een verschillende manier investeren in
voortplanting. Een vrouw draagt een kind negen maanden bij zich, brengt het kind ter wereld
en voedt het kind. Ook is de vrouw de eerste verzorger. Mannen zullen daarom belang
hechten aan aanwijzingen voor vruchtbaarheid en gezondheid en leggen de nadruk op jeugd
en aantrekkelijkheid. Omdat mannen vroeger zorgden voor veiligheid, bescherming en
voedsel leggen vrouwen meer nadruk op aanwijzingen voor sociale status en de mogelijkheid
in de relatie te investeren. De suggestie wordt gewekt dat vrouwen geen belang hechten aan
fysieke kenmerken van mannen maar deze kenmerken spelen wel degelijk een rol bij
partnerkeuze. Mannen én vrouwen hechten belang aan hoge genetische kwaliteit en van
fysieke aantrekkelijkheid wordt verwacht dat dit een goede afspiegeling vormt van deze
kwaliteit (Buss, 2004).
Maar wat vinden mannen en vrouwen aantrekkelijk en waarom is het belangrijk onderzoek te
doen naar de voorkeuren van mannen en vrouwen?
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Om de genetische kwaliteit van de partner te kunnen inschatten worden aanwijzingen gebruikt
die ervoor zorgen dat de partner wordt gekozen die de kansen op gezond nageslacht vergroot.
Deze aanwijzingen worden gebruikt om die kenmerken te laten zien die door evolutie in stand
zijn gehouden en de overlevingskansen vergroten. Hierbij spelen uiterlijke kenmerken een
belangrijke rol. Zo zullen vrouwen meer letten op aanwijzingen van kracht en gezondheid, en
mannen op jeugd en vruchtbaarheid (Buss, 2004).
Eerder onderzoek heeft de implicaties van fysieke aantrekkelijkheid in het leven aangetoond.
Aantrekkelijke mensen worden anders behandeld, hebben betere banen, hogere inkomens en
meer vrienden. Ook hebben aantrekkelijke mensen meer keuze in potentiële partners en
hebben hiermee het voordeel meer kans te hebben een partner te vinden die aan hun wensen
voldoet (Gangestad & Scheyd, 2005). Een beter inzicht in de rol die het uiterlijk speelt bij het
kiezen van een partner kan wellicht een betere verklaring bieden voor het schoonheidsideaal
en de verwachtingen waar mannen en vrouwen aan denken te moeten voldoen.
De vraagstelling van deze these is: Hoe verschilt het oordeel over de aantrekkelijkheid van het
gezicht tussen mannen en vrouwen en hoe ontwikkelt dit oordeel zich van kind naar
volwassene? Hoe is dit vanuit evolutionair perspectief te verklaren?

In deze these worden in de eerste paragraaf onderzoeken beschreven naar de kenmerken die
mannen en vrouwen belangrijk vinden bij het kiezen van een partner.
De tweede paragraaf beschrijft onderzoeken naar de aantrekkelijkheid van het gezicht en wat
voor invloed dit heeft op de partnerkeuze.
In de derde paragraaf wordt geschetst hoe het oordeel van aantrekkelijkheid van het gezicht
ontwikkelt.
Als laatste worden de conclusie en discussie verwoord.
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Paragraaf 1
1.1 De voorkeuren van mannen en vrouwen bij het kiezen van een partner

Er is veel onderzoek verricht naar de verschillende kenmerken die mannen en vrouwen
belangrijk vinden in een partner. Uit longitudinaal onderzoek met verschillende methoden, in
verschillende culturen blijkt dat mannen en vrouwen het belangrijk vinden dat hun partner
emotioneel stabiel is en zich wenst aan te passen. Maar een duidelijk verschil wordt verwacht
in de nadruk die mannen en vrouwen leggen op verschillende kenmerken. Mannen zouden
meer belang hechten aan aantrekkelijkheid en vrouwen aan goede financiële vooruitzichten
(Buss, 2005). Verwacht wordt dat deze kenmerken als gevolg van evolutie essentieel
gebleken zijn en de kans op het meeste en gezondste nageslacht vergroten. Hiermee worden
de overlevingskansen vergroot. Ook wordt verwacht dat deze essentiële kenmerken universeel
zijn en verschillen tussen mannen en vrouwen omdat zij beide op een andere manier
investeren in het nageslacht.

Om deze hypothesen te toetsen is het onderzoek van Shackelford et al. (2005) beschreven
omdat in dit onderzoek gebruik is gemaakt van informatie over voorkeuren van duizenden
mannen en vrouwen van verschillende continenten en eilanden. In dit onderzoek wordt
verwacht dat onderliggende dimensies de voorkeuren van mannen en vrouwen verklaren. Dit
onderzoek geeft een duidelijke ondersteuning van de hypothesen omdat er zeer veel
proefpersonen zijn gebruikt over de hele wereld. Ook de leeftijd van de proefpersonen
varieert genoeg en op deze leeftijd is het kiezen van een partner een van de belangrijkste
keuzen die men maakt.
De vragenlijst die gebruikt is om de data te verzamelen is ontwikkeld door Hill (1945) en
bestaat uit 18 kenmerken (bijvoorbeeld opleiding, intelligentie en uiterlijk) waarover mannen
en vrouwen een oordeel moesten geven. De proefpersonen moesten aangeven op een 4puntsschaal hoe belangrijk ze de verschillende kenmerken vonden. Een score 3 betekende
noodzakelijk, een score 2 betekende belangrijk, score 1 betekende gewenst, niet heel
belangrijk en score 0 betekende onbelangrijk. Het bleek dat mannen in hun afweging tussen
liefde en status meer belang hechten aan liefde dan aan status. In de afweging tussen
betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid waren het vrouwen die meer de nadruk legden op
betrouwbaarheid dan op aantrekkelijkheid. Als laatste vonden vrouwen intelligentie
belangrijker dan de kinderwens van mannen. Er is een duidelijk verschil waar te nemen bij de
voorkeuren die mannen en vrouwen hebben bij een potentiële partner. Ook blijken deze
5

verschillen universeel te zijn. Dit geeft ondersteuning voor de hypothese dat deze kenmerken
essentieel zijn en de kans op overleven vergroten.
Men lijkt uit deze onderzoeken af te kunnen leiden dat aantrekkelijkheid van ondergeschikt
belang is voor vrouwen en er wordt gesuggereerd dat aantrekkelijkheid alleen voor mannen
een rol speelt.
Uit andere onderzoeken lijkt aantrekkelijkheid wel degelijk een rol te spelen bij vrouwen
maar deze rol is afhankelijk van welke soort relatie men aangaat.

1.2 Fysieke aantrekkelijkheid van mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen hebben er beide belang bij een partner te zoeken met hoge genetische
kwaliteit en verwacht wordt dat zij aanwijzingen gebruiken die iets zeggen over deze kwaliteit.
Deze aanwijzingen uiten zich in fysieke kenmerken die gebruikt worden om een oordeel te
vormen. Omdat lichaamsvorm een belangrijke rol speelt bij het beoordelen van de fysieke
aantrekkelijkheid van een potentiële partner wordt het onderzoek van Braun & Bryan (2006)
aangehaald. In dit onderzoek is gekeken naar het verschil in de beoordeling van lichaamsvorm
bij mannen en vrouwen. Door de toename van het hormoon oestrogeen verandert de
vetverdeling van een vrouw die ontwikkelt. Het vet gaat zich meer ophopen op de heupen,
dijen en billen en dit wordt gezien als een gezonde, vrouwelijke lichaamsvorm. Deze
lichaamsvorm kan worden uitgedrukt in een waist-to-hip ratio waarbij de verhouding tussen
middel en heupen wordt weergegeven. Verwacht wordt dat mannen een kleinere waist-to-hip
ratio aantrekkelijk vinden omdat dit een aanwijzing is voor de vruchtbaarheid van vrouwen.
(Singh, 1995).
Door de toename van het hormoon testosteron hebben mannen in ontwikkeling meer vet op
buik en bovenlichaam inclusief de schouders, armen en nek en dit wordt gezien als een
gezonde, mannelijke lichaamsvorm en zou een indicatie kunnen vormen voor dominantie. De
lichaamsvorm van mannen kan uitgedrukt worden in een bepaalde shoulder-to-hip ratio Een
lichaamsvorm met een kleinere shoulder-to-hip ratio geeft aanwijzingen voor kracht en de
mogelijkheid tot bescherming. Verwacht wordt dat vrouwen een voorkeur hebben voor een
kleinere shoulder-to-hip ratio.
Wanneer het gaat om kortdurende relaties wordt verwacht dat mannen en vrouwen meer
nadruk leggen op fysieke aantrekkelijkheid dan op persoonlijkheid en dit geldt sterker voor
mannen. Exploratief wordt de proefpersonen gevraagd welke kenmerken het belangrijkst
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werden gevonden wanneer een keuze werd gemaakt voor een partner voor een langdurige
relatie. Verwacht werd dat mannen meer keken naar aanwijzingen van aantrekkelijkheid
(gezicht en lichaamsvorm) en vrouwen naar aanwijzingen van persoonlijkheid en dominantie.
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van zwart-wit foto’s van een man of vrouw en een
korte beschrijving van de persoonlijkheid van de persoon op de foto. De foto’s van de
vrouwen verschilden wat waist-to-hip ratio betrof, bij de een was deze ratio kleiner (.67) en
bij de ander groter (.81).
Bij de foto’s van mannen verschilde de waist-to-shoulder ratio van klein (.56) tot groot (.75).
De beschrijving van de persoonlijkheid stond onder de foto geschreven.
Hierbij werd onderscheid gemaakt in mate van aanpassen aan de ander (hoog/laag). Bij een
hoge mate van aanpassen werd een persoon beschreven die erg aardig en behulpzaam is en bij
een lage mate van aanpassing iemand die egoïstisch en niet behulpzaam is. Ook werden
vragenlijsten gebruikt waarin vragen stonden over kenmerken van een potentiële partner.

De proefpersonen moesten de persoon op de foto op verschillende kenmerken beoordelen en
daarna moesten zij aangeven hoe belangrijk bepaalde kenmerken waren bij het beoordelen
van een partner. Zij gaven beoordelingen over gezicht, lichaamsvorm, persoonlijkheid en
intelligentie. De antwoorden werden gegeven op een 7-puntsschaal van 1 (helemaal niet
belangrijk) tot 7 (heel erg belangrijk).

Uit dit onderzoek bleek dat lichaamsvorm en persoonlijkheid beide invloed hebben op de
keuze voor een potentiële partner maar deze invloed is anders bij mannen en vrouwen en
verschilt wanneer het gaat om het hebben van een date, one-night stand of langdurige relatie.
Bij het hebben van een date vonden mannen en vrouwen persoonlijkheid belangrijk wat zich
uitte in de mate van aanpassing. Bij een one-night stand vonden mannen en vrouwen het beide
belangrijk dat de partner aantrekkelijk was wat zich uitte in een voorkeur voor een kleine
waist-to-hip ratio bij vrouwen en een kleine waist-to-shoulder ratio bij mannen. Bij een
langdurige relatie hechten vrouwen meer belang aan persoonlijkheid en intelligentie en
mannen aan lichaamsvorm en aantrekkelijkheid van het gezicht. Dit geeft ondersteuning voor
de hypothese dat mensen bij een langdurige relatie meer gericht zijn op kenmerken die te
maken hebben met de manier waarop mannen en vrouwen investeren in voortplanting. De
resultaten zijn hetzelfde in een experimentele opzet waarbij de kenmerken worden
gemanipuleerd of wanneer men de proefpersonen expliciet vraagt welke kenmerken men
belangrijk vindt in een potentiële partner.
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Het aantal proefpersonen dat aan dit onderzoek meedeed is groot maar er is alleen gevraagd
naar de voorkeuren van psychologiestudenten van de Universiteit van Colorado. Om de
uitkomsten te kunnen generaliseren zal ook onderzoek moeten worden gedaan onder nietstudenten en studenten van andere studies.
Een ander nadeel van deze onderzoeken is dat proefpersonen wordt gevraagd een foto van een
persoon te beoordelen. Een foto geeft een statisch beeld van een persoon en is niet
representatief voor het beoordelen van het uiterlijk van een persoon in werkelijkheid. In
werkelijkheid is het gezicht van een persoon dynamisch en wordt het oordeel over
aantrekkelijkheid ook gebaseerd op de relatie die men heeft. Ook in combinatie met een
gemanipuleerde persoonlijkheid geeft het niet een goed beeld van de werkelijkheid.

Om aan deze nadelen voorbij te gaan is een onderzoek gedaan (Fisman et al., 2006) waarbij
mannen en vrouwen gingen speeddaten. Het voordeel van dit onderzoek is dat geen gebruik is
gemaakt van foto’s maar van echte personen. In dit onderzoek deden 392 studenten van de
Columbia Universiteit mee (waaronder studenten van verschillende studierichtingen en
verschillende nationaliteiten). De helft van de studenten was man.
Gedurende twee jaar werden er speeddates georganiseerd tussen mannelijke en vrouwelijke
studenten. Hierbij werden een mannelijke en vrouwelijke student tegenover elkaar aan tafel
gezet en werd de gelegenheid geboden elkaar beter te leren kennen. Na vier minuten
wisselden de mannelijke studenten van tafel zodat zij op één avond verschillende conversaties
met verschillende vrouwen voerden. Na vier minuten moesten de proefpersonen aangeven of
zij een vervolgdate zouden willen hebben met de persoon in kwestie.
De volgende morgen werd hen gevraagd (via een email) een vragenlijst in te vullen en daarbij
een oordeel te geven over verschillende kenmerken van een potentiële partner. Deze
kenmerken waren aantrekkelijkheid, ambitie en intelligentie. Het bleek dat mannen meer de
nadruk legden op aantrekkelijkheid en vrouwen op intelligentie. Mannen gaven aan een
vervolgdate te willen met vrouwen die zij aantrekkelijk vonden, vrouwen met mannen die zij
intelligent vonden.

Het is moeilijk de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken te vertalen naar de
werkelijkheid. Er wordt aan mensen gevraagd welke kenmerken zij belangrijk vinden in een
partner maar dit is hypothetisch. De vraag is in hoeverre deze kenmerken ook daadwerkelijk
een rol spelen in de relaties die de proefpersonen hebben in werkelijkheid. Ook worden hier
rationele overwegingen gemaakt terwijl bij het kiezen van een partner ook gevoelsmatige
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overwegingen meespelen of de overhand hebben. Er is natuurlijk een discrepantie tussen wat
men verlangt en wat men daadwerkelijk heeft. In dit onderzoek wordt voorbijgegaan aan
verliefdheid en chemie.

Ondanks deze nadelen komt uit de verschillende onderzoeken een universeel oordeel van
mannen en vrouwen naar voren. Als vrouwen wordt gevraagd welke uiterlijke kenmerken zij
belangrijk vinden bij een man geven zij wel aan trekken die aanwijzingen zijn voor een goede
gezondheid aantrekkelijk te vinden zoals gemiddeldheid en symmetrie. Ook geven zij een
voorkeur aan voor een bepaalde waist-to-shoulder ratio maar dan alleen wanneer het gaat om
een one-night stand. Echter, uit verschillende onderzoeken blijkt dat in langdurige relaties
vrouwen bepaalde persoonlijkheidstrekken zoals betrouwbaarheid en intelligentie belangrijker
vinden dan aantrekkelijkheid.
Mannen hechten in langdurige relaties meer belang aan aantrekkelijkheid. Hiermee wordt de
hypothese ondersteund dat deze kenmerken als gevolg van evolutie essentieel zijn gebleken
om de overlevingskansen te vergroten.
De volgende paragraaf gaat over de rol die aantrekkelijkheid van het gezicht speelt.
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Paragraaf 2
2.1 De aantrekkelijkheid van het gezicht

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mannen en vrouwen bepaalde voorkeuren
hebben wat aantrekkelijkheid van het gezicht betreft. Een aantrekkelijk gezicht wekt seksueel
gedrag op en zorgt voor positieve persoonlijkheids attributies (wat mooi is, is goed stereotype)
en een positieve benadering in meerdere situaties (Langlois, 2000).
Er is lang gedacht dat schoonheid cultureel bepaald is, en ondanks dat er verschillende ideeën
bestaan over schoonheid zijn er twee aanwijzingen dat sommige voorkeuren biologisch zijn.
Mensen in verschillende culturen zijn het eens over welke gezichten aantrekkelijk zijn en
voorkeuren ontstaan al vroeg in de ontwikkeling, voordat culturele standaarden zijn ontstaan.
Omdat voorkeuren invloed hebben op de keuze voor een partner kunnen ze zijn ontstaan door
seksuele selectie (Rhodes, 2006).
Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat bepaalde kenmerken als
aantrekkelijk worden gezien. Gemiddeldheid, symmetrie, mannelijke trekken in het gezicht
van de man en vrouwelijke trekken in het gezicht van de vrouw (sexual dimorphism) worden
gezien als aantrekkelijk in verschillende culturen. Deze trekken kunnen worden gezien als
adaptatie voor het kiezen van een partner omdat ze informatie geven over aspecten die een rol
spelen bij het kiezen van een partner met goede kwaliteiten zoals een goede gezondheid
(Rhodes, 2006).

2.2 Gemiddeldheid

Omdat gemiddelde gezichten in diverse culturen als aantrekkelijk worden beoordeeld menen
evolutionair psychologen dat gemiddeldheid een voorkeur is die ontstaan is als adaptatie om
een geschikte partner te vinden (Thornhill & Gangestad, 1999). Het blijkt dat gemiddeldheid
gezondheid tijdens de ontwikkeling voorspelt en dat afwijkende gezichtstrekken samenhangen
met genetische afwijkingen en een zwakke gezondheid tijdens de ontwikkeling (Thornhill &
Gangestad, 1999). Foto’s van gezichten die met behulp van een computerprogramma worden
gemiddeld worden als meer aantrekkelijk beoordeeld dan de foto’s van de gezichten alleen
(Langlois, 1994). In het onderzoek van Rhodes et al. (2005) werd dit ook aangetoond.

In dit onderzoek zijn 48 foto’s gebruikt van de voorkant van het gezicht van 12 Europese
mannen, 12 Europese vrouwen, 12 Japanse mannen en 12 Japanse vrouwen met een neutrale
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expressie. Elke groep van 12 gezichten bestond uit 2 verschillende sets van 6 gezichten
(A=een set van brede en ronde gezichten en B=een set van smalle, lange gezichten). Van deze
sets werden verschillende gemiddelde gezichten gecreëerd, een gemiddeld gezicht van 3 keer
2 foto’s (AV2) en een gemiddeld gezicht van 6 foto’s (AV6). Om deze gemiddelde gezichten
te creëren werden eerst een aantal vaste ankerpunten aangebracht in het gezicht. Er werd een
computerprogramma gebruikt om van elk punt de gemiddelde locatie te berekenen en zo elk
gezicht te configureren naar deze gemiddelde waarden.
De helft van de proefpersonen zag foto’s van set A en andere helft de foto’s van set B. De
proefpersonen werden geïnstrueerd goed naar de foto’s te kijken omdat er later een oordeel
over gevraagd zou worden. Daarna werd de proefpersonen gevraagd te beoordelen in hoeverre
ze het gezicht op de foto aantrekkelijk vonden, op een schaal van 1 tot 10 (zeer
onaantrekkelijk tot heel aantrekkelijk).
Uit dit onderzoek bleek dat gemiddelde gezichten aantrekkelijker worden gevonden dan
individuele gezichten ook wanneer de compositie bestaat uit maar twee gezichten.

2.3 Symmetrie

In verscheidene onderzoeken is aangetoond dat er een relatie bestaat tussen symmetrie en
aantrekkelijkheid. Symmetrie van het gezicht en lichaam zou de capaciteit aantonen van een
individu om met invloeden van de omgeving om te gaan en zou de kwaliteit van een
potentiële partner laten zien (Rhodes, 2006). Symmetrische mensen hebben een betere
emotionele en psychische gezondheid en een betere fysieke gezondheid dan asymmetrische
mensen (Fink et al., 2006).
Verwacht wordt dat mensen met symmetrische gezichten als aantrekkelijker worden
beoordeeld maar ook als gezonder en gelukkiger. Het onderzoek van Fink et al. (2006)
ondersteunt deze hypothese. In dit onderzoek deden 55 Europeanen mee van de Universiteit
van Wenen. Van de proefpersonen was 27 man en 28 vrouw. Zij waren tussen de 20 en 30
jaar met een gemiddelde leeftijd van 24,15.
Er werden 20 random gekozen foto’s van Europese vrouwen tussen de 18 en 25 gebruikt. De
vrouwen hadden een neutrale expressie en droegen geen make-up of sieraden.

De proefpersonen moesten de foto’s beoordelen op een aantal trekken. Zij moesten aangeven
op een schaal van 1 tot 7 (minst aantrekkelijk tot meest aantrekkelijk) hoe aantrekkelijk ze de
persoon op de foto vonden. Ook moesten ze aangeven hoe gezond, sociaal en intelligent ze de
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persoon vonden. Uit dit onderzoek bleek dat symmetrische gezichten aantrekkelijker werden
gevonden dan asymmetrische gezichten. De personen van wie het gezicht beoordeeld werd
werden ook gezonder, intelligenter en socialer gevonden.

2.4 Sexual dimorphism

De gezichten van mannen en vrouwen veranderen tijdens de puberteit onder invloed van
hormonen. Testosteron zorgt bij mannen voor groei van de kaak, jukbeenderen,
wenkbrauwbogen en voor baardgroei. Bij vrouwen zorgt oestrogeen ervoor de groei wordt
belemmerd en dat vrouwen vollere lippen krijgen. Deze mannelijker trekken bij mannen en
vrouwelijker trekken bij vrouwen ontstaan in de puberteit en geven een signaal van seksuele
rijpheid en mogelijkheid tot voortplanting (Rhodes, 2006).
Sexual dimorphism zou ook een aanwijzing kunnen zijn voor een goede gezondheid van de
potentiële partner aangezien alleen gezonde mannen en vrouwen genoeg testosteron en
oestrogeen aanmaken en deze hormonen ook een rol spelen bij het immuunsysteem.
In het hier beschreven onderzoek van Buckingham et al. (2006) wordt verwacht dat sexual
dimorphism een rol speelt bij het oordeel van aantrekkelijkheid van gezichten.

In dit onderzoek deden 55 proefpersonen mee, waaronder 21 mannen en 34 vrouwen. Zij
hadden een gemiddelde leeftijd van 22.46 jaar.
Er werd gebruik gemaakt van paren foto’s waarbij er twee versies van een mannelijk gezicht
werden gegeven. Eén versie was getransformeerd tot een gezicht met mannelijke trekken en
één versie getransformeerd tot gezicht met vrouwelijke trekken waarbij de identiteit gelijk
bleef.

Zesentwintig proefpersonen moesten op een schaal van 1 tot 4 (veel aantrekkelijker tot een
beetje aantrekkelijker) aangeven welk gezicht zij aantrekkelijker vonden. De andere 29
moesten op een schaal van 1 tot 4 (veel betrouwbaarder tot beetje betrouwbaarder) aangeven
hoe betrouwbaar ze de persoon van de foto vonden.
Tegen de verwachting in werd in dit onderzoek niet aangetoond dat mannelijke gezichten met
mannelijker trekken aantrekkelijker worden gevonden.
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat sexual dimorphism alleen een rol speelt bij het
beoordelen van vrouwelijke gezichten omdat mannen meer de nadruk leggen op

12

aantrekkelijkheid dan vrouwen. Deze verwachting wordt in de volgende paragraaf
ondersteund.

2.5 Effectgrootte van gemiddeldheid, symmetrie en sexual dimorphism

Om de relatie van gemiddeldheid, symmetrie en sexual dimorphism met aantrekkelijkheid aan
te tonen zijn verschillende meta-analyses uitgevoerd
Een meta-analyse van sexual dimorphism liet een duidelijk effect zien van sekse van gezicht.
Vrouwelijke trekken in een gezicht van een vrouw worden als aantrekkelijk gezien,
mannelijke trekken in een gezicht van een man worden veel minder als aantrekkelijk
beoordeeld. Een meta-analyse van gemiddeldheid liet een groot effect zien.
In voorgaand onderzoek werd de aantrekkelijkheid van symmetrie niet aangetoond, maar
meta-analyses laten zien dat tegenwoordig een duidelijk effect kan worden aangetoond
(Rhodes, 2006)

Uit deze meta-analyses bleek dat sexual dimorphism wel degelijk een rol speelt bij het
beoordelen van aantrekkelijkheid maar het effect speelt een duidelijker rol bij vrouwen.
Mannen beoordelen vrouwen met vrouwelijke trekken als aantrekkelijk.
Ook symmetrie speelt tegenwoordig een duidelijke rol bij het beoordelen van
aantrekkelijkheid dit in tegenstelling tot eerdere uitkomsten van onderzoeken. Een reden zou
kunnen zijn dat andere manieren worden gebruikt om symmetrie te toetsen. Vroeger werd één
helft van het gezicht gespiegeld en ontstonden abnormale structuren in het gezicht.
Tegenwoordig worden symmetrische gezichten geconstrueerd met de computer die de ene
helft van het gezicht samen laat smelten met de andere gespiegelde helft (Rhodes, 2006).
Tegenwoordig wordt de hypothese dat gemiddeldheid, symmetrie en sexual dimorphism
wordt gezien als aantrekkelijk in verschillende culturen ondersteund. Ook de hypothese dat
deze trekken aanwijzingen geven over kwaliteiten van een potentiële partner wordt
ondersteund.

In de volgende paragraaf wordt gekeken naar de ontwikkeling van het oordeel over
aantrekkelijkheid.
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Paragraaf 3
3.1 De ontwikkeling van het oordeel over aantrekkelijkheid van het gezicht

Uit onderzoek is gebleken dat baby’s van een paar dagen oud al liever kijken naar gezichten
die door volwassenen als aantrekkelijk worden beoordeeld ondanks hun minimale ervaring
met gezichten. (Langlois, 2000 ). Deze consistentie van pasgeborenen en volwassenen
suggereert dat de oordelen over aantrekkelijkheid van het gezicht stabiel zijn gedurende de
ontwikkeling en ongevoelig voor ervaring.
Toch zijn er verschillen aan te wijzen die een aanwijzing kunnen zijn voor veranderingen in
oordeel over aantrekkelijkheid die samen lijken te hangen met veranderingen in de
ontwikkeling door ervaring.
Volwassenen beoordelen gemiddelde gezichten als aantrekkelijker dan individuele gezichten
(Langlois, 2000). Ook blijkt dat 6 maanden oude baby’s gemiddelde gezichten prefereren
omdat zij langer kijken naar een gemiddeld gezicht dan naar een gezicht dat als
onaantrekkelijk werd beoordeeld door volwassenen (Rubenstein, 1999). Maar 5 tot 8 maanden
oude baby’s lieten geen preferentie zien voor gemiddelde gezichten wanneer zij individuele
gezichten zagen die dezelfde proportie en kenmerken hadden als een gemiddeld gezicht. De
preferentie voor gemiddelde gezichten lijkt te veranderen na de eerste maanden.
Het tweede verschil tussen volwassenen en kinderen is de invloed die de locatie van
verschillende gezichtskenmerken speelt bij de oordelen over aantrekkelijkheid. In het
volgende onderzoek wordt hier nader op ingegaan. De hypothese van dit onderzoek is dat het
oordeel over aantrekkelijkheid varieert als functie van ervaring. In de ontwikkeling verandert
het perspectief van waaruit gekeken wordt naar gezichten, van opkijkend uit de wieg naar
kruipen en lopen en zitten aan tafel. Ook door groei verandert het perspectief. Verwacht wordt
dat het oordeel verandert wanneer er belangrijke veranderingen in de typen gezichten om het
kind heen plaatsvinden. Bijvoorbeeld in de puberteit, wanneer de gezichten van
leeftijdgenoten meer volwassenen trekken krijgen en de lagere school tijd wanneer kinderen
frequent contact hebben met leeftijdgenoten. Deze leeftijdgenoten hebben trekken in het
gezicht die relatief laag zitten.

Aan dit onderzoek deden 36 kinderen van 9 jaar mee, 36 kinderen van 12 jaar en 36
volwassenen (18 tot 25 jaar). Alle proefpersonen waren Europeaan en de helft was man.

14

Voor dit onderzoek zijn 18 foto’s van volwassen Europese vrouwen gebruikt waarbij met
behulp van Photoshop drie verschillende condities gecreëerd zijn door de hoogte van trekken
in het gezicht te laten verschillen.
De proefpersonen moesten op een schaal van 1 (zeer onaantrekkelijk) tot 5 (zeer aantrekkelijk)
aangeven hoe aantrekkelijk ze de persoon op de foto vonden.
Vrouwen gaven een hogere score op aantrekkelijkheid dan mannen. Post hoc analyses gaven
aan dat 9-jarigen,12-jarigen en volwassenen gezichten met trekken op lage en gemiddelde
locatie aantrekkelijker vonden dan met trekken op de hoge locatie. Maar alleen 12-jarigen en
volwassenen vonden de gezichten met de trekken op de gemiddelde locatie aantrekkelijker
dan die op de lage locatie.

Alle proefpersonen vonden de gezichten in de hoge conditie het minst aantrekkelijk. Een
reden zou kunnen zijn dat deze gezichten het minste voorkomen in de omgeving van kinderen
en volwassenen. Volwassenen en 12-jarigen vonden gezichten in de gemiddelde conditie
aantrekkelijker dan in de lage conditie. 9-Jarigen echter beoordeelden gezichten in de lage en
gemiddelde conditie als even aantrekkelijk. Dit resultaat suggereert dat de oordelen over
aantrekkelijkheid van het gezicht ontwikkelen tussen 9 en 12 jaar.

Omdat rond deze leeftijd de typisch mannelijke en vrouwelijke trekken ontstaan die seksuele
aantrekking bevorderen wordt verwacht dat bepaalde voorkeuren rond deze leeftijd (de
puberteit) ontstaan en een adaptatie zou zijn voor het kiezen van een partner. Toch wordt dit
in een onderzoek naar voorkeuren voor aantrekkelijkheid en stemmen weerlegd.
In dit onderzoek werd gekeken naar de voorkeuren van kinderen, adolescenten en
volwassenen wat betreft aantrekkelijkheid en stemmen van verschillende mannen. De
hypothese is dat aantrekkelijkheid en stem beide beïnvloedt worden door testosteron en een
aanwijzing zijn voor goede gezondheid en dat er een correlatie gevonden zal worden.

Er deden 120 vrouwelijke Europese proefpersonen mee in dit onderzoek (40 kinderen van 7
tot 10 jaar, 40 adolescenten van 12 tot 15 jaar en een controlegroep van 40 volwassenen van
20 tot 34 jaar).
Voor dit onderzoek werden foto’s gebruikt van Europese mannen van 23 tot 28 jaar met een
gemiddelde leeftijd van 26 jaar. De mannen waren van voren gefotografeerd en hadden een
neutrale expressie. Ook werden de stemmen van deze mannen opgenomen. De volwassen
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groep diende als controle groep. De oordelen over aantrekkelijkheid werden vergeleken met
hun oordelen.
De gezichten en stemmen van de mannen werden in paren aan de proefpersonen
gepresenteerd. Dit om de beoordeling voor de kinderen makkelijker te maken. De
proefpersonen moesten op een schaal van 1 (een beetje aantrekkelijker) tot 4 (veel
aantrekkelijker) aangeven welke man van het paar en welke stem van het paar het meest
aantrekkelijk was. De proefpersonen kregen niet te horen dat de stemmen bij de getoonde
mannen hoorden.

Uit de analyse bleek dat adolescenten en kinderen, vergeleken met de volwassenen dezelfde
gezichten als aantrekkelijk beoordeelden
Uit dit onderzoek lijkt ook een verschil tussen kinderen en volwassenen duidelijk te worden.
Het lijkt erop dat adolescenten en volwassenen in staat zijn aantrekkelijkheid van gezicht en
stem te gebruiken als signaal om de kwaliteit van een potentiële partner te kunnen beoordelen.
Dit in tegenstelling tot kinderen. De scores van aantrekkelijkheid die kinderen geven
correleren wel met die van volwassenen maar de bijbehorende stemmen worden niet als
aantrekkelijk gezien. Deze resultaten verwerpen de hypothese dat kinderen en volwassenen
verschillen in hun oordeel over aantrekkelijkheid. Wel ondersteunen deze resultaten dat
kinderen niet gericht zijn op aanwijzingen die de kwaliteit van een potentiële partner
aangeven.
Om de ontwikkeling van het oordeel van aantrekkelijkheid van het gezicht beter te begrijpen
vanuit evolutionair perspectief zal meer onderzoek nodig zijn.
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Conclusie
De verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft het beoordelen van het uiterlijk kunnen
worden bekeken vanuit een evolutionair perspectief maar ook vanuit een sociocultureel
perspectief want in de meeste culturen wordt meer nadruk gelegd op de vrouwelijke
aantrekkelijkheid dan die van de man. Maar komt deze nadruk niet voort uit verschillen die
zijn ontstaan door evolutie? De investeringen die mannen en vrouwen doen in de
voortplanting verschillen en dit zorgt ervoor dat mannen meer belang zullen hechten aan
aanwijzingen voor vruchtbaarheid en gezondheid en leggen daarmee de nadruk op jeugd en
aantrekkelijkheid. Symmetrie, gemiddeldheid en sexual dimorphism zijn aanwijzingen van
gezondheid, vrouwelijkheid en vruchtbaarheid en worden gerelateerd aan aantrekkelijkheid.
Deze kenmerken zijn essentieel gebleken in het beoordelen van de kwaliteit van een
potentiële partner en door evolutie in stand gehouden. Omdat vrouwen met deze kenmerken
de kansen op voortplanting en hiermee de kans op overleving zouden vergroten wordt door
mannen de nadruk op deze kenmerken gelegd.
Vrouwen willen graag dat een man hen aantrekkelijk vindt om zo de kans op een partner te
vergroten en willen graag aan een schoonheidsideaal voldoen. Hierdoor zou verklaard kunnen
worden waarom vrouwen meer aan het heersende schoonheidsideaal willen voldoen dan
mannen. Ook zou hiermee een verklaring kunnen worden gevonden voor het feit dat vrouwen
er steeds jonger uit willen blijven zien en allerlei chirurgische ingrepen ondergaan om dit doel
te bereiken. Ook dat dit zo ver doorschiet dat vrouwen zich gaan meten aan beelden die niet
echt zijn.
Omdat mannen vroeger zorgden voor veiligheid, bescherming en voedsel leggen vrouwen
minder nadruk op aantrekkelijkheid maar meer nadruk op aanwijzingen voor sociale status en
de mogelijkheid in de relatie te investeren. Dit zou kunnen verklaren waarom mannen minder
gevoelig zijn geweest voor het heersende schoonheidsideaal. En waarom vrouwen een
duidelijker voorkeur hebben voor persoonlijkheid en intelligentie daar mannen met deze
eigenschappen hun kansen op voortplanting en daarmee overleving vergroten.
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Discussie
Met de emancipatie en steeds meer vrouwen die werken lijken vrouwen steeds minder
afhankelijk te worden van mannelijke investeringen. De vraag is of hiermee ook de
kenmerken die belangrijk worden gevonden in een relatie niet gaan verschuiven. Zou
aantrekkelijkheid in de toekomst een andere rol gaan spelen voor vrouwen? Er is een
duidelijke ontwikkeling gaande wat de mannelijke aantrekkelijkheid betreft. Steeds meer
verzorgingsproducten die vroeger alleen bestonden voor vrouwen worden nu speciaal
ontwikkeld voor mannen. Het lijkt erop dat ook mannen gevoeliger worden voor de gedachten
die er heersen over aantrekkelijkheid. Ook mannen laten zich chirurgisch behandelen om er
aantrekkelijker, breder en sterker uit te zien. Zou dit te maken hebben met veranderende
voorkeuren van vrouwen?
Ook zijn steeds meer minder traditionele vormen van relaties en voortplanting gebruikelijk.
Hoe kan homoseksualiteit verklaard worden vanuit een evolutionair perspectief en hoe zit het
met mensen die bewust geen kinderen willen? Beoordelen homoseksuelen en bewust
kinderlozen kenmerken in een potentiële partner anders? Hebben zij een ander oordeel over
aantrekkelijkheid?

Onderzoek naar hun voorkeuren zou een ander licht kunnen werpen op de oordelen van
mannen en vrouwen. Ook zou verder onderzoek gedaan moeten worden naar andere
mogelijke verklaringen van bepaalde voorkeuren zoals een kwestie van smaak of de manier
waarop hersenen informatie verwerken.Verder onderzoek zou deze verklaringen moeten
uitsluiten.
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