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In hun hele leven zoenen mensen zo'n 20.160 minuten, ofwel twee weken lang dag én nacht.
Het beste advies: probeer dat te overtreffen. Want zoenen is niet alleen lekker, maar je wordt
er ook hartstikke gezond, slank en fit van.

• 66%vande
mensen draait

zijn of haar hoofd
naar rechts om

te kussen.
• Degemiddelde
leeftijd waarop
Nederlanders
voor het eerst

romantisch zoenen
is13 jaar.
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Je allereerste romantische kus vergeet je nooit.
Misschien wasje 15 ofl6. Hadje die knappe vijfde-
klasser al maanden door de gang zien lopen op
school, van een afstandje bewonderd. Begonje al
te blozen als je zelfs maar dácht dat hij naar je keek.
En toen, op een schoolfeestje, stond hij ineens voor
je. Vond hij jou ook leuk! Misselijk van de zenuwen
liep je met hem mee naar het fietsenhok, nu ging het
gebeuren ... Dopamine, oxytocine, adrenaline en
serotonine: de hormonen raasden door je lijf. Ja, er
was chemie tussen jullie. Letterlijk.
Al ging het bij jou misschien helemaal anders, bijna
iedereen herinnert zich nog die eerste kus met een
geliefde. Ofhet nou drie maanden of dertig jaar
geleden was. Gek genoeg laat de eerste zoen bij veel
mensen meer indruk achter dan de eerste vrijpartij.

TUITMONDJE
Ouders geven hun kinderen een 'kusje: over!',
gelovigen kussen religieuze voorwerpen, wereld-
leiders kussen elkaar op de wang en geliefden elkaar
in een innige omhelzing. Sommige mensen kussen
zelfs de grond als ze veilig geland zijn. Afhankelijk
van de context kan een kus een uiting zijn van liefde,
passie, vriendschap, respect of, in maffiakringen,
een aankondiging van een naderende dood. We
kussen als begroeting en als we afscheid nemen. We
knappen op van een kus, maar kunnen er ook flink
ziek van worden.
Wat maakt toch dat we zo graag kussen? Een eerste
verklaring laat weinig over van de romantiek rond
de kus. Volgens evolutiebiologen is de oorsprong te
vinden in het voeden en voeren van kinderen. Baby's
kregen eerst borstvoeding en later, als ze daar te
groot voor waren, door de moeder voorgekauwd

voedsel. Dit gebeurde door mond-op-tepel- of mond-
op-mondcontact. Iets waarbij in beide gevallen
dezelfde spieren en mondbewegingen gebruikt
worden als bij zoenen. Logisch dus dat zoenen later
prettige herinneringen oproept.

SNUIVEN & RUIKEN
Maar dan de romantische kus. Claus Wedekind,
bioloog, ontdekte dat vrouwen het meest worden
aangetrokken door de geur van mannen die heel
andere MHC-genen hebben. MHCstaat voor major
histocompatibility complex en bestaat uit ongeveer
honderd genen die te maken hebben met het
immuunsysteem. Waarom is nog niet bekend, maar
deze genen beïnvloeden de lichaamsgeur. Een vrouw
zal tijdens het zoenen - onbewust - ruiken ofhaar
immuunsysteem al dan niet goed past bij dat van
de man met wie ze staat te zoenen. Lijkt het te veel
op dat van haarzelf, dan zou er ergens sprake van
een familieband kunnen zijn. Maar als deze genen >

10 procent van
de mensheid
moet er niets
van hebben of
vindt zoenen

zelfs afstotelijk





bij de man heel anders zijn dan bij de vrouw, kan dat
te zijner tijd voor nageslacht zorgen dat extra goed
is opgewassen tegen allerlei kwalen. Bovendien, als
zijn immuunsysteem 'goed ruikt', zal de geliefde in
kwestie waarschijnlijk ook gezond zijn en dus lang
genoeg leven om eventueel nageslacht op te voeden.
De romantische kus als selectiemiddel in de zoek-
tocht naar de juiste partner dus. In een onderzoek
van psychologen van de State University ofNew York
kwam naar voren dat 59 procent van de mannen en
66 procent van de vrouwen ooit een pril ontluikende
liefde had beëindigd na een slechte eerste kus. Om-
dat de chemie niet goed was, dus.

LIPPENKICK
De chemie tussen twee zoenende mensen kan enorm
zijn. Een stortvloed aan neurologische signalen en
chemische reacties komt dan vrij. Onze lippen zijn
gelinkt aan een disproportioneel groot deel van onze
hersenen. Niet alleen zijn de lippen het dunste stukje
huid van ons hele lichaam, ze zitten tegelijk propvol
gevoelige zenuwuiteinden. Zelfs de allerlichtste aan-
raking van onze lippen geven een intense ervaring.
Lippen zijn vele malen gevoeliger dan bijvoorbeeld

ZOENEN? DOEN!
... voor je tanden. Het vermindert tandbederf. Door zoenen worden speekselklieren
geprikkeld. Dat speeksel spoelt schadelijke, tandbederf veroorzakende bacteriën weg.
... tegen hooikoorts. Bijminimaal een half uur stevig zoenen met een partner die
óók last heeft van hooikoorts. Doordat de productie van histamine afneemt, wordt
de allergische reactie verminderd.
... voor de lijn. Je stimuleert de stofwisseling, je hart gaat harder kloppen, je bloed
stroomt sneller en daardoor verbrand je tijdens een hartstochtelijke zoen zo'n zes
calorieën per minuut. Dat is twee calorieën meer dan bij een wandeling.
... voor je huid. Bijgepassioneerd zoenen gebruik je alle 34 aangezichtsspieren.
Je bloedvaten zetten uit en je bloed gaat harder stromen. Je cellen krijgen meer
zuurstof en afvalstoffen kunnen beter worden afgevoerd. Je huid krijgt een oppepper
en een rozige kleur.
... voor je gezondheid. Tenzij je geliefde de ziekte van Pfeiffer, herpes of een ander virus
onder de leden heeft, kan tongzoenen je weerstand verhogen. In speeksel zitten tien
miljoen tot een miljard bacteriën die van mond kunnen wisselen. De meeste helpen bij
de bestrijding van die enkele bacteriën die ziekteverwekkers zijn.
... tegen pijn. Gekust worden door iemand die je lief vindt, stimuleert de aanmaak van
oxytocine, het hormoon dat werkt als een natuurlijke pijnstiller.
... tegen de hik. Echt wetenschappelijk onderbouwd is dit niet, maar sommige mensen
zweren erbij. Het kan in elk geval geen kwaad het eens uit te proberen.
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onze vingertoppen. Als we zoenen met een geliefde,
is ons hele lijf druk bezig informatie te verwerken die
op dat moment op ons afkomt. Alle zintuigen staan
op scherp. Je huid tintelt, bij elke inademing ruik je
zijn geur, je hoort zijn adem en (bij een tongzoen)
proefje zijn mond. Alle neurale impulsen die tussen
je hersenen, je tong, je aangezichtsspieren,je lippen
en huid heen en weer stuiteren tijdens het zoenen,
hebben grote invloed op hoe we ons voelen.
Een van de belangrijkste neurotransmitters die vrij-
komen als we hartstochtelijk zoenen is dopamine.
Dit stofje speelt een grote rol bij het ervaren van
genot en blijdschap. Het geeftje een lekker gevoel.
Dopamine wordt vooral veel aangemaakt bij intense,
nieuwe ervaringen, zoals de allereerste kus van een
nieuwe liefde. Het geeft een euforisch gevoel en
kan ervoor zorgen datje geen zin hebt om te eten en
's nachts wakker ligt. Net zoals bij ... juist: een heftige
verliefdheid. Maar tijdens het zoenen komen meer
chemische stofjes vrij. Oxytocine bijvoorbeeld, het
zogenaamde knuffelhormoon dat een gevoel van
vertrouwen en verbondenheid opwekt en stress-
verlagend werkt. Maar ook serotonine en adrenaline .
Het eerste geeft je een veilig en tevreden gevoel en de
adrenaline activeert je en zetje lichaam op scherp,
terwijl je anticipeert op wat nog kan komen. Het laat
je hart sneller kloppen en zorgt ervoor dat het zweet
je uitbreekt.

SLAVENKUS
Maar zoenen en verliefdheid vallen natuurlijk niet
zomaar te reduceren tot wat rondrazende hormonen.
Want niet voor niets wordt De Kus al eeuwenlang
geroemd en bezongen door de grootste dichters. In
Het hooglied in de Bijbel stond al: 'Hij kusse mij met
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GOED OM
TE WETEN

• Wil je geliefde niet
meer met je zoenen en
kan er zelfs geen kusje
op de mond meer af?

Tijd om je zorgen te gaan
maken. Over je adem of, in
het ergste geval, over jullie

relatie. Hoewel uitgebreid
tongzoenen in 20 procent
van de relaties na verloop
van tijd nog sporadisch
voorkomt. blijven de

meest gelukkige stellen
altijd samen kussen.

• De uitwisseling van
speeksel heeft onver-
moede voordelen voor
mannen. Tijdens elke

tongzoen komt er een
beetje van zijn testosteron

in de mond van zijn
geliefde terecht. Na

verloop van tijd en bij
geregeld zoenen, kan deze

testosteron haar libido
verhogen.

• Op de adem en tanden
van een aanstaande

zoen-partner wordt door
vrouwen meer gelet dan

door mannen.

de kussen Zijns monds, want Uw uitnemende liefde
is beter dan wijn,' DeKamasutra beweert dat een met
overtuiging gegeven kus veel heftiger en intenser
kan zijn dan een vrijpartij. Het Indiase liefdesboek
beschrijft zelfs dertig verschillende soorten zoenen,
waaronder de bijtkus, de waterkus en de kus met
twee vingers, De Griek Odysseus werd gekust door
zijn slaven toen hij na twintigjaar terugkeerde op zijn
eiland Ithaca en in het oude Rome bezong de dichter
en schrijver Ovidius de kus. Volgens de Amerikaanse
classicus Donaid Lateiner hadden de Romeinen zelfs
een mond fixatie en legden ze de lat heel hoog: je
moest het waard zijn om gekust te worden. En de
laatste woorden van Julia, bij het stoffelijk overschot
van haar geliefde waren: 'Nog één kus, Romeo, en
dan kom ik bij je. We zullen gelukkig zijn. Eén kus
volstaat. Geef me je lippen, Ik zal ze leegzuigen, als
aardbeien,'

CAMPAGNESTUNT
Volgens Sheril Kirshenbaum, die het boek The science
ofkissing schreef, hebben de Romeinen uitgebreid
zoenen acceptabel gemaakt. Ze veroverden grote
delen van de westerse wereld en verspreidden en
passant ook de kus. Uiteraard nádat ze een gebied
veroverd hadden. Ze bedachten zelfs drie kus-cate-
gorieën. De oscuium was de kus op de wang, de
basium de kus op de lippen en de tongzoen noemden
ze savolium. Zoentradities die in Rome ontstonden,
gelden nu nog steeds. Zowas een stelletje pas echt
verloofd wanneer ze zoenden ten overstaan van een
groep mensen, en zagen Romeinse politici kussen
als effectieve campagne-strategie.

Tijdens het
zoenen ruikt
een vrouw
of de man
familie zou
kunnen zijn

Devroege christenen groetten elkaar met de oscuium
pacis, een heilige kus. Het was bedoeld om banden
tussen de gelovigen aan te trekken en de christelijke
gemeenschap, die toen in haar bestaan bedreigd
werd, te versterken. Tot in de 16e eeuw was de kus
onderdeel van de katholieke mis, al werd de directe
mondkus in de 13e eeuw vervangen door een kus op
het zogenaamde vredes bord, dat vervolgens werd
doorgegeven aan de andere gelovigen.
Kussen wordt tegenwoordig in een groot deel van de
wereld gedaan, maar is niet universeel. Zo'n 10 pro-
cent van de mensen moet er niets van hebben. De
Tsonga in zuidelijk Afrika vinden die uitwisseling van
spuug en elkaars viezigheid afstotelijk. En een aantal
Maleise stammen en de Inuit wrijven liever neuzen
tegen elkaar, dan dat ze elkaars tongen proeven.

VERJAARDAGSRONDJE
In de westerse wereld is de zoen niet weg te denken.
Ook in het openbaar zijn we er steeds makkelijker
in geworden. Gelukkige stelletjes kussen elkaar op
straat volop de mond. We geven drie wangzoenen
aan mensen die we niet al te lang geleden voor het
eerst hebben ontmoet en op feestjes feliciteren we
niet alleen de jarige, maar ook haar echtgenoot,
aangetrouwde neef en, kom, we zijn toch bezig,
ook de beide buurvrouwen met kussen op de wang.
In deze mate hebben we nog niet eerder gezoend.
Kussen van min of meer vreemden werd eerder
niet geaccepteerd. Maar het was ook niet altijd een
pretje, door de beroerde mondhygiëne (denk aan
tandvleesontstekingen en slechte adem).
'Benjij de juiste man voor mij?', 'Gefeliciteerd met je
nieuwe baan', 'Ikwil je, nu!' en 'Slaap lekker'. De
signalen die we uitzenden en ontvangen met zoenen
zijn heel divers. Het overgrote deel van de mensheid
houdt ervan, maar iedereen heeft z'n voorkeuren,
natuurlijk. Zo houden de meeste mannen meer dan
vrouwen van natte tongzoenen (en zien ze het voor-
al als voorspel). Om welke redenje het dan ook doet,
zoenen geeft een goed gevoel. Mits je het doet met
de juiste persoon, natuurlijk. «
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