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Lezing: Avond voor mannen

Onderwerp: Man, weet wie je bent!

Datum: 10 juli 2021



2Man-Vrouw verschillen

VOORSTELLEN

➢ In juli 1963 in Huizen geboren; 6de kind van 7; mijn vader was predikant; grootgebracht in 

Delft;

➢ 10 jaar middelbare school

➢ Universiteit: Politicologie en Massacommunicatie

➢ 1992-2006 chronisch ziek en pijnpatiënt => BOEK 25-10-2021

➢ Sinds 2004 coach ik individuen, relaties en familiebedrijven -> opleidingen

➢ Sinds 2012 gescheiden

➢ Sinds 2014 op zoek naar man/vrouw verschillen en relaties -> opleidingen

www.dinekevankooten.nl EN LinkedIn
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DISCLAIMER

Ik heb een paar eigenaardigheden:

 Ik zeg bewust de dingen zwart / wit, om het daarna over de nuances te hebben.

 Ik zeg heel stellig dingen! Geloof ze niet ! Ik heb de waarheid niet in pacht!

Maar overweeg ze en kijk wat jouw lijf/ jouw ziel zegt: bijv. dit klopt (niet) voor mij.

Ik vraag je wel om een COAL-houding 

Curious (nieuwsgierig);        Open (open); 

Acceptable (welkom);       Love (liefdevol) 

=> dan staat je brein open voor nieuwe inzichten en veranderingen.
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Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus
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Persoonlijke ontwikkeling

Man / Vrouw

Intelligentie

RELATIE

Vanaf de conceptie

Na 6 weken van de conceptie- Y-chromosoom bepaalt 

ontwikkeling naar jongen. Bij begin ‘beide’ X-chromosoom

De laatste 3 maanden groeien de hersenen exponentieel in de baarmoeder. 

Dit hersengebied is belangrijk bij het uitvoeren van leertaken, het ontwikkelen van 

sociale vaardigheden en de motoriek. 
Vanaf dag 1 van de conceptie start de groei van het reptielenbrein. 
Vanaf maand 6 start dan ook de groei van het zoogdierenbrein, welke staat voor het voelen. 
Vanaf maand 9 start dan ook de groei van het mensenbrein. Welke staat voor je denken, 
voor je ratio, voor je plannen, voor je overzicht houden.

Na de geboorte eerst relatie met vader/moeder;

Dan relatie met broers/zussen

Daarna relatie met vriendjes/vriendinnetjes

Dan relatie met een partner
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Persoonlijke 
ontwikkeling 
(Levenslijn -
Dabrowski)

Persoonlijke ontwikkeling 
(Levenslijn - Dabrowski)

Man / 
Vrouw

Persoonlijke 
ontwikkeling 
(Levenslijn -
Dabrowski)

Man / 
Vrouw

Als je heel veel van het één weet, dan is dat nog géén 

garantie dat de blokjes goed/evenwichtig gestapeld 

worden… 

 onevenwichtig gestapelde blokjes zorgen voor 

scheefgroei … 

 scheefgroei zorgt voor breuken… 

 breuken vragen om heling (hoe eerder, hoe beter)
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PERSOON / INDIVIDU
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Persoonlijke ontwikkeling
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Persoonlijke ontwikkeling
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Persoonlijke ontwikkeling

MOEDER:

Wat ben je mooi!

Je mag er zijn!

VADER:

Kijk, dáár!

Ga je kunt het!

PEERS:

Zo doen wij het!

IK:

Wie ben ik?

HOE DOE JE DAT BUITEN? 

Drinken, eten, liggen, rollen, 

kruipen, staan, lopen

HOE DOE JE DAT buiten IN DEZE 

GROEP? Zonder je vader en je 

moeder, broers en zussen?

HOE DOE JE DAT BINNEN? 

Denken – Voelen - Willen

ri
tu
el
en

ri
tu
el
en

Contact maken met peers, 

in school en in het gezin

SLAPEN WAKKER

WAKKER

binnen

binnen

buiten

buiten
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Persoonlijke ontwikkeling

Zelfbewustzijn = WAKKER WORDEN

Ten volle leven vanuit:

intuïtie ipv het instinct

Een levenslang proces
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Persoonlijke ontwikkeling 

VADER MOEDER

JIJ

GEZIEN

GEHOORD

GEVOELD

GEPROEFD

GEROKEN

GEKREGEN

van mijn ouders
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Persoonlijke ontwikkeling

MOEDER:

Wat ben je mooi!

Je mag er zijn!

VADER:

Kijk, dáár!

Ga je kunt het!

PEERS:

Zo doen wij het!

IK:

Wie ben ik?

HOE DOE JE DAT BUITEN? 

Drinken, eten, liggen, rollen, 

kruipen, staan, lopen

HOE DOE JE DAT buiten IN DEZE 

GROEP? Zonder je vader en je 

moeder, broers en zussen?

HOE DOE JE DAT BINNEN? 

Denken – Voelen - Willen

ri
tu
el
en

ri
tu
el
en

Contact maken met peers, 

in school en in het gezin

KIND VOLWASSEN
Man-Vrouw verschillen
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Van slapen naar wakker worden!

Van luiheid naar discipline

Van ‘zo hoort het’ naar leven
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KIND VOLWASSEN
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ENTROPIE LEVENSKRACHT
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Persoonlijke ontwikkeling 

Man / Vrouw

RELATIE

ERVARINGEN VAN HET LEVEN
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Persoonlijke ontwikkeling

➢Voor iedereen de eerste KIND-ervaring
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Persoonlijke ontwikkeling 

Zelfbewustzijn = WAKKER WORDEN

Ten volle leven vanuit: intuïtie ipv het instinct
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Persoonlijke ontwikkeling 
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Persoonlijke ontwikkeling

Man / Vrouw

RELATIE
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Man / Vrouw
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Man / Vrouw

Mannen en vrouwen zijn wel GELIJKWAARDIG. 
Mannen en vrouwen zijn niet GELIJKSOORTIG.

TRUUS VAN DE KAAIJ leerde mij: We verschillen misschien wel voor bijna 95 procent van elkaar op 
psychisch, op biologisch gebied, én op het gebied van de levenskrachten. 

JOHN GRAY (zie volgende dia’s) heeft in zijn boeken over Mars en Venus daar maar 1 (belangrijk) 
onderdeel van beschreven.
DAVID DEIDA leerde mij hoe belangrijk dat is in te zetten in de relatie en hoe dat in te zetten.
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Man / Vrouw

Mannen en vrouwen zijn wel GELIJKWAARDIG. 
Mannen en vrouwen zijn niet GELIJKSOORTIG.

TRUUS VAN DE KAAIJ leerde mij: We verschillen 
misschien wel voor bijna 95 procent van elkaar 
op psychisch, op biologisch gebied, én op het 
gebied van de levenskrachten. 
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Man    Vrouw

Haar beweging is naar binnen:

=> bewust-zijn ontwikkelen (wie ben ik?)

=> kijkt en voelt in de breedte (kinderen, vriendinnen)

=> kennis en ervaring buiten wordt bereflecteerd (al pratende, met vriendinnen)

Haar beweging stokt (BEVRIEZEN)

=> depressief, moeras gebied

=> komt tot niets

=> vult haar dagen met schoonmaken en ordenen
Haar beweging vergroot (VLUCHTEN)

=> is bijna nooit meer thuis

=> zorgt voor iedereen en de hele wereld (bemoederen)

=> altijd bezig buiten de deur (school, kerk, buurvrouw)
Haar beweging verhevigd (VECHTEN)

=> denkt dat het welbevinden van anderen van haar afhangt

=> heeft de waarheid in pacht

=> actiecomités, zeikwijf – wil de hele wereld veranderen

ZIJ IS DE (overweldigende) RIVIER
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ZEIKWIJVEN
STEUNCOMITÉ, 

BEMOEDEREN

SLOOFJES

Vrouw

vluchten
vechten

bevriezen
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Man    VrouwZijn beweging is naar buiten:

=> in zijn kracht staan

=> gefocust bezig zijn

=> oplossing, creatief, verbetering

=> ontwikkeling in het werk (talenten)

Zijn beweging stokt (BEVRIEZEN)

=> op de bank zitten

=> niet echt hobby’s

Zijn beweging vergroot (VLUCHTEN)

=> is bijna nooit meer thuis

=> bemoeit zich niet met thuis, kinderen

=> altijd bezig buiten de deur (werk, kerk, vereniging)
Zijn beweging verhevigd (VECHTEN)

=> gaat met iedereen het gevecht aan

=> heeft de waarheid in pacht

=> wil alles beheersen, wil alle problemen oplossen

HIJ IS DE OEVERS
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AGRESSIEF, BEHEERSEN PROBLEEMOPLOSSER

WATJE

Man

bevriezen

vechten vluchten
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“Biologisch, anatomisch, psychologisch of communicatief . . . mannen en 
vrouwen zullen altijd hemelsbreed van elkaar blijven verschillen.” Aldus 
John Gray, een Amerikaanse relatietherapeut. “Pas wanneer we leren 
elkaars verschillen te begrijpen en te accepteren, kunnen we meer van 
elkaar houden en dichter tot elkaar komen.” (TROUW)

VROUW

VROUW

MAN

MAN
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Man / Vrouw Basisbehoeften van de liefde
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Man / Vrouw

Man-Vrouw verschillen
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Testosteron verhogen:

1) Succesvol in het werk

2) Succesvol in de relatie

3) Mannen (kracht) activiteiten

4) Gezond eten

Testosteron killers:

1) alcohol

2) roken

3) pornoverslaving
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)
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Oxytocine verhogen door:

=> praten met vriendinnen

=> zorgen voor

=> Optutten en verzorgen
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ACTIVITEITEN IN DE 
ZAKENWERELD WAARDOOR 

TESTOSTERON WORDT 
AANGEMAAKT

STRESS

Activiteiten die 
OXYTOCINE aanmaken

Uitputting

Onrust 

Energie

Gelukkig en trots dat ze het 
allemaal aan kan!

BEDREIGING

Genieten van 
verantwoordelijkheden

Het lichaam van een 
vrouw heeft 2x zo 

veel 
uithoudingsvermo-
gen als dat van een 

man.

Het belang van oxytocine voor een vrouw

Man-Vrouw verschillen
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Tien redenen om elke dag te knuffelen
Voorwaarde: om te profiteren van alle voordelen die een knuffel kan bieden, moet een knuffel minstens 

twintig seconden duren en gedeeld worden met iemand van wie je houdt, hoewel iedereen natuurlijk een 

knuffel kan geven.
Aantal: de Amerikaanse psychotherapeute Virginia Satir, een van de grondleggers van de gezinstherapie, schijnt 
gezegd te hebben: “We need 4 hugs a day for survival. (We hebben vier knuffels per dag nodig om te overleven)

We need 8 hugs a day for maintenance. (we hebben acht knuffels per dag voor onderhoud)
We need 12 hugs a day for growth.” (We hebben twaalf knuffels per dag nodig om tot bloei te komen.)

Gevolg:
1. Knuffelen verbetert je gemoedstoestand
2. Verzacht pijn
3. Versterkt het gevoel van veiligheid
4. Vergroot je zelfvertrouwen
5. Voorkomt hartaanvallen
6. Verbetert het zenuwstelsel
7. Knuffelen versterkt het immuunsysteem
8. Essentieel voor de ontwikkeling van neuronen
9. Versterkt persoonlijke banden
10. Knuffelen houdt de bloeddruk onder controle



40Man-Vrouw verschillen

H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)
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H 5 – De verhouding 90/10 (p. 103 – 124)

Man-Vrouw verschillen
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H 5 – De verhouding 90/10 (p. 103 – 124)

Man-Vrouw verschillen

p. 115 – GENEGENHEID TONEN (even een hand 
aanraken, arm om haar schouder, hand in 

haar rug) en COMPLIMENTEN (met haar uiterlijk, 
met haar zorg) geven zijn ook krachtige 

oxytocinestimulatoren.

100 manieren waarop een MAN het oxytocineniveau 
van een vrouw kan verhogen:

de kleine gebaren van genegenheid, aandacht en 
behulpzaamheid 

p. 121 – Als een vrouw wrok koestert, 
verliest ze haar vermogen een man punten 

toe te kennen.
---

Als een vrouw ernstig gestresst is, kan een 
man geen goed meer doen.

---
Als de tank van een vrouw goed gevuld is, 
geeft ze een man punten louter en alleen 

omdat hij een poging doet.

p. 123 – In vorige generaties waren de dagen van vrouwen 
gevuld met groepsactiviteiten die op een natuurlijke wijze voor 
de aanmaak van oxytocine zorgden. Haar eigen leven vormde 
de hoofdmaaltijd van haar geluk, de romantische gevoelens 

van haar partner waren EXTRA, maar zeer bijzondere toetjes.
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Vrouwen praten tegenover elkaar zittend
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H 6 – De probleemoplosser en het echtelijke 
steuncomité (p. 124 – 136)

Man-Vrouw verschillen
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RELATIE



50Man-Vrouw verschillen

Man-vrouw verschillen in een relatie ontdekken is 

van wezenlijk belang:

1) voor het tot zijn bestemming komen van de relatie

Genderneutraliteit is het ontkennen van 
deze natuurwetten en zorgt ten diepste voor 
bewusteloosheid en daardoor agressiviteit.

2) voor het persoonlijk ontwikkelen van elk unieke 

individu door de eigen natuurlijke eigenheid

3) omdat het uiteindelijk een bijdrage 

levert aan de ontwikkeling van de wereld 

waarin wij leven
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Romantiek

Homogene relatie

En zij leefden nog 

lang en gelukkig
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Alchemie van de liefde

LIEFDESRELATIE – kolf 

waarin en waardoor 

ik mijzelf leer kennen.

Mijn zoektocht: LIEFDE en RELATIE hoe doe je dat?

12 mensen geïnterviewd, waaronder: Truus van der Kaaij en Lisette Thooft
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Alchemie van de liefde
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Alchemie van de liefde
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‘STATUS QUO’ is noodzakelijk in 

EEN HOMOGENE RELATIE!

Een homogene relatie 

levert gezelligheid, 

vanzelfsprekendheid, 

rolvastheid, vertrouwdheid, 

gelijkheid in normen en 

ideeën, aanpassen aan 

elkaar en status quo op, 

maar geen groei! (ANWB)

EEN HETEROGENE RELATIE

levert gelijkgezindheid, 

gelijkwaardigheid, 

zelfstandigheid, intensieve 

communicatie, 

afhankelijkheid.

‘LIEFDESSTRIJD’ (op het scherpst 

van de snede) is noodzakelijk 

in een heterogene relatie!
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VREDE van de 
LIEFDESSTRIJD. 
Ik durf te vechten. 
Ik durf te zoeken. 
Niet de lieve vrede 
waarbij onder de tafel de 
oorlog woedt.
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Vriendschap- / Liefdesrelaties

RELATIE 
ontwikkeling



59Man-Vrouw verschillen

Vaste 
componenten 

van een 
gezonde 
RELATIE 

WIJ-dagdagelijks
CONTACT / HECHTEN

WIJ-ervaringen
INTIMITEIT / SEKSUALITEIT

IK-ervaringen
(dagdagelijks gender)

betrokkenheid van de ander

WIJ-verdieping
SPIRITUALITEIT

IK-verdieping
(Persoonlijke ontwikkeling)

betrokkenheid van de ander
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Vaste 
componenten 

van een 
gezonde 
RELATIE 

WIJ-dagdagelijks
CONTACT / HECHTEN

WIJ-ervaringen
INTIMITEIT / SEKSUALITEIT

IK-ervaringen
(dagdagelijks gender)

betrokkenheid van de ander

WIJ-verdieping
SPIRITUALITEIT

IK-verdieping
(Persoonlijke ontwikkeling)

betrokkenheid van de ander
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FAST FOOD - relatie

CASUAL DINING- relatie

HAUTE CUISINE- relatie
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Opdracht: beheren, 
zijn vader en zijn 

moeder verlaten en 
zijn vrouw aanhangen

Opdracht: bewust 
zijn ontwikkelen

Man-Vrouw verschillen

Wakker roepen - lokroep

Vrouwelijke kracht: 

* Verleiden; 

* Vragen stellen voor zichzelf (je zou me zo blij maken….); 

* Man succesvol laten zijn -> complimenteren; vertrouwen; 

bewonderen; aanmoedigen; accepteren; waarderen

Valkuil: 

* Zeikwijf

* Bemoederen

* Steuncomité

Mannelijke kracht: 

* Vrouw op handen dragen

* Focus op het werk

* In kracht staan

* Aanwezigheid in hier en nu

Valkuil: 

* Vluchten in het werk, of bevroren op de bank zitten en/of slaafs reageren

* Vechten => beheersen van de ander

* Probleemoplosser

Op handen dragen

Vrouw op handen dragen 

-> zorgzaamheid, begrip, respect, 

toewijding, bevestiging, geruststelling
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Opdracht: bewust 
zijn ontwikkelen

BEVROUWEN:

-> zorgen voor mensen om haar heen op een 

manier die bij haar past

-> met vriendinnen delen wat haar bezig houdt! 

Niet van de man een vriendin maken!

-> tutten = zich vrouwelijk kleden, haar haar en 

lichaam verzorgen (met olie en warmte), zich 

opmaken, mooie lingerie, etc.

Daardoor krijgt een vrouw oxytocine wat zo 

nodig is!

TIP: 

boeken van David Deida

‘de kracht van echte 

vrouwen’

E-learning ‘de echte 

vrouw’

E-learning man-vrouw 

verschillen
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BEHEREN:

-> zijn vader en moeder verlaten en zijn 

vrouw aanhangen

-> focus

-> niet bang zijn voor eigen kracht

-> levensopdracht weten

-> met mannen, mannen dingen doen!

-> zorgen voor voldoende testosteron

Opdracht: beheren, 
zijn vader en zijn 

moeder verlaten en 
zijn vrouw aanhangen

TIP: boeken van David 

Deida ‘de kracht van echte 

mannen’

E-learning ‘de echte man’

E-learning man-vrouw 

verschillen
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Opdracht: beheren, 
zijn vader en zijn 

moeder verlaten en 
zijn vrouw aanhangen

Opdracht: bewust-
zijn ontwikkelen

Man-Vrouw verschillen

Wakker roepen - lokroep

Vrouwelijke kracht: 

* Verleiden; 

* Vragen stellen voor zichzelf (je zou me zo blij maken….); 

* Man succesvol laten zijn -> complimenteren; vertrouwen; 

bewonderen; aanmoedigen; accepteren; waarderen

Valkuil: 

* Zeikwijf

* Bemoederen

* Steuncomité

Mannelijke kracht: 

* Vrouw op handen dragen

* Focus op het werk

* In kracht staan

* Aanwezigheid in hier en nu

Valkuil: 

* Vluchten in het werk, of bevroren op de bank zitten en/of slaafs reageren

* Vechten => beheersen vd ander

* Probleemoplosser

Op handen dragen

Vrouw op handen dragen 

-> zorgzaamheid, begrip, respect, 

toewijding, bevestiging, geruststelling

BEGIN DIA
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Opdracht: beheren = 
AANWEZIGHEID

= wakker zijn
= bewust-zijn2

= verantwoordelijkheid

Man-Vrouw verschillen

Opdracht: 
bevrouwen
= haar bewustzijn 
ontwikkelen
= overgave oefenen

‘Kom ik om, dan kom ik om!’ 
Bevrouwen van haar naaktheid en kwetsbaarheid 

=>  OVERGAVE

Op handen dragen

seksualiteit / 
spiritualiteit

VERVOLG DIA

DAADKRACHTSTRALEN 
vreugde / schoonheid



66Man-Vrouw verschillen

Seksualiteit – dé olie van de relatie:

• Brengt de man bij zijn hart

• Geeft de vrouw levenskracht

Seksualiteit – dé olie van de relatie, als:

• De frequentie regelmatig is (belangrijk 

voor de vrouw)

• Het vrijen een dialoog is, waarbij 

klaarkomen een extraatje

Seksualiteit – dé olie van de relatie, als er 

ook oefentijd is, om zo elkaars lichamen en 

elkaars verlangen te leren kennen.

seksualiteit
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Persoonlijke ontwikkeling

Man / Vrouw

RELATIE

(2)

(3)

(1)

Ken ik mijn eigen lichaam?

Wat is mijn ervaring met mijn eigen geslachtsdelen en 

erogene zones?

Wat heb ik geleerd van mijn ouders, 

broers/zussen/vriendinnen?

Welke voorlichting heb ik gehad?

Weet ik dat er man/vrouw verschillen zijn en welke?

Weet ik dat er een andere beleving is tijdens het vrijen: zacht/hard; 

lang/kort; strelen/stevig; geuren?

Vrouwen – oven; Mannen – magnetron

Vrouwen  en mannen – verschillende soorten orgasmen

Mannen komen bij hun gevoel/bij hun hart door het vrijen

Mannen erg kwetsbaar op opwinding

Vrouwen willen eerst praten -> betekent moeten ‘warm’ gemaakt 

worden

Vrouwen moeten uit de moeder rol blijven (aanwijzingen geven, 

mannen willen veranderen) -> Weet je waar je me blij mee zou maken?

Mannen willen vrouwen graag op handen dragen!! Als dat niet lukt, dan 

worden ze of voetvegen of storten ze zich op het werk! Ze begrijpen 

NIETS van vrouwen.

SEKSUALITEIT
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IS VITALISEREND
(levensenergie)

GOEDE 

SEKSUALITEIT

IS ZIELSVERBINDEND
IS GENEZEND

(zien, beminnen, aanraken)

is OLIE voor de relatie
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SEKSUALITEIT

Man is magnetron

Vrouw is oven
Vrouw heeft 

minimaal 20 

minuten opwarm 

tijd nodig.
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Seksualiteit en 
haar valkuilen

Een man die afgewezen 

wordt door zijn moeder is: 

Een man die het lievelingetje 

is van zijn moeder is: 

Een vrouw die eerst wil 

praten voordat er 

gevreeën word, draait 

de werkelijkheid om!
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Vrucht ondersteunen 
en aan het leven tonen

Man-Vrouw verschillen

Haar vrucht aanbieden 
aan de wereld 

=> wijsheid, intuïtie 
=> OERMOEDER

‘Kom ik om, dan kom ik om!’ 
Bevrouwen van haar naaktheid en kwetsbaarheid 

=>  OVERGAVE

BEVRUCHTEN <= Op handen dragen  
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https://www.dinekevankooten.nl/archief/
mannen-en-vrouwen-hebben-elkaar-nodig/

- Artikel
- Podcasts

- Uitleg
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Te snel?
Teveel informatie?

Zie: www.dinekevankooten.nl
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Meer weten?
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ARTIKELEN
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COMPENDIUM
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PODCASTS
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PODCAST – man-vrouw



80Man-Vrouw verschillenE-Learnings

beginners

gevorderden
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E-Learnings

De e-learning doorgewerkt hebbend, voel ik mij verrijkt met veel kennis over het 
onderwerp, iets wat - wat mij betreft - zo eigen is aan Dineke: zij is als geen ander in 
staat een grote bron van kennis en ervaring aan elkaar te koppelen en je 
nieuwsgierigheid op te wekken via allerlei interessante bronnen die ze aanreikt. 
Daarnaast geeft ze door middel van de koppeling van theorie en de praktische opdracht 
gelegenheid om het geleerde jezelf echt eigen te maken zodat je het kunt gaan 
toepassen in de context van het leven van elke dag, op je werk, in je gezin en in je 
relatie. Dat maakt deze e-learning voor mij tot een echte aanrader voor ieder die graag 
meer wil leren over zichzelf, zijn partner, werknemer of kind!

WILLEMIEN SCHOLLAART - DOTADO

RECENSIE
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VRAGEN?
info@dinekevankooten.nl of 0615109106

mailto:info@dinekevankooten.nl
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info@dinekevankooten.nl

www.dinekevankooten.nl


