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Verbod op jaloezie
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Invidia= de afgunstJheronimus Bosch

Een van de 7 hoofdzondes
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Nico H. Frijda 1927-2015

De structuur van jaloezie en afgunst



Wat is jaloezie?
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Pierre-Narcisse Guérin: La jalousie

• Acute jaloezie ervaart men veelal lichamelijk: verhoogde spierspanning, 

rillingen en duizelingen.

• De lichamelijke pijn kan dusdanig heftig zijn dat het zelfs onmogelijk is 

uit bed te komen.

• Het heeft te maken met een of twee andere personen en met een bezit 

(geld, eer, positie, man/vrouw) waar men meent exclusief aanspraak op 

te kunnen doen.

• Het is een  kwellend gevoel



Soorten jaloezie

1. Jaloezie 1 : ik heb een vriendin en deze wordt door een ander ingepikt. 

2. Afgunst    : ik heb geen vriendin, hij wel en ik had er ook wel een gewild.

3. Jaloezie 2: we hebben geen van beiden een vriendin, maar er is er maar één 

voor handen. Ik om snel in beweging als de ander iets probeert

(van der Waal)

1 en 2 zijn gelieerd aan minderwaardigheidsgevoelens
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Giotto 1304-1306: Invidia



Rivaliteitsemoties gaan langs verschillende dimensies:

1. Ik heb het begeerde goed al ja/nee

2. Hij heeft het begeerde goed al ja/nee

3. De mate waarin men meent aanspraak op het begeerde goed te kunnen maken

4. Ik ben het begeerde kwijt en de ander heeft het van me afgepakt
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Edvard Munch : Jaloezie



De structuur van jaloezie en afgunst

1. Machteloosheid

2. Genot

3. Macht

4. Belevingsaspect
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Edvard Munch : Jaloezie
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▪ Ontrouw is één ding maar…….

De onzekerheid of er echt ontrouw is of hoe ver het gaat is iets 
anders angst wordt aan de pijn toegevoegd

▪ Onzekerheid knaagt aan de eigen waarde, het zelfgevoel.

▪ De heftigheid van de jaloezie wordt bepaald doordat de situatie 
onbeheersbaar is en men machteloos is.

1. De machteloosheid



1. De machteloosheid

▪ Wat is er aan te doen?

1.Ertegen op te treden of 2. zelf ontrouw te zijn of 3. dramatisch smeken (lol verpesten)

▪ Neemt toe als partner niet reageert op boosheid, verdriet of protest (onverschilligheid)

▪ Verslagen worden is 1 als lullo erbij staan is wat anders (prijs uitreiking)

▪ Machteloosheid impliceert dat er potentieel iets aan te doen zou zijn, als er echt niets aan te 
doen valt, verandert de emotie drastisch.

▪ De jaloerse machteloosheid neemt vaak de vorm van pijn aan, zelfs lichamelijke pijn (= de 
beleving machteloos overgeleverd te zijn aan iets ergs, waarbij de pijn de eigen kwetsbaarheid 
nog eens extra versterkt)

▪ De meest ernstigste vorm van jaloezie manifesteert zich als pure pijn. Je ligt op bed en lijdt. 

Dit treedt op als men geconfronteerd wordt met drie gevoelens tegelijk: andermans genot, het 
gekwetst en machteloos te zijn.
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2. Het genotsaspect

Bij jaloezie kan andermans genot:

1. gedevalueerd worden 

2. men kan het plezier bederven 

(grootvoordeel ander, klein zelf of verlies voor ander, zelf niets)

▪ Vb partner wordt met geweld ontvoerd----->woede

Partner zegt het achteraf niet onaangenaam gevonden te hebben

(echt of ingebeeld genot van de partner)---→ scherpe, tergende, wanhopige jaloezie

Moord en zelfmoord!

▪ Geen genot; dempt jaloezie (= de reden van willen weten wat er gebeurt is,

nb werkt veelal averechts, zie de film l’ enfer)
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Genotsaspect speelt een centrale rol in de mate van jaloezie!



3. Het machtsaspect

▪ Jaloezie wordt opgewekt door vrees voor liefdesverlies en/of vrees voor verlies van macht 
(twee verschillende zaken).

▪ Macht is een centrale emotie: mensen streven naar een vergroting van macht vanwege 
beheersing van gedrag van anderen en toegang tot bronnen van bevrediging (machtige 
vorst heeft meer vrouwen)

▪ Maar ook mensen streven naar vergroting van macht, om geen andere reden dan de 
machtsvergroting zelf.

▪ Jaloersmakend gedrag van de partner is vooral zo erg omdat men de greep op de ander 
dreigt te verliezen, het onttrekt zich aan je macht. (vandaar het uitvragen bij vermoeden 
van)

▪ Aantasting van machtsgevoel geeft een scherp gevoel van jaloezie

▪ En genot is daarmee van de overtreffende categorie!
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Jaloezie beleving

Een ander heeft mogelijk iets met mijn partner;

▪ Ik pieker erover, kan niet slapen, ik fantaseer over wraak; ik ben blijkbaar gekweld of/ en 
bovendien, het komt mij niet uit dat ik jaloerse gevoelens heb en dat dat zo is verwijt ik 
mijn rivaal

Bewust onbewuste beleving

▪ Mijn jaloezie kan voor de buitenwereld evident zijn, terwijl ik het alleen beleef als 
verontwaardiging (het is niet gepast dat ze zo vaak ‘s avonds weg is).

Onbewuste ontkenning van jaloezie, sociaal en tijdsgeest

▪ Film kollektivet

Geslachtsverschil in wat bij vreemd gaan jaloezie oproept
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De functie van Jaloezie
evolutionair 

Waarom Jaloezie 1?

1. Vrees voor liefdesverlies, wens tot behoud van bezit, tot behoud van exclusieve relatie, 
aantasting van eigenwaarde, sociaal aanzien

2. Vrees voor liefdesverlies is des te sterker naarmate de afhankelijkheid (grotere mate van 
hechting) van die liefde groter is.

3. In alle culturen bestaat er jaloezie , ze is wel bepalend hoe met deze emotie wordt 
omgegaan.

4. Ook in “open” huwelijken waar bezit afgewezen wordt is het de heftigheid van de jaloezie 
die de reden vormt om de open relatie op te geven. (discussie)

13



Waarom rivaliteit en afgunst?
evolutionair

▪ Omdat de situatie van belang is, en van het belang afhankelijk.

▪ Waarom Jaloezie 2?

gestoeld op angst om tekort te komen (biologisch verstandig gezichtspunt, voedsel, 
aanzien, seksuele satisfactie).

Er treedt slechts een probleem op als deze angst  niet door de geneigdheid te delen 
in toom wordt gehouden. Van belang is dat er schaars goed aanwezig is en een 
ander (kippen beginnen weer te eten). 

Mogelijk dat vroege deprivatie, het aangeboren gangbaar altruïsme omdat het geen 
zin had,  af  leert.

▪ Waarom Afgunst?

Afgunst daarentegen stoelt niet op angst voor een tekort voor mij maar op een vrees 
voor overschot bij hem !

(Korzec: Misgunst: Ik misgun de ander niet iets wat ik mis maar ik misgun hem           
wat potentieel bijdraagt tot zijn meerdere eer en glorie)
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▪ Woede en dat schikt de rivaal af of uit, of brengt de partner bij zinnen.

▪ Wraaknemen met als doel het mactsevenwicht te herstellen

▪ Klagen en verwijt maken (waardoor de ander zich schuldig gaat voelen en genot 

bij de ander wordt tenietgedaan)
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Jaloezie leidt tot: 

En is daarom functioneel!



Het biologische nut van Jaloezie
samenvatting:

▪ Jaloezie 1: ik heb een vriendin en deze wordt door een ander ingepikt

(aantasting van het gevoel van macht over de ander)

▪ Afgunst: ik heb geen vriendin, hij wel en ik had er ook wel een gewild

(aangeboren neiging om machtsongelijkheid teniet te doen)

▪ Jaloezie 2: we hebben geen van beiden een vriendin, maar er is er maar een voor 

handen. Ik om snel in beweging als de ander iets probeert 

(neiging te rivaliseren mbt schaarse goederen)
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En het drama van de ontkenning van jaloezie.
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Anne en Erik
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De commune
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De Kus
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Biecht en ontkenning 1
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Ontkenning 2
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Ontkenning 3
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Het verval 1
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Het verval 2
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De ontreddering
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Verraad en scape goating
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De aftocht



Dank voor uw aandacht!
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Stichting Psychiatrie en Film

Anna Paulownalaan 9

3818GB Amersfoort

www.psychiatrieenfilm.com

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwo6Xfm7bSAhVHVxoKHfWBCbkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdepositphotos.com%2F7930285%2Fstock-photo-vintage-movie-film-camera-retro.html&bvm=bv.148441817,d.d2s&psig=AFQjCNF8YUPCsFR8HCdpt2UNUrR2WoKBjw&ust=1488488977494460


Stelling 1:

“At least in cheating, there’s an attempt at monogamy”

Stelling 2:

Mensen plegen niet zozeer overspel uit seksuele behoefte maar om 

een andere kant van zichzelf, dan in de monogame relatie is 

afgesproken, tot expressie/aan bod te laten komen. Esther Perel

Stelling 3

Overspel is blijkbaar zo verankerd in de menselijke natuur dat er tot 

twee maal toe voor gewaarschuwd moet worden in de tien 

geboden! Esther Perel

31



32

Indeling van de 10 geboden per godsdienst of stroming 

Gebod joods 
oosters-

orthodox 

rooms-

katholiek, 

lutheraans 

anglicaans, 

gereformeerd, en 

andere 

protestanten 

Ik ben de Heer uw God 1 

1 

- -

Gij zult geen andere goden hebben 

2 1 

1 

Gij zult geen afgodsbeelden maken 2 2 

Gij zult de naam van God niet misbruiken 3 3 2 3 

Gedenk de sabbat en houd hem in ere 4 4 3 4 

Eer uw vader en moeder 5 5 4 5 

Gij zult niet doden/moorden 6 6 5 6 

Gij zult geen overspel plegen 7 7 6 7 

Gij zult niet stelen 8 8 7 8 

Gij zult geen valse getuigenis afleggen 9 9 8 9 

Gij zult de vrouw van uw medemens niet 

begeren

10 10 

9 

10 

Gij zult het huis van uw medemens niet 

begeren
10 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Afgod
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Afgunst_(emotie)
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