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Striptease in
koninklijk paleis
Tijdens een feestje op het konink-

lijk paleis heeft  een vrouw voor

de koning een striptease uit-

gevoerd. Zo eindigt Salomé, een

opera van Richard Strauss. Maar

opera is veel meer dan een maf

verhaaltje met de meest onwaar-

schijnlijke wendingen. Ontdek

het drama, de passie, de aller-

mooiste opera-aria’s en nog

veel meer tijdens De Soprano’s,

de Operadag van Klara,

vandaag van 7 tot 24 u. op Klara.

advertentie

U
w dochter omschreef
het nogal scherp. Ze
noemde de datende
mannen ‘koopjes die
niet eenmaal maar
al meermaals waren
afgeprijsd’.
,,Dat is niet scherp
maar realistisch.
Nog nooit zijn er zo-

veel mensen van mijn generatie op
de markt geweest. Ik en enkele van
mijn vriendinnen zijn weduwe.
Maar er zijn ook heel veel mensen
bij die een keer of vaker gescheiden
zijn en ook nog wat relatieprobeer-
sels achter de rug hebben. Die zijn
vaak ongelooflijk gekwetst of lijden
aan bindingsangst. Velen van hen
zijn niet meer bereid om er hele-
maal voor te gaan.
Behalve de groep die ik de ‘despera-
do’s’ noem, die té wanhopig op zoek
zijn. Ze komen de eerste keer al met
een cadeau aanzetten en zouden al-
les voor je doen, voor eender welke
vrouw, zelfs de klussen in je huis en
in je tuin. Die zijn me te kneedbaar.
Een man moet toch ook nog een
echte vent zijn. Sommige vrouwen
in het datingcircuit maken schaam-
teloos misbruik van die Handige

Harry’s, maar dat is niets voor mij.’’

Van de honderd mannen die u onli-
ne contacteerde, antwoordde niet
eens de helft. Hoe kwam dat?
,,Omdat ik in hun ogen een oude
doos ben. Vanbinnen voel ik me
twintig, maar aan de buitenkant
ben ik de vijftig al voorbij. Dan is je
vervaldatum als vrouw al ruim
overschreden. Mannen komen dan
niet meer vanzelf op je profiel af. Te-
meer omdat ik mezelf naar waar-
heid portretteerde en dat vonden
velen blijkbaar te gewoon, te mo-
daal, te kleurloos. Ik heb er hard
voor moeten werken om die man-
nen tot een afspraakje te bewegen.
Ik heb die relatiesites gewoon be-
stormd!’’ (lacht) 

Niet iedereen is op het internet even
eerlijk als u. U hebt al doende heel
wat leugens ontmaskerd.
,,Ik moet zeggen dat ik de mannen
met wie ik afsprak, niet altijd her-
kende van hun foto. Ze waren
meestal ouder, grijzer, kleiner of
dikker. Vrouwen liegen evengoed.
Ik hoor vertellen dat sommigen een
foto van een knappe vriendin of van
een fotomodel bij hun profiel voe-

gen, in plaats van hun eigen foto.
Gegevens op het internet zijn dui-
delijk nogal rekbaar.’’
,,Er wordt ook gelogen over de leef-
tijd, het werk, de opleiding en zelfs
de burgerlijke stand. Een man be-
weerde dat hij een postuniversitaire
graad had, en bleek dan assistent-
fotograaf te zijn geweest. Je hebt ook
mannen die mails schrijven die kri-
oelen van de fouten. Die vielen voor
mij gelijk af. Het is mogelijk dat een
man ‘klijnkinderen’ schrijft omdat
hij dyslexie heeft, maar dat weet je
niet zeker. En zo elimineer je er een
heel stel tot er nog maar enkele
overblijven. Sommige heb je mis-
schien ten onrechte weggeselec-
teerd, maar zo gaat dat nu eenmaal.’’

Waarom wagen getrouwde mannen
zich in het datingcircuit?
,,Er kunnen zoveel redenen zijn:
omdat ze hun leven wat meer kleur
willen geven, omdat ze hun markt-
waarde willen testen, of omdat ze
uit zijn op een snelle wip. Na ver-
loop van tijd had ik ze wel door: de
mannen die alleen afspraakjes wil-
len maken in de week, het liefst tij-
dens of kort na de kantooruren, de
mannen die hun gsm-nummer niet

geven en zeker hun vast nummer
niet. Er zijn er ook bij die nooit een
afspraakje willen maken. Ik ver-
moed dat ze zich gewoon wat amu-
seren achter hun pc.’’
,,Anderen zijn dan weer in hun hart
nog niet vrij. Ze hangen nog emoti-
oneel vast aan hun ex of aan een vo-
rig lief. Die hebben nog geen puin
geruimd in hun eigen leven. Of ze
zijn smoor op een jonge kip die ze
niet kunnen krijgen. Ze dromen
maar van die ene modelvrouw, het
liefst een rijke, knappe met foto-
modelallures. Ondertussen maken
ze toch een afspraakje met andere
vrouwen ,,omdat je nooit weet of
een koe niet in een kikker veran-
dert!’’ En daar zit je dan.’’

En toch bleken de mannen die u
ontmoette vaak verbazend simpel
in hun wensen. Een van hen zei dat
ze alleen maar groter hoefde te zijn
dan een meter zestig.
,,Ja, dat is waar. Alsof de rest, je per-
soonlijkheid, hem niet kon schelen.
Als het maar íets is, nietwaar? Ik
denk dat vrouwen de lat toch iets
hoger leggen, dat ze duidelijker we-
ten wat ze van een relatie verlangen.
Ik stelde die vraag vaak: wat ver-

Zestig dates met mannen achter de rug, en nog de ware niet gevonden.
Karina De Ruyck (55) blijft hoopvol, maar ze zal haar geluk niet meer langs
het internet of in het datingcircuit zoeken: te veel leugens ontmaskerd, te
veel ellendige verhalen over mislukte relaties en pijnlijke echtscheidingen
aan moeten horen. Door Veerle Beel, foto Eric de Mildt

Misschien 
past niet 

op elk potje 
een deksel

K A R I N A  D E  R U Y C K / Op de relatiemarkt

Karina De Ruyck: ,,Ik hou van echte kerels.’’


