
 
 

FACTSHEET ‘Love Is What You Want’ 

 

Het Museum voor Communicatie brengt van 4 september 2015 tot en met 28 februari 2016 een ode 

aan de eeuwige en voorbije liefde met ‘Love Is What You Want’. Communicatie heeft altijd al een 

grote rol gespeeld in de (zoektocht naar) liefde, maar vooral de afgelopen eeuw is er veel veranderd.  

 

Vraag naar liefde 

Tot honderd jaar geleden zocht de familie een geschikte partner uit, maar aan het begin van de 20e 

eeuw veranderde dat en ging men steeds vaker zelf op zoek. Liefdespartners ontmoetten elkaar niet 

meer onder toeziend oog van het gezin, maar buitenshuis in nieuwe, populaire hotspots als de 

bioscoop en de danszaal.  

Gelijktijdig met de opkomst van de entertainmentindustrie ontstond er een heuse relatiemarkt. 

Adviseurs en koppelaars wierpen zich op om alleenstaanden van dienst te zijn. Tijdschriften en 

boeken gaven tips en inzichten: hoe kom je aantrekkelijk over; hoe laat je weten dat je interesse hebt 

in de ander? De postindustrie speelde ook handig in op de vraag naar liefde en ontwikkelde aan het 

begin van de 20e eeuw een heuse postzegelcode. Zo konden brievenschrijvers met de stand van de 

postzegel laten zien wat zij het liefst met de ontvanger van de brief wilden doen.  

 

“Laat ’s avonds het licht uit” 

De introductie van de pil in de jaren 1960 zorgde ervoor dat de beeldvorming rondom relaties 

veranderde. Die waren nu niet alleen meer om een gezin te stichten, maar ook voor de seks. Zo 

veranderde het beeld van liefdespartners onderling en was de begeerlijke vrijgezel niet alleen ‘een 

potentieel goede vader voor de kinderen’ maar vooral ‘een veelbelovende minnaar’.   

Niet alleen nu, op sociale media, besteden mensen veel aandacht aan de manier waarop ze 

overkomen. Ook in de 20e eeuw golden populariteitsnormen. Kreeg een meisje regelmatig bloemen 

of brieven, dan was ze vast aantrekkelijk. Was een jongen lid van een studentenvereniging, dan was 

hij ongetwijfeld stoer. Meisjes die niet zo populair waren kregen zelfs van ‘liefdesadviseurs’ de tip om 

’s avonds het licht in hun kamer uit te laten, zodat het leek alsof ze toch uit waren.  

 

Technologie verandert, maar liefde blijft 

Men werd dus steeds assertiever en zelfbewuster in de zoektocht naar liefde, maar de grootste 

verandering vond plaats rondom de millenniumwisseling. Door de groeiende populariteit van 

internet begonnen steeds meer mensen online naar een partner te zoeken. De contactadvertentie 

maakte langzaam maar zeker plaats voor de datingsite. In 2002 startte Relatieplanet als eerste in 

Nederland.  

  



 
 

De komst van de eerste mobiele telefoon met internet in datzelfde jaar zorgde voor de volgende 

impuls. Sindsdien ging het snel. Ter vergelijking: van de partners die voor 2002 gingen samenwonen 

had nog geen 2 procent elkaar ontmoet via internet1. In 2005 zochten al meer dan 1 miljoen 

Nederlanders via Relatieplanet naar een geschikte partner en inmiddels is dat aantal opgelopen naar 

5 miljoen.  

Nieuwe media als Whatsapp zorgen voor een verdere vlucht in de communicatie tussen daters en 

lovers. Liefdesbrieven maken plaats voor korte tekstberichtjes met emoticons. Het meest gebruikte 

‘woord’ van 2014 bleek overigens een emoticon: een hartje2. Zoveel is er dus ook weer niet 

veranderd.  

 

Over het Museum voor Communicatie 

Hoewel het pas sinds 1999 de naam Museum voor Communicatie draagt, bestaat het museum al 

sinds 1929. In dat jaar werd het Postmuseum opgericht als bedrijfsmuseum van het Staatsbedrijf der 

PTT. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het museum gevestigd aan de Zeestraat in Den Haag, in de 

voormalige Koninklijke Bazar. Inmiddels is er in het museum veel meer te zien dan de geschiedenis 

van post en telecommunicatie alleen. Het museum toont projecten en exposities rondom de impact 

van communicatie op mens en maatschappij. Voor meer informatie: www.muscom.nl. 

 

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):  

Voor meer informatie en beeldmateriaal neemt u contact op met: 

Jochem Rotteveel, PR ‘Love Is What You Want’ 

E: jrotteveel@muscom.nl 

T: 070 – 330 75 18 

www.muscom.nl en www.loveiswhatyouwant.nl  
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 Bron: Relatieplanet.nl 

2
 Bron: Global Language Monitor 2014 (Austin, Texas) 


