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in die bewuste hotelka-
mer weten alleen DSK en 

het kamermeisje. Feit 
blijft dat Strauss Kahn niet 

de eerste en zeker niet de 
laatste alfaman is die zich 
genadeloos vergaloppeert. 

Hoe komt het toch dat mach-
tige mannen vaak zo roekeloos 

de fout in gaan? Worden de 
misstappen van de rich & famous in het 
voetlicht van de media buitenproportio-
neel uitvergoot, of is er meer aan de 
hand? En zo ja, wat dan?

“Er is zeker meer aan de hand,” zegt 
sociaal psycholoog Joris Lammers van 
de Universiteit van Tilburg, gespeciali-
seerd in de effecten van macht. “Uit 
onderzoek blijkt dat mensen met macht 
vaker vreemdgaan dan mensen in 
lagere posities. Je kunt zelfs stellen: hoe 
hoger de functie, hoe groter de kans op 
overspel.” Dit is volgens Lammers goed 
te verklaren: “Het effect van macht is te 
vergelijken met dat van een flinke dosis 
alcohol. Je wordt zelfverzekerder, 
assertiever, voelt je aantrekkelijker en 
durft je dominanter op te stellen. Ook 
durf je meer risico’s te nemen. Je krijgt 
het gevoel alles aan te kunnen, 
onoverwinnelijk te zijn.”

Macht zou dus roekeloos maken, 
maar speelt ook de setting van de 
hotelkamer in een situatie als die van 
DSK een rol? Volgens cultuurjourna-
liste Floortje Smit zeker. Zij beschreef 
in haar column in De Volkskrant 
treffend de ‘verdorven magie van de 

hotelkamer’. Volgens Smit is de 
hotelkamer een soort moreel niemands-
land, waar dingen gebeuren die elders 
niet kunnen. Er zijn inderdaad 
voorbeelden te over: overspel in motels, 
popsterren die de inboedel kort en klein 
slaan, gasten die zich laveloos drinken 
en een extremer voorbeeld: Joran van 
der Sloot die Stephany Flores ver-
moordde. Allemaal de zogenaamde 
‘vloek van de hotelkamer’. Want volgens 
Smit waant een hotelgast zich even 
anoniem en onbespied. En voor een 
momentje zelfs onschendbaar. 

Naast roekeloosheid en omgevings-
factoren is er echter nog een element 
dat er mogelijk voor zorgt dat machtige 
mensen eerder een misstap begaan. 
Zogenaamde powerplayers vóelen zich 
niet alleen aantrekkelijker, ze worden 
door anderen ook echt aantrekkelijker 
gevonden. Lammers kan dit beamen: 
“Ja, het cliché is waar: macht erotiseert. 
Omdat iemand met macht zich losser en 
zelfverzekerder durft op te stellen, heeft 
hij een grotere aantrekkingkracht. 
Doordat er vaak positief op hen wordt 

gereageerd, wordt hun zelfvertrouwen 
weer versterkt. Een oneindige cyclus 
van bevestiging dus. Zo verandert een 
man met macht een beetje in een 
verwend kind, dat gewend is te krijgen 
waar het om vraagt.” En dat is volgens 
Lammers dan ook precies waar het 
vaak misgaat. Houdt dat in dat 
machtige mannen stuk voor stuk 
dominantie aanranders zijn?

“Zeker niet,” zegt Lammers. “Het 
probleem schuilt in hun vertroebelde 
perceptie, ofwel ‘de bierbril van de 
macht’. Dronken mensen worden vaak 
opdringerig, omdat ze negatieve 
signalen niet meer oppikken. Zo werkt 
het ook met machtige mannen,” stelt 
Lammers. “Ze kunnen zich gewoonweg 
niet vóórstellen dat een ander niet met 
ze naar bed zou willen.” Lammers 
denkt persoonlijk dan ook dat de 
waarheid in de affaire-Strauss Kahn 
ergens in het midden ligt. ‘Waarschijn-
lijk heeft hij in al zijn overmoed een 
grove inschattingsfout gemaakt, zonder 
van tevoren goed te beseffen wat de 
gevolgen konden zijn.” 

Wat die gevolgen waren, heeft 
inmiddels de hele wereld kunnen zien. 
En hoe de affaire Strauss Kahn afloopt, 
valt nog te bezien. Zeker is dat hij nu al 
één van de meest spraakmakendste 
seksschandalen uit de geschiedenis op 
zijn naam heeft staan. En hij is zeker 
niet de enige. JFK zette ’s werelds 20 
meest beruchte 
schuinsmar-
cheerders op 
een rijtje.

‘Machtige mannen 
kunnen zich gewoonweg 
niet voorstellen dat een 
ander niet met ze naar 

bed zou willen’

De zaak Dominique Strauss Kahn 
houdt de wereld al maanden in z’n 
greep. Maar ‘DSK’ is lang niet de 
eerste machtige man die zich met 
een seksschandaal in de nesten 
werkt. Van moraalridders tot 
viezeriken en van lelijkerds tot 
pretty boys. JFK dook in de wereld 
van de ‘foute mannen’ en zette de 
20 meest geruchtmakende 
schuinsmarcheerders op een rijtje.
TeksT Floor Bakhuys roozeBoom
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1 Silvio Berlusconi
Als iemand het schuinsmar-
cheerderschap tot een hogere 

kunst heeft verheven, is het wel de 
Italiaanse minister-president Silvio 
Berlusconi. Showgirls op zijn partijlijst, 
een harem in zijn villa op Sardinië, 
‘Ruby-gate’ en natuurlijk de beruchte 
Bunga Bunga-feestjes. Op de geruchten 
van zijn orgie met 33 prostituees, 
antwoordde hij droogjes: ‘Ik ben 
vijfenzeventig, denkt u echt dat ik er 
zoveel tegelijk kan bevredigen?’ Het 
zou ons niet verbazen. 

2 John F. Kennedy 
Dat onze naamgenoot JFK van 
vrouwen hield (en zij van hem) 

was bekend, maar de ontboezemingen 
van zijn Secret Service sloegen alles: 
naked poolparties, seksfeestjes en trio’s 
met zijn twee ‘secretaresses’ die de 
bijnamen Fiddle & Faddle kregen. De 
lijfwachten van first lady Jackie seinden 
door wanneer zij in aantocht was, zodat 
John zich tijdig kon fatsoeneren. Maar 
het toppunt was toch wel zijn affaire 
met Marilyn Monroe, wiens zuchtende 
vertolking van Happy Birthday, Mr 
President in 1962 voor altijd in ons 
geheugen gegrift zal staan. 

3 Bill Clinton
‘I did not have sexual relations 
with that woman’. De legendari-

sche ontkenning op televisie, de 
geruchten, de witte vlekken op de 
blauwe jurk, de sigaar... De Monica 
Lewinsky-affaire in 1998 was een 
seksschandaal om van te smullen. De 

president van de VS die rotzooide met 
een 22-jarige stagiaire, niet alleen op 
televisie ontkende, maar ook in de 
rechtszaal en toen de bewijzen zich 
opstapelden, verklaarde de definitie van 
‘seks’ verkeerd te hebben begrepen. 
Een absolute klassieker. 

4 Jacques Chirac
De Franse oud-president Jacques 
Chirac stond bij vrouwelijke 

stafleden bekend als ‘monsieur 5 
minutes, douche compris’ (ofwel: 5 
minuten, douche inbegrepen) en 
bezorgde zijn vrouw Bernadette met 
zijn gedrag de titel ‘koningin van het 
knarsetanden’. Zelfs op de nacht dat 
prinses Diana in 1997 in Parijs 
verongelukte, moest hij uit een vreemd 
bed getrokken worden. Trots op zijn 
reputatie, provoceerde Jacques graag 
met zijn favoriete toast: ‘Op onze 
paarden, onze vrouwen en degenen die 
hen bestijgen.’ Cheers.

5 Dominique Strauss 
Kahn
Een hotelkamer, een kamermeis-

je en één van de machtigste mannen 
van de wereld. ‘De zaak DSK’: een brute 
verkrachting, een set-up of een 
ongelukkig misverstand? We zullen het 
misschien nooit weten, maar thuis in 
Frankrijk wacht de voormalig IMF-top-
man en berucht rokkenjager inmiddels 
een andere verkrachtingszaak. Waar 
rook is, is vuur, zullen we maar zeggen. 

6 Eliot Spitzer
Moraalridder blijkt hoerenloper, 
zo vatten de media het schan-

daal rond Eliot Spitzer in 2008 treffend 
samen. Want oh oh oh, wat stond de 
toenmalige Gouverneur van New York 
in z’n hemd, toen bleek dat hij meer dan 
80.000 dollar had uitgegeven aan 
prostituees. Vooral pikant omdat hij als 
openbaar aanklager vroom prekend ten 
strijde trok tegen illegale prostitutienet-
werken.   

7 John Edwards
Hoe ga je in één jaar (2008-
2009) van presidentskandidaat 

naar meest gehate man in Amerika? 1. 
Ga vreemd terwijl je vrouw ongenees-
lijk ziek is. 2. Maak een sekstape. 3. 
Verwek een kind. 4. Ontken alles. 5. 
Laat een goede vriend verklaren dat hij 
de vader is. 6. Gebruik meer dan een 
miljoen aan campagnegeld om de 
affaire stil te houden. 7. Foeter in de 
rechtszaal je minnares uit, als je wordt 
aangeklaagd voor campagnefraude. Ja, 
dan ben je er wel zo’n beetje. 

8 Tiger Woods
Het begon allemaal in 2009 met 
een bizar auto-ongeluk. Een 

korte reconstructie: profgolfer Tiger 
Woods rijdt tegen een boom, echtge-
note slaat met een golfclub de achter-
ruit in om hem te bevrijden. Eind goed, 
al goed. Hmmm, laten we dat nog eens 
terugspoelen. Tiger Woods gaat 
vreemd, echtgenote gaat hem te lijf met 
een golfclub en slaat de achterruit van 
zijn auto in, waarop hij tegen een boom 
rijdt. Waarna ook nog eens aan het licht 
kwam dat golden boy Tiger er tientallen 
minnaressen op nahield. 

9 Arnold  
Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger heeft er 

sinds dit jaar weer een bijnaam bij: The 
Sperminator. Flauw, maar te verwach-
ten, want de bodybuilder/gouverneur 
verwekte dertien jaar geleden een kind 
bij de trouwe huishoudster van huize 
Schwarzenegger. Extra pijnlijk, omdat 
zijn echtgenote en huishoudster 
destijds samen zwanger waren en kort 
na elkaar bevielen van twee zonen, die 
óók nog allebei Christopher werden 
genoemd. Prima puinhoop. 

10 Woody Allen
Filmmaker Woody Allen gaf 
de term ‘ouwe viezerik’ een 

geheel nieuwe betekenis, toen hij in 
1992 bekende een affaire te hebben 
met zijn 35-jaar jongere adoptiedochter. 
Pardon? Ja, adoptiedochter. Alle veront-
waardiging ten spijt, na bijna twintig 
jaar zijn de inmiddels 76-jarige Woody 
en dochterlief Soon-Yi nog altijd 
gelukkig getrouwd. 

11 Prins Albert
Deze zomer was de wereld 
getuige van het meest 

onderkoelde huwelijk ooit: dat van 
Prins Albert van Monaco en zijn 
Charlène. Niet zo gek, aangezien 
Charlène vooraf maar liefst drie 
vluchtpogingen zou hebben onderno-
men. Haar Albert zou niet één, niet 
twee, niet drie, maar vermoedelijk zelfs 
vier buitenechtelijke kinderen hebben 
verwekt bij verschillende vrouwen. 
Charlene ging overstag, maar trouwde 
onder voorbehoud: een DNA-test moet 
alsnog uitsluitsel bieden. 

Ook mannen met bloedmooie vrouwen gaan vreemd. Volgens 
seksuoloog Alfons van Steenwegen heeft vreemdgaan dan ook niets 
met de aantrekkelijkheid van de partner te maken: “Het gaat allemaal 
om gewenning. Bij overspel lonkt vooral het onbekende. En ja, ook op 
een bloedmooie vrouw raak je uitgekeken.” De geschiedenis bewijst 
het. JFK zocht de meest begeerlijke hoorndraagsters voor je uit.

‘Trots op zijn reputatie, 
provoceerde Jacques 
Chirac graag met zijn 

favoriete toast: “Op onze 
paarden, onze vrouwen 

en degenen die hen 
bestijgen.” Cheers’ 

Bloedmooi & bedrogen

Halle Berry bedrogen  
door zanger Eric Benet

Eva Longoria bedrogen  
door basketballer Tony Parker

Sienna Miller bedrogen  
door acteur Jude Law

Jennifer Aniston bedrogen  
door acteur Brad Pitt

Reese Witherspoon bedrogen  
door acteur Ryan Phillippe

Uma Thurman bedrogen  
door acteur Ethan Hawke

Denise Richards bedrogen  
door acteur Charlie Sheen

Elizabeth Hurley bedrogen  
door acteur Hugh Grant

Elin Nordegren bedrogen  
door golfer Tiger Woods

Cheryl Cole bedrogen  
door voetballer Ashley Cole
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12 David Letterman
‘Do you folks want to hear a 
little story?’ Zo begon 

talkshowhost David Letterman in 2009 
zijn on air bekentenis dat hij seks had 
gehad met meerdere dames uit zijn 
crew. Hij werd gechanteerd en zag 
geen andere uitweg dan een goed 
geregisseerd mea culpa. Zo goed zelfs, 
dat toen hij in een andere talkshow over 
zijn overspel kwam praten, hij een 
staande ovatie kreeg van het publiek. 
Kijk, zo doe je dat dus. 

 

13 David Beckham
Je bent één van de beste, 
rijkste en knapste voetballers 

van de wereld of je bent het niet. Dus 
dan leef je gelukkig met je eigen Spice 
Girl in je eigen Beckingham Palace, 
terwijl je stiekem wilde nachten beleeft 
met varia aan wulpse dames. Helaas 
bleek zijn Nederlandse ex-personal 
assistant Rebecca Loos wel behoefte te 
hebben aan haar 15 minutes of fame en 
klapte ze in 2004 uit de school. 
Uiteraard volgden vele ex-scharrels 
haar voorbeeld. 

 

14 Jude Law
Sommige mannen hebben het 
allemaal: looks, stijl, talent én 

een bloedmooie vrouw. Zo ook Jude 
Law, voordat hij Sienna Miller in 2005 
bedroog met hun twaalf jaar jongere 
nanny. De affaire kwam aan het licht 
toen één van Jude’s kinderen niets 
vermoedend de slaapkamer inliep en 
papa in bed betrapte met de oppas. De 
pretty boy bood openlijk zijn excuses 
aan voor zijn gedrag, maar Sienna was 
hij voorgoed kwijt. 

15 Hugh Grant 
Wie had dat gedacht. De 
charmante Britse stuntel met 

die verlegen lach en die guitige kuiltjes 
in z’n wangen, werd in 1995 betrapt 
aan de kant van de weg met een 
goedkope prostituee, terwijl hij de 
adembenemende Elizabeth Hurley 
thuis op de bank had zitten. Liz vergaf 
hem, maar de niet zo guitige mugshot 
van good guy Grant staat in ons 
collectieve geheugen gegrift. 

Van Nederlandse bodem

16 Prins Bernard
Prins Bernard, aka 
Schavuit van Oranje, de 

beruchtste schuinsmarcheerder 
van Nederlandse bodem. Aan het 
woelige leven van de spraakma-
kende prins-gemaal werd onlangs 
een tv-serie gewijd en zelfs het 
personage van James Bond zou 
op de flamboyante Bernard zijn 
geïnspireerd. Gentleman Bernard 
liet na zijn dood in 2004 zijn 
buitenechtelijke kinderen wel 
meedelen in de koninklijke erfenis. 
Zo was hij dan ook wel weer. 

17 Ruud Lubbers 
Als iemand wordt 
verdacht van een ‘Ruud 

Lubbersje’ dan behoeft dat geen 
verdere uitleg. De inmiddels 
beroemde ‘billentikaffaire’ deed 
oud-premier en toenmalig 
VN-commissaris in 2004 van zijn 
voetstuk vallen. Zo zou hij een 
collega een tik op de billen 
hebben gegeven en ook andere 
medewerksters hebben lastigge-
vallen. Ruud trad af, maar ontken-
de de ongewenste intimiteiten. Hij 
omschreef de tik op de billen als 
‘een vriendschappelijk gebaar’. 

18 Rob Oudkerk
Als er één les is die 
oud-wethouder Rob 

Oudkerk uit zijn eigen onder-
gang kan trekken, is het wel 
deze: ga niet in de kroeg 
opscheppen over je prostituee-
bezoek. En al helemaal niet aan 
Heleen van Royen. Een escort-
dame op z’n tijd had men nog 
wel door de vingers kunnen 
zien, maar toen Rob in 2004 
vaste klant bleek bij de 
omstreden tippelzone 
aan de Theemsweg 
was het spel uit. 
Zeker omdat hij 
als wethouder 
juist voor de 
sluiting van de 
tippelzone had 
gestemd. 

19 Jack de Vries
‘Jack het Lek’ ofwel de 
meest bedreven 

spindocter van Nederland bleek in 
2010 een affaire te hebben met 
een vrouwelijke adjudant. Schan-
de, want Jack was als brein achter 
de CDA-campagne nog wel 
verantwoordelijk voor de christe-
lijke speerpunten ‘normen en 
waarden’ en ‘het gezin als 
hoeksteen van de samenleving’. 
Moraalridder Jack, die door zijn 
vrouw het huis uit werd gezet en 
noodgedwongen in een legerka-
zerne logeerde, was in één klap 
niet zo geloofwaardig meer. 

20 Xander de 
Buisonjé 
Neerlands eigen Brad 

Pitt en Jennifer Aniston, dat waren 
Xander de Buisonjé en Wendy van 
Dijk toen ze in 2002 hun verloving-
bekend maakten. Maar een dag 
voor het sprookjeshuwelijk 
biechtte Xander op Wendy met 
meerdere groupies te hebben 
bedrogen. En toen bleek Wendy 
ook nog zwanger van Xander te 
zijn: drama alom. Hoewel al jaren 

een brave 
burgerman, 
heeft Xander 
zijn bad 
boy-imago 
nooit echt 
kunnen 
afschud-
den.
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