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ROMANTISCHE GEBAREN

1. Knuffelen 55%
2. Een verrassend cadeau kopen 50%
3. Hand in hand lopen 41%
4. Een spontaan reisje plannen 35%
5. Een spontaan avondje uit organiseren 32%
6. Een romantische wandeling 28%
7. Ontbijt op bed 27%
8. Een diner bij kaarslicht 23%
9. Je partner of afspraakje mee uit eten nemen 21%
10. Een liefdesbrief schrijven 18%
11. Opblijven tot je partner thuiskomt 17%
12. Een paraplu delen als het regent 15%
13. Zelf een maaltijd koken 15%
14. Het bad vol laten lopen voor je partner als die een lange dag heeft gehad 14%
15. Wachten zodat jullie je favoriete tv-serie samen kunnen kijken 14%
16. Bloemen aan je partner geven 13%
17. Het licht aan laten voor je partner als die laat thuiskomt 12%
18. Nagaan of je partner na een avondje uit veilig is thuisgekomen 10%
19. Uitgebreid vieren van kleine prestaties  9%
20. Een lunch klaarmaken die je partner mee naar het werk kan nemen 8%

Diamanten ringen of luxe uitjes mogen dan een belangrijke rol spelen 
in romantische Hollywoodfilms… volgens onze bevindingen zijn het de 
eenvoudige, attente warme gebaren die mensen echt koesteren.



Er waren eens twee mensen die elkaar 
ontmoetten, verliefd werden, trouwden en nog 
lang en gelukkig leefden. Dat is tenminste hoe 

romantische verhalen van oudsher verliepen. Vandaag 
de dag gelden heel andere regels voor relaties. De 
perfecte partner vinden, samenleven en bij elkaar 
blijven is ingewikkelder dan ooit tevoren.

In deze digitale tijd is het soms lastig precies te weten 
wat romantiek inhoudt, en weten mannen en vrouwen 
vaak niet goed hoe ze moeten laten zien dat ze van 
iemand houden. Nederlanders spenderen elk jaar 
op Valentijnsdag veel geld aan cadeautjes en uitjes 
om hun geliefde te tonen hoeveel ze om hem of haar 
geven. Maar velen weten niet of ze het met een kaart 
of met bloemen moeten zeggen. Of met een sms’je.

Uitgeverij Harlequin is al jarenlang marktleider in 
romantische fictie. Onze veelgelezen serie Bouquet, 
die staat voor hartstocht en romantiek, is altijd 
een spiegel geweest van veranderende sociale 
verhoudingen en waarden. De verhalen gaan over 
de realiteit van het leven van moderne vrouwen, 
hun waarden en levensstijlen, en de obstakels die ze 
moeten overwinnen voor ze echte liefde vinden. Dus 
leek ons het verschijnen van de 4000ste Bouquet 
een prachtige aanleiding om eens te onderzoeken wat 
Nederlanders vinden van de hedendaagse romantiek.

We hebben ruim 1000 mannen en vrouwen gevraagd 
naar hun ideeën over romantiek. De uitkomsten zijn 
verrassend. Zo geven bijvoorbeeld bijna zeven van 
de tien mensen aan dat ze niet goed weten wat in de 
21ste  eeuw als ‘romantisch’ wordt gezien, terwijl bijna 
driekwart van hen graag wat meer romantiek in hun 
leven zou willen. Bovendien blijkt uit ons onderzoek dat 
passie nog steeds heel erg leeft in Nederland.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek 
hebben we deze handleiding voor de kunst van 
romantiek geschreven. Hierin vindt u onder andere wat 

Nederlanders vandaag de dag als een echt romantisch 
gebaar zien, en leggen onze auteurs uit waarom 
hand in hand lopen, een paraplu delen, een diner bij 
kaarslicht, of een romantische wandeling zo belangrijk 
is. Deze `Harlequin regels voor romantiek’ kunnen de 
aarzelende romanticus helpen bij het vinden van liefde 
en geluk. 

We hopen dat deze handleiding u helpt de weg te 
vinden in het doolhof van de hedendaagse romantiek. 
Of het nu bij de zoektocht naar het vinden van de 
ideale partner is, of bij het oppeppen van een relatie 
die wel een make-over kan gebruiken.  

Veel leesplezier!

Hans Jansen, 
redactie Bouquet

I N T R O D U C T I E

WAT IS ROMANTIEK VANDAAG DE DAG?

Deze `Harlequin 
regels voor romantiek’ 
kunnen de aarzelende 

romanticus helpen  
bij het vinden van liefde 

en geluk. 
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18 
Nagaan  
of je partner  
na een avondje 
uit veilig  
is thuisgekomen 

Eerlijk gezegd is dit niet zozeer een 
romantisch gebaar, maar noodzakelijk 
als je zelf goed wilt slapen! Toch 
is nagaan of je partner wel veilig is 
thuisgekomen meer dan alleen een 
geruststelling.

Je laat aan je partner zien: ik denk 
aan je en vind je veiligheid belangrijk, 
ook als we niet samen zijn.

Een snel berichtje of belletje kan 
aanvoelen als een warme, liefdevolle 
omhelzing op afstand. Het kost 
heel weinig tijd, en betekent veel. 
En je hoeft niet midden in de nacht 
ongerust wakker te worden. Een 
win-win situatie!

Sophie Pembroke
schrijft voor Bouquet Extra Romance

19
Uitgebreid vieren van 
kleine prestaties 

Contract verlengd, 5 kilometer hardgelopen of iets 
anders bereikt waar jij je goed over voelt? Vier het 
uitgebreid! Misschien zou je er zelf niet heel lang bij 
stilstaan, maar door dat juist wel te doen, voel je je er 
nog veel beter over!

Ga lekker uitgebreid uit eten met je partner of kook 
samen een lekkere maaltijd en zet die fles wijn op tafel 
die je bewaarde voor een speciale gelegenheid.

Door het samen vieren van zowel kleine als grote 
prestaties laat je zien dat je trots bent op je partner en 
het zorgt natuurlijk ook weer voor een romantische 
date night.

Ben je wat avontuurlijker aangelegd en niet zo’n 
fan van diner bij kaarslicht? Ga een dagje naar een 
pretpark of een weekendje weg naar een mooie stad 
waar je romantisch kunt wandelen en eventueel alsnog 
van een diner bij kaarslicht kunt genieten!

Lynn Steding
Marketing bij Bouquet

20 
Een lunch klaarmaken  
die je partner mee naar 
het werk kan nemen

Eigenlijk kun je zelf nog een halfuurtje langer in bed 
blijven liggen, maar je staat toch samen met je partner 
op. Terwijl de ander zich klaarmaakt om naar het werk 
te gaan, begin jij in de keuken met het samenstellen 
van zijn/haar lunchpakket. Je hoeft echt niet uitgebreid 
te kokkerellen op de vroege ochtend, zolang je partner 
maar merkt dat de lunch met zorg is bereid. En vooral 
met liefde. Zorg ervoor dat er iets bij zit wat je partner 
heerlijk vindt en wat hem/haar even aan jou doet 
denken. En als extra verrassing verstop je een klein 
briefje met een lieve tekst tussen het eten - wedden dat 
je partner de rest van de dag fluitend aan het werk is? 

Iris Meppelink 
redactie HQN Roman
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15
Wachten zodat 
jullie je favoriete  
tv-serie samen 
kunnen kijken

Samen bingen is samen blijven. 
Zo werkt het in ieder geval bij mij 
thuis. Maar stiekem alvast wat 

afleveringen van The Missing kijken 
als je partner niet thuis is? Dan 
verbreek je het heilige pact van de 
gezamenlijke beleving.

Samen die nagelbijtend spannende, 
hartkloppingen veroorzakende 
rollercoaster beleven is de helft 
van de reis. Door van het kijken 
een belevenis te maken, laat je zien 
dat je weet dat het delen van een 
serie eigenlijk een teken van diepe 
genegenheid is.

Zorg voor bijzondere hapjes.Misschien 
een bubbeltje of een mok warme 
chocolademelk. Lekker in je pyjama 
of onesie. Dekentje erbij. Wil je echt 
laten zien hoe belangrijk deze gedeelde 
ervaring voor je is, kijk dan de ander 
diep in de ogen en zet tegelijkertijd je 
telefoon uit. Jazeker. Jullie gaan het 
programma zonder onderbrekingen 
kijken. Dim het licht en geniet.

Annie O’Neil
schrijft voor Doktersroman Extra

16 
Tenzij je een ernstige astmatische aandoening hebt, is 
het onverwachts ontvangen van een bos bloemen net 
zo romantisch als het hand in hand over de keienstraten 
van Parijs wandelen.

Een met de hand samengestelde weelderige bos 
laat zien dat je geliefde echt geluisterd heeft toen je 
vertelde dat je dol bent op felgekleurde gerbera’s, of 
juist een eenzame roos. Wat je ook geeft (of krijgt), 
het laat zien dat je het leven van je geliefde mooier wilt 
maken. En, belangrijker nog, dat je tijdens je hectische 
dag de moeite hebt genomen om niet alleen aan 
diegene te denken, maar ook te laten zien dat je om 
hem of haar geeft.

Het winnende boeket? Dat is het verrassingsboeket, 
ook bekend als het ‘gewoon omdat je lief bent’-boeket. 
Het hoeft geen enorme bos te zijn. Het hoeft ook niet 
duur te zijn. Ze kunnen op je werk worden bezorgd of 
voor je gezicht verschijnen als je op de deur klopt. Als je 
ze na een bijzonder romantisch afspraakje op je stoep 
vindt, is dat ook helemaal niet vervelend. Laten we wel 
wezen: bloemen zijn pure, onvervalste romantiek.

Annie O’Neil, schrijft voor Doktersroman Extra

17 
Het licht aan laten  
voor je partner als die  
laat thuiskomt

Als je partner ’s avonds zo laat thuiskomt dat jij al in 
bed ligt, laat dan een lichtje branden in de huiskamer 
of keuken. Op die manier laat je zien dat je aan hem/
haar denkt, dat je blij bent dat hij/zij weer thuis is. Om 
het allemaal nóg romantischer te maken, kun je ook nog 
een briefje op tafel leggen met:  XXXX. 

Zul je zien dat je liefje niet kan wachten om lekker bij je 
in bed te kruipen. Rob de Nijs zong lang geleden al: Zet 
een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op
me wacht. En zo is het maar net!

Hans Jansen
redactie Bouquet

Bloemen aan je 
partner geven
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12 
Een paraplu delen  
als het regent 

Dicht bij elkaar lopen terwijl het giet is de perfecte 
manier om tijd door te brengen met die bijzondere 
persoon in je leven. Vroeger mocht een jonge vrouw 
niet uit met iemand die geen familie van haar was. 
Maar als het regende, konden jonge stellen een 
paraplu delen zonder schande over zichzelf af te 
roepen. Stel je toch eens voor hoeveel regenachtige 
dagen werden ingezet om een momentje samen door 
te brengen of een kus te stelen.

Dat we nu in de eenentwintigste eeuw leven, 
betekent niet dat we zulke gestolen romantische 
momentjes moeten opgeven. Kruip, als het weer eens 
regent en je met je geliefde buiten bent, onder de 
paraplu gezellig dicht tegen elkaar aan.

Rachael Thomas
schrijft voor Bouquet 

14
Het bad vol laten 
lopen voor je 
partner als die 
een lange dag 
heeft gehad

Het leven kan heel mooi zijn, maar 
soms zitten er dagen tussen waarbij je 
denkt: ‘Waarom ben ik vanmorgen in 

hemelsnaam mijn bed uit gekomen?’ 
Iedereen heeft weleens zo’n dag. Het 
moderne leven zit vol met kleine en 
grote stress-momenten. Dan is het 
toch heerlijk om na zo’n dag thuis te 
komen, waar je partner al een glas 
rode wijn voor je heeft ingeschonken 
en het ligbad heeft laten vollopen. 

Er gaat immers niets boven een warm 
bad na een lange vermoeiende en 
stressvolle dag. Of het nu komt door 
het warme water, het heerlijke aroma 

van het badschuim of het idee dat je 
ditmaal niet zelf het bad hebt hoeven 
laten vollopen, dit is pure verwennerij. 

Genietend van de rust en je glas wijn 
glijdt de dag stukje bij beetje van 
je af. Je ontspant helemaal. Door 
het warme badwater, én door het 
onverwachte, liefdevolle gebaar van 
je partner. 

Fleur van Ingen
schrijft voor Bouquet

13
Zelf een maaltijd koken

Allereerst is het gewoon ongelooflijk romantisch 
als iemand kan koken, punt uit. Niet voor niets 
zeiden ze vroeger dat de liefde van een man door 
de maag gaat.

Zelf een maaltijd koken is altijd al een teken 
geweest dat je bereid bent moeite te doen om te 
laten zien dat je van iemand houdt. Maar vandaag 
de dag _ dank je wel, feminisme _ is het niet alleen 
de weg naar zíjn hart, maar ook naar die van haar. 
Als je, zoals ik, het geluk hebt te beschikken over 
een man die heerlijke pasta’s kan klaarmaken, is er 
niets romantischer dan op een zaterdagavond thuis 
toe te kijken hoe hij in de weer gaat met kruiden, 
knoflook, pepers en tomaten… Maar ook als je 
geen culinair genie bent, kun je door de moeite te 
nemen iemand te voeden, laten zien hoe belangrijk 
diegene voor je is.

Heidi Rice
schrijft voor Bouquet
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10 
 

Is er iets romantischer dan een liefdesbrief krijgen? Je hart 
gaat sneller kloppen van opwinding als je de envelop of 
het dubbelgevouwen papiertje ziet met jouw naam erop…

Wat maakt een liefdesbrief bijzonder? 
Authenticiteit. Het moet vanuit het hart komen en 
persoonlijk zijn. Toch hoeft een liefdesbrief geen enorm 
lang, emotioneel verhaal te zijn. Het kan ook kort en 
lief, een snel geschreven geeltje met ‘Ik hou van je’ 
in de lunchtrommel of op een kussen. Het mag ook 
grappig zijn, of een limerick of een ode, of erotisch; 
liefdesbrieven kunnen alles zijn wat je maar wilt.

Ik heb nog steeds de eerste liefdesbrief die ik van 
mijn geliefde kreeg. Hij was op een piepklein papiertje 
geschreven en in een minuscuul, zelfgemaakt envel-
opje gestopt. Ik heb het al die tijd bewaard omdat het 
openen van dat envelopje en ontvouwen van het briefje 
me onmiddellijk terugbrengt naar de tijd dat we net 
samen waren en dan denk ik weer aan alle redenen 
waarom ik verliefd werd.

Michelle Smart
schrijft voor Bouquet

09
Hand in hand naar een goed restaurant wandelen, daar 
samen aan een knus tafeltje plaatsnemen (misschien wel 
met kaarslicht erbij) en elkaar diep in de ogen kijken terwi-
jl je de lekkerste gerechten (misschien niet eens) proeft en 
je de ander (nog) beter leert kennen. Met tot slot natuurli-
jk een verrukkelijk dessert met twéé lepels, om samen van 
te genieten. Alle tijd voor elkaar, geen storende onderbre-
kingen (want uiteraard staan jullie telefoons op stil) en 
even uit de omgeving van alledag. Daarna, in de donkere 
avonduren, getweeën hand in hand weer wegslenteren, 
nagenietend van een heerlijke avond (die misschien nog 
lang niet voorbij is).

En of je het etentje nu stiekem plant of spontaan voor-
stelt: je partner of afspraakje zal je uitnodiging hoe dan 
ook waarderen. Want daarmee zeg je dat je hem of haar 
een paar uurtjes helemaal voor jezelf wilt hebben. Hoe 
romantisch is dat?

Esther Verhoef 
redactie Bouquet Extra

Een liefdesbrief 
schrijven

11
Opblijven tot 
je partner 
thuiskomt

Het kan zijn dat je samenwoont, 
en jij laat thuiskomt. Heel laat. Je 
partner slaapt al half, maar komt 

meteen overeind als je de slaap-
kamer binnenstrompelt en ondanks 
al je voorzichtigheid eerst tegen 
het nachtkastje en dan tegen de 
boekenkast aan botst. ‘Leuke avond 
gehad? Goede thuisreis?’ en zodra je 
antwoord geeft, valt je wederhelft in 
een diepe slaap, die niet wilde komen 
tot je veilig thuis was.

Of, als je relatie nog pril is, kan 
het een berichtje zijn als je thuiskomt. 

Door even te vragen hoe het met je 
is, of je veilig bent thuisgekomen, 
en te laten weten dat het een fijne 
avond was, laat iemand zien dat er 
nog aan je gedacht wordt als het 
afspraakje voorbij is. Het is een 
wederkerig gebaar. Een klein gebaar 
dat alles zegt.

Jessica Gilmore
schrijft voor Bouquet Extra Romance

Je partner of 
afspraakje mee 
uit eten nemen
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Diner bij kaarslicht 

Nodig me uit voor een diner bij kaarslicht, en ik ben 
als was in je handen...

Oké, beetje overdreven, maar feit is dat zo’n intiem 
etentje hoog scoort in de statistieken. Niet voor niets 
zien we in de kaskraker-movies regelmatig helden die 
hun heldin trakteren op een super de luxe diner by 
candlelight in een vijfsterrenrestaurant. Helaas is zo’n 
filmsterrenbehandeling in het dagelijks leven niet voor 
iedereen weggelegd, maar gelukkig kun je zo’n sfeertje 
ook gewoon thuis creëren — waarbij je het diner zelf 
bereidt of stiekem bestelt bij de lokale cateraar.

Of... wacht gewoon op de volgende stroomstoring. 
Ontsteek de kaarsen, trek de crackers met Franse kaas 
uit de kast, schenk er een wijntje bij in en voilà — je 
eigen romantische diner by candlelight is een feit. En 
dan maar hopen dat de storing lekker lang zal duren...

Wilma Hollander
schrijft voor HQN Roman

07
Ontbijt op bed 

Heb je weleens het gevoel dat er nog tien mensen in 
jullie bed liggen als je naast je partner ligt? O, de tirannie 
van social media! Waarom wordt er op die telefoon 
gekeken, in plaats van naar jou? Een manier om met die 
obsessie af te rekenen is een ontbijtje op bed. 

Het hoeft niets bijzonders te zijn. Broodjes en koffie 
of geroosterd brood met boter is prima. Met een 
zelfgemaakte fruitsalade omhels je je innerlijke rust 
en een cocktail van champagne met sinaasappelsap 
laat zien dat je voorlopig nergens naartoe gaat. 
Gemaksvoedsel of wat ingewikkelders, het maakt 
niets uit zolang jij het komt brengen en jullie het 
samen in bed delen. Ontbijt op bed voorziet in wat er 
in onze snelle, drukke levens zo vaak ontbreekt… Tijd 
en Intimiteit. Het is het ultieme romantische gebaar.

En het mooiste is nog: je hoeft je er niet speciaal voor 
aan te kleden!

Sharon Kendrick
schrijft voor Bouquet

06
Een romantische  
wandeling

Welk hart begint niet sneller te kloppen 
bij het vooruitzicht van een strandwan-
deling met je lief, hand in hand langs 
de vloedlijn, in dat laatste mysterieuze 
licht van de ondergaande zon? Of klopt 

jouw hart misschien juist sneller bij de 
gedachte aan een knisperende winterse 
wandeling, meteen na het vallen van de 
eerste sneeuw? Zo’n wandeling waarbij 
het spoor van jullie voetstappen het 
enige is wat het maagdelijk wit achter je 
verstoort?

Die aandacht voor elkaar waar je niet 
altijd aan toe komt, dat ene gesprek 
wat je graag zou willen voeren maar 

geen tijd voor hebt... Zoek niet langer 
naar het juiste moment, maar trek je 
schoenen aan en ga samen wandelen! 
En kom je onderweg een bankje tegen? 
Plof erop neer, kruip lekker tegen elkaar 
aan, geniet van de stilte – en van elkaar. 
Romantischer kun je het toch niet 
hebben?

Wilma Hollander
schrijft voor HQN Roman
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Een spontaan reisje  
plannen 

De voorpret van zomaar een reisje plannen voor je 
geliefde is al geweldig. Terwijl hij of zij zich (nog) 
nergens van bewust is, zit je al helemaal te kwijlen bij 
dat schattige romantische hotelletje dat je voor jullie 
samen hebt geboekt. Droom je weg bij het strandje 
waar jullie zalig zullen liggen nietsdoen. Of je gluurt 
alvast verlekkerd in de menukaart van dat superlieve 
restaurantje waar jullie, elkaar diep in de ogen kijkend, 
het glas zullen heffen op jullie liefde. Of het om een 
weekendje Texel gaat, of een droomreis naar Bora Bora, 
maakt totaal niet uit. Wel is het zaak om snel weg te 
klikken van de websites waar je alles zit te regelen als je 
partner in de buurt is. Want het allermooiste is toch de 
blik in de ogen van je lief als je hem of haar verrast met 
de woorden: ‘Verrassing! Schatje, pak je koffers maar!’

Floortje Doornik
redactie Bouquet Extra

03
Hand in hand lopen

Serieus, wat is er nou liever, tederder, menselijker, 
universeler of hartverwarmender dan hand in hand 
lopen? Ik word er altijd zo geweldig vrolijk van als ik 
stelletjes op straat hand in hand zie lopen, het is de 
eenvoudigste, subtielste maar toch ook duidelijkste 
manier om te laten zien: wij horen bij elkaar.

We geven om elkaar, we zijn een eenheid, we doen 
ertoe. Liefde doet ertoe. Ik bedoel, er is toch niets 
romantischer dan dat? Daar moet ik wel even bij 
vertellen dat het, met mijn eeuwig koude handen en 
de geweldige bloedsomloop van mijn geliefde, een 
heerlijke manier is om in de winter warme vingers te 
krijgen als ik mijn handschoenen ben vergeten (maar 
dat moet je voor je houden).

Heidi Rice
schrijft voor Bouquet

05
Een spontaan 
avondje uit 
organiseren

Druk, druk, druk. Je werkt, maakt 
lange dagen en als je thuiskomt kun 
je daar ook nog eens aan de slag. 
Je partner heeft ook al zo’n drukke 
baan, dus samen tijd doorbrengen 
gaat niet altijd lukken. Geen won-

der dus dat de romantiek af en toe 
dan ver te zoeken is. Daarom is het 
organiseren van een spontane date 
om die romantiek terug te brengen 
in je relatie, echt een must. 

Een beetje spontaniteit op zijn 
tijd kan geen kwaad, nietwaar? Een 
spontane date geeft je geliefde geen 
kans om stil te staan bij zaken als, 
wie past er op de kinderen en waar 
reserveren we een tafeltje? Jij hebt 
immers overal al voor gezorgd? 

Of je partner heeft jou verrast. 
Dat kan ook. En of het nu kaartjes 

zijn voor het concert van je favoriete 
zanger of die van je partner, een 
romantisch weekendje weg aan zee 
of een etentje in een plaatselijk res-
taurant, geniet van de tijd die jullie 
samen zijn. 

Zet die drukke agenda van je voor 
een avond uit je hoofd. Dat is gezond, 
niet alleen voor jou maar ook voor 
je partner. Ga lekker zitten, relax en 
geniet van jullie spontane date. 

Fleur van Ingen
schrijft voor Bouquet
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Knuffelen

Weet je nog dat je op school zat en er niets mooiers 
was dan te knuffelen met de persoon op wie je 
smoorverliefd was? Hoe spannend en ingehouden 
(of niet) de passie was, en dat ‘knijp me even, ik kan 
gewoon niet geloven dat dit echt gebeurt’-gevoel?

Eenmaal volwassen staat een knuffel voor allerlei 
dingen: troost, geruststelling, steun. Maar we 
zwelgen er niet zo in als toen we nog jong waren. 
Misschien omdat we er de tijd niet meer voor 
hebben, of omdat we zelf kinderen hebben en ons 
druk maken over met wie zíj knuffelen.

Er zijn talloze redenen waarom we het bijzondere 
moment dat knuffelen eigenlijk is, niet op waarde 
schatten. Geniet van het moment dat je in de armen 
van je geliefde ligt… knijp jezelf maar even, want het 
gebeurt echt.

Dus doe het gewoon. Kruip lekker op de bank, 
zorg dat je goed zit (want je komt er voorlopig niet 
vanaf), laat je hoofd tegen zijn of haar borst leunen, 
leg je hand op zijn of haar hart. En geniet van een 
spectaculaire knuffel.

Pippa Roscoe  
schrijft voor Bouquet

02
Een verrassend cadeau 
kopen

Het geven van het cadeau is al een deel van het 
cadeau. Echt waar. En in de wereld van cadeaus 
geven zijn het die onverwachte, onvoorspelbare 
gebaren die de prominentste plaats innemen. 

Stel je het gezicht van je geliefde voor wanneer 
het cadeautje geopend wordt, de herkenning, het 
oplichten van die ogen, de brede glimlach op het 
gezicht. De kus. Jouw glimlach die zegt: ‘Dat heb ik 
voor jou gedaan omdat je er blij van wordt. En dat 
maakt mij blijer dan wat dan ook.’

Maakt het uit wat het kost? Absoluut niet. Wat 
het jou brengt is dat je weet dat je je wederhelft 
blij gaat maken. Je verwacht er niets voor terug, 
behalve dan liefde. Natuurlijk geniet je partner van 
mooie dingen, maar veel meer nog van het idee dat 
je aan hem of haar denkt. En dat is nou het mooie 
aan liefde.

Bella Frances 
schrijft voor Bouquet



TOP 10  
AFKNAPPERS

49% 45%

31%

21%

26% 22%

30% 28%

33%

30%

Telefoonverslaving
ook: de telefoon op tafel leggen  
tijdens het eten

Slechte persoonlijke  
verzorging

Te veel drinken

Over je ex praten

Gierigheid Eenzijdige 
gesprekken

Met  
volle mond 
praten

Luiheid

BOT zijn tegen anderen 

Kritiek op je hebben



TOP 5  
RELATIEDILEMMA’S

Aan het begin van een relatie krijgt elk stel met uitdagingen te maken,  
variërend van je geliefde aan je vrienden voorstellen tot het moment kiezen 
waarop je iemand de liefde verklaart. Dit zijn volgens ons onderzoek  
de belangrijkste dilemma’s:

#5 34%

37%

47%

54%

56%

#4

#2

#1

#3

Wanneer je de eerste zoen  
kunt uitwisselen

Hoe lang je moet wachten voor je  
van je kunt laten horen na een date

Wanneer je ‘ik hou van je’ kunt zeggen,  
en wie het het eerste zal zeggen

Wat je zult aantrekken voor een date

Wanneer je je partner/vriend/vriendin  
aan je familie kunt voorstellen



 De verhalen van Bouquet hebben altijd een   
 happy end.

 Elke 4 weken verschijnen er acht nieuwe   
 Bouquet verhalen.


 Een aantal keer per jaar verschijnt er een special  

 of een extra pocket, zoals de 4000ste Bouquet,  
 die op 30 oktober 2018 verschijnt.


 De held in de verhalen van Bouquet is altijd   

 machtig, rijk, lang, aantrekkelijk en een   
 uitstekende minnaar.


 De Italiaan is in Nederland en Vlaanderen de   

 populairste held, gevolgd door de Griek en de sjeik. 


 De heldin in Bouquet is meestal een werkende  

 jonge vrouw, enigszins onzeker over zichzelf en  
 seksueel niet heel ervaren.


 De verhalen van Bouquet worden geschreven  

 door tientallen, voornamelijk vrouwelijke,   
 auteurs uit Engelstalige landen.


 Populaire thema’s in Bouquet zijn de   

 ongeplande zwangerschap, de geheime baby,  
 wraak en het verstandshuwelijk.



 Meer dan 1 miljoen vrouwen in Nederland en  
 Vlaanderen lezen de Harlequin-romans, en deze  
 lezersgroep vormt een afspiegeling van de   
 samenleving.



 Harlequin heeft kantoren in Amsterdam,   
 Toronto, New York, Londen, Tokio, Milaan,   
 Sydney, Parijs, Madrid, Stockholm, Hamburg,  
 Boedapest, Granges-Paccot, Warschau,  
 Rio de Janeiro, Mumbai en Istanbul. 



 De kantoren in Toronto, New-York en   
 Londen verspreiden de romans wereldwijd, en  
 de kantoren in de andere landen maken daaruit  
 een voor hen geschikte selectie.

 In Japan worden Harlequin-verhalen ook als   
 manga uitgebracht.



 In de afgelopen 40 jaar hebben de personen uit  
 de verhalen van Harlequin elkaar meer dan   
 200.000 keer gekust en zijn ze tenminste 7.000  
 keer getrouwd.


 Bouquet-verhalen worden gelezen door veel   

 vrouwen en een klein aantal mannen uit alle   
 lagen van de bevolking.


 De meeste Bouquet-auteurs zijn vrouw, maar er  

 zijn ook mannen en echtparen bij die werken  
 onder een  pseudoniem.


 De liefdespassages zijn in de afgelopen  

 10 jaar veel explicieter geworden: de   
 slaapkamerdeur is opgegaan.


 De meest voorkomende haarkleur bij mannen in  

 Bouquet is zwart en bij vrouwen is dat blond.


 Aan Bouquet werken voor Nederland en   

 Vlaanderen zo’n 40 vertalers.


 De Vijftig tinten grijs-trilogie is in wezen een   

 Bouquet-verhaal.


 ‘Bouquetreeksboek’ staat in Van Dale   

 Nederlands, met als betekenis: ‘damesroman’.



 De enige overeenkomst tussen de    
 Bouquetverhalen zijn de verhaallengte,   
 het happy end, de glamoursetting, de alfaman  
 en het feit dat alle verhalen gaan over de liefde  
 tussen een man een vrouw.


 De auteurs kunnen eindeloos variëren over  

 de invulling van karakters, de plotontwikkeling,  
 de locatie en de bijfiguren.


 De verhalen die verschijnen in Bouquet worden  

 vertaald in 34 talen, in 110 landen.


 Harlequin verkoopt jaarlijks meer dan 130   

 miljoen titels, dat is 4 per seconde!

W E E T J E S  O V E R 

BOUQUET



O V E R 

MILLS & BOON, HARLEQUIN EN BOUQUET

Al meer dan een eeuw worden miljoenen lezers over de hele wereld betoverd en 
geïnspireerd door de fictie van Mills & Boon, Harlequin en natuurlijk Bouquet. 

1908 De energieke, jonge ondernemers  
 Gerald Mills en Charles Boon richten  
 met slechts £ 1.000 een uitgeverij  
 voor fictie op

Jaren 1930 Mills & Boon blijft alle    
 verkooprecords verbreken met het  
 verkopen van escapisme  
 aan vrouwen, voorzien van de   
 felgekleurde omslagen die het merk  
 zo typeren

1940 Om het moreel onder vrouwen hoog  
 te houden mogen de boeken van  
 Mills & Boon tijdens de tweede   
 wereldoorlog ondanks de   
 papierschaarste toch gedrukt worden

1958 Mills & Boon ontketent een   
 wereldwijde romantische revolutie  
 door de export van medisch-   
 romantische boeken naar de   
 Canadese uitgeverij Harlequin

1971 Mills & Boon en Harlequin fuseren

1975 opening kantoor Harlequin in   
 Nederland. Begin van de serie   
 Bouquet

1989 Bouquet 1000 verschijnt. Intussen is  
 Bouquet uitgegroeid tot marktleider in  
 romantische fictie

Jaren 1990 ‘Bouquet’ wordt met de betekenis  
 ‘damesroman’ opgenomen in de Dikke  
 van Dale

1999 Bouquet 2000 

2009 Bouquet 3000 

2014 Bouquet 3500 – Echte mannen, ware  
 liefde, met als thema de helden van  
 Bouquet: de sjeik, de Griek en de   
 Italiaan

2014 Harlequin organiseert de Bouquet- 
 schrijfwedstrijd. Drie winnaars   
 worden, samen met een    
 Bouquetverhaal van Marit van   
 Bohemen, gepubliceerd in de bundel  
 Viva l’amore!

2015 De Nederlandse tak van uitgeverij  
 Harlequin bestaat 40 jaar! 

2016 Zarayda Groenhart schrijft een   
 volledige Bouquetroman: Nachten in  
 Havana

2018 Bouquet 4000 – Machtige verleider  
 Een feestbundel met nieuwe verhalen  
 van topauteurs Lynne Graham, Sharon  
 Kendrick en Miranda Lee

2018  Harlequin onderzoekt de    
 hedendaagse romantiek in Nederland  
 en publiceert Harlequin regels voor  
 romantiek – een handleiding door het  
 doolhof van de romantiek in de  
 21ste eeuw



O V E R 

DE AUTEURS

De volgende auteurs, allen experts op het gebied van romantiek, hebben hun 
wijsheid op het gebied van de liefde met je gedeeld:

Annie O’Neil - @AnnieONeilBooks
Auteur van 15 boeken voor Doktersroman Extra  
(en tussen het schrijven door runt ze een boerderij). 

Bella Frances - @Ellefran 
Naast haar werkzaamheden in het onderwijs schrijft 
Bella sinds 2014 voor Bouquet.

Fleur Van Ingen 
Schrijven is echt een passie van Fleur. Dat is wel te zien 
aan de hoge productiviteit: er zijn in de loop der jaren 
al heel wat verhalen uit Fleurs pen gevloeid. Naast een 
voltijdsbaan wordt er geschreven in de avonduren. En 
soms ook wel in het weekend, maar dan alleen bij het 
krieken van de dag. Want na een paar uurtjes schrijven is 
het gezin aan de beurt! Fleur schrijft voor de serie Bouquet, 
onder andere de opwindende De Monaco Trilogie.

Heidi Rice - @HeidiRomRice
Heidi begon haar carrière als filmjournalist en schreef 
haar eerste boek in 2007. Nu schrijft ze voor Bouquet.

Jessica Gilmore - @yrosered 
Jessica schrijft zeer ontroerende romantiek voor Bouquet 
Extra Romance, met een beetje humor en een welkome 
dosis zonneschijn.

Michelle Smart - @chellebellwrite
Met 20 titels voor de serie Bouquet op haar naam is 
Michelle een expert in romantiek! 

Pippa Roscoe - @PippaRoscoe 
Pippa weet alles over het schrijven van het perfecte 
romantische verhaal, want vroeger redigeerde ze ze! 
Nu schrijft ze zelf en in december 2018 zal haar debuut 
bij Bouquet verschijnen!

Rachael Thomas - @rachaeldthomas 
Overdag is ze melkveeboerin en tot op heden heeft 
Rachael 14 boeken voor Bouquet geschreven. 

Sharon Kendrick - @Sharon_Kendrick 
Sharon heeft meer dan 100 boeken voor Bouquet 
geschreven. Haar sexy, eigentijdse verhalen zijn altijd 
ontroerend. 

Sophie Pembroke - @Sophie_Pembroke 
Naast de boeken voor Bouquet Extra Romance schrijft 
Sophie ook Young Adult-boeken. 

Wilma Hollander - http://wilmahollander.nl 
In 1999 verscheen Wilma’s eerste romantische novelle, 
en sindsdien is ze niet meer opgehouden met schrijven. 
In 2005 emigreerde ze samen met haar man naar het 
Griekse schiereiland Pilion. Vanaf dat moment schrijft 
ze haar romantische verhalen en boeken op een met 
druivenranken begroeid terras. In juni 2018 verscheen 
in de serie HQN Roman Smaak van liefde, het eerste 
deel van Wilma’s trilogie De rozen van Beekbrugge.



De 4000ste BOUQUET!

Een feestbundel  
met nieuwe verhalen 

van topauteurs  
Lynne Graham, 

Sharon Kendrick 
en Miranda Lee!

https://www.harlequin.nl/
harlequin-regels-voor-romantiek

@harlequinboeken


