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Op basis van uiterlijk jouw ideale partner vinden? Het kan, volgens Monica Wardenaar. In haar boek Kijk! Helemaal jouw Type geeft ze aan hoe je aan de buitenkant kunt 
zien hoe iemand van binnen is. “Als je op een bepaalde manier leert kijken, hoef je geen energie, tijd en geld meer te investeren in een persoon die niet bij je past”, zegt ze. 

Metro schotelde haar foto’s van acht bekende mensen voor en vroeg om een analyse.
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Guus Meeuwis
Type: Jupiter 
Uiterlijk: Fors en mollig lichaam, neiging tot overge-
wicht. Vet verzamelt zich met name rond de buik, 
met een appelvormig lijf als gevolg. Relatief dunne 
benen. Groot rond hoofd, volle kin en een kleine neus. 
Neiging tot kaalheid en vaak brildragend. Verzorgd en 
stijlvol uiterlijk, blos op de wangen. Modebewust.  
Gedrag: Sociaal, vrolijk, vrijgevig, genotzuchtig en 
gevoelig. Jupitertypes zijn vriendelijk en sympathiek, 
enthousiast en spontaan. Ambitieus, creatief, 
artistiek, ijdel en trots. Verkwis- tend, 
opschepperig en soms wat ver-
waand. Echte levensgenieters.   
Past bij: Mercuriustype. Iemand 
als Katja Schuurman of Sarah Jes-
sica Parker.
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Katja Schuurman
Type: Mercurius 
Uiterlijk: Klein en tenger. 
Ovaal gezicht met gelijkma-
tige trekken, zachte en fijne 
huid met vaak een hoog 
voorhoofd en krullend haar. 
De man heeft meestal een 
snor of baardje. Stralende 
lach en kleine witte tanden, 
smalle handen en kleine 
voeten. Onrustige en expres-
sieve blik. Heel modebewust. 
Vrouwen zijn soms wat 
popperig.  
Gedrag: Speels, charmant 
en manipulatief. Brutaal, 
uitdagend en ongeduldig. 
Nieuwsgierig, opschepperig, 
vrolijk, theatraal en impul-
sief. Oppervlakkig, geheim-
zinnig en onzeker. Wil graag 
in de schijnwerpers staan en 
praat veel.  
Past bij: Jupitertype. Iemand 
als Guus Meeuwis of André 
Hazes.
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Michael Jackson
Type: Zon 
Uiterlijk: Klein, tenger en lenig. Ovaal of hartvormig 
gezicht, expressieve, onschuldige en jeugdige uit-
straling. Prominente jukbeenderen, goedgevormde 
wenkbrauwen, lange slanke nek, blozende wangen. 
Stijlvol, gracieus en charismatisch. Elegant en verfijnd 
uiterlijk.  
Gedrag: Zeer ambitieus, energiek en eigenzinnig. 
Gracieus, innemend, ijdel en charmant. Spontaan, 
gevoelig, kwetsbaar en onzeker. Naïviteit is de grootste 
valkuil. Een enorme verbeeldingskracht en vaak wat 
kinderlijk, plezier maken staat voorop. Staat graag in 
de schijnwerpers.  
Past bij: Een ander zontype, zoals Amy Winehouse.
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Mark Zuckerberg
Type: Maan 
Uiterlijk: Bleke huidskleur, dun en fijn haar en een wa-
terige blik in de ogen. Rond of lang hoofd met weinig 
contouren, kleine terugwijkende kin en een 
kleine neus. Tenger lichaam, korte benen, 
slappe houding en een weifelende loop. 
Weinig tot geen lichaamsbeha- ring. 
Gedrag: Vastbesloten en loyaal, maar 
ook koel en schuchter. Perfec- ti-
onistisch, excentriek en soms wat 
pessimistisch van aard. Mensen als 
Mark Zuckerberg hebben 
veel behoefte aan privacy en 
zijn daardoor een beetje 
einzelgängers. Dat ze 
sociaal gezien niet sterk 
zijn, vinden maanty-
pes niet belangrijk. 
Past bij: Saturnus-
type. Mensen als 
Glennis Grace of 
Celine Dion.

Nick Schilder
Type: Venus 
Uiterlijk: Zachte egale huid, rond of ovaal gezicht. 
Amandelvormige expressieve ogen, volle lippen, veel, 
dik en vaak zwart haar. Peervormig figuur met brede 
heupen en zware bovenbenen. Mannen hebben veel 
lichaamsbeharing. Zachte uitstraling.  
Gedrag: Charmant en vriendelijk, maar ook lui en 
slordig. Meelevend, sensueel, genotzuchtig, verzor-
gend, liefhebbend en makkelijk in de omgang. Warme 
persoonlijkheid. Een Venustype heeft de neiging om 
zichzelf weg te cijferen.  
Past bij: Marstype. Iemand als Tatjana Simic of Angela 
Groothuizen.
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Angelina Jolie
Type: Venus-Mercurius 
Uiterlijk: Afhankelijk van de 
mate van venus- en mercurius-
kenmerken (zie Nick Schilder 

en Katja Schuurman). In het 
algemeen: aantrekkelijk, 
goed gevormd lichaam en 
jeugdige uitstraling. De man 
is vaak een soort Don Juan, 
de vrouw meestal sensueel.  
Gedrag: Opnieuw afhankelijk 
van de mate van venus- en 
mercuriuskenmerken. In het 
algemeen: charmant, vlotte 
babbel en creatief. Stelt 
anderen makkelijk op hun 
gemak. Goede entertainer.  
Past bij: Een mars-jupiter-
type, zoals Herman den 

Blijker of Theo van Gogh. 
  

Meer info? www.menstypes.nl

David Beckham
Type: Mars 
Uiterlijk: Gespierd lichaam, sterke kaaklijn, rond 
of vierkant hoofd, krachtige kin en een korte 
dikke nek. Veel en dik haar. Qua lengte gemid-
deld of klein, relatief korte benen. Energieke uit-
straling. Mannen hebben brede schouders, een 
volle borstkas en vaak kort haar.  
Gedrag: Krachtig en moedig, maar ook 
agressief en destructief. Strijdvaar- dig, 
gepassioneerd, meedogenloos, con-
fronterend en roekeloos. Marsty- pes 
zijn avontuurlijk, rusteloos, onge-
duldig, assertief en impul- sief. 
Volhardend, gejaagd en 
daadkrachtig.  
Past bij: Venustype. 
Iemand als Monica Le-
winsky of Isa Hoes.

Glennis Grace
Type: Saturnus 
Uiterlijk: Lang en dun. Smal en lang 
gezicht, sterke kaaklijn, promi-
nente jukbeenderen, vrij dunne 
lippen. Lange vingers, relatief grote 
voeten en gracieuze tred. Mannen 
hebben een duidelijke adamsappel. 
Vrouwen zijn vaak modellen.  
Gedrag: Verantwoordelijk, leiding-
nemend en dominant. Serieus, 
verstandig, bedacht-
zaam en af-

stande-
lijk. 
Goe-
de 

luis-
teraar, 

ordelijk, 
stabiel, 

nauwkeurig, 
tolerant en 
rechtvaardig. 

Saturnustypes 
zijn veelal filoso-
fisch, conserva-

tief en besluiteloos.  
Past bij: Maantype, zoals 
Woody Allen of Mark Zuckerberg.


