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dankwoord

Dit boek:
Een onderdeel van mijn zoektocht naar geheimen van de liefde.

In stil ontzag voor die Ene die dit niet voor niets heeft bedacht. 

Een ode aan hen, door wie ik weet dat een relatie prachtig is, maar niet 

vanzelf komt. 

Als stille aanwezige op de boekenplank voor Manoa, Seth en Livya. 

Uit liefde voor Ton, met wie ik met volle teugen, strompelend, geniet 

van ons samenzijn.

Ik heb:
Bewondering voor al die koppels die iedere keer weer  voor elkaar kiezen.

Begrip voor iedereen die de complexheid van de relatie (te) zwaar vindt.

Hoop dat liefde kan winnen van angst en pijn.

Dank voor de woorden van die vrouwen en mannen die dit alles  

mogelijk maakten.  

Dank God!

- Minella van Bergeijk,  juli 2014 -
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cause  

all  

of me,  

loves  

all  

of you

- John Legend -
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inleiding
alle ingredienten voor je relatie

Midden in de lentezon in Amsterdam kan ik er niet omheen. Kleuren, 

geuren en volop geluiden van leven. Het bruist, liefde is in de lucht. De 

bomen kleuren roze van de bloesem. Op het Oosterdok zie ik een aantal 

mensen gezellig in een bootje varen in de lentezon. En aan de Ooster-

dokskade in Amsterdam-Centrum zie ik veel mensen, die net als ik zelf, 

op een terrasje zitten aan een grote mok koffie. Stelletjes lopen hand in 

hand voorbij, elkaar lieve en mooie woorden toefluisterend. Het leven is 

goed. En even heb ik het gevoel dat dit met stip de meest intieme periode 

van het jaar is om verliefd te worden. Om elkaar beloften te doen voor de 

toekomst! Of om ten minste even een dag te prikken om samen met je ge-

liefde lachend, uitgebreid van zon en koffie te proeven. Om nog een keer 

tegen elkaar te zeggen: Ik wil voor de rest van mijn leven met jou samen 

zijn. Of gewoon: Ik wil je helemaal!

John Legend verwoordt in een van zijn liedjes heel treffend waar ik het 

in dit boek over wil hebben:  all of me loves all of you. Give your all to me,  

I’ll give my all to you. Daar gaan we naar op zoek. Wat betekent het om 

jezelf te geven en wat is daarin moeilijk? We zoeken dit uit aan de hand 

van vijf vragen:

1 welke invloed heeft je persoonlijkheid op jullie relatie?

2  maakt ons christen-zijn verschil in onze relatie?

3  hoe speelt onze persoonlijke achtergrond een rol in elke relatie?

4  waaraan zou elke relatie moeten voldoen?

5  wat Betekent de uitspraak: ik wil je helemaal?

Dit boek richt zich op jou en je partner als persoon, jullie achtergrond 

en identiteit en vervolgens op jullie inzet in de relatie. Mijn hoop is dat 
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10  inleiding

je helemaal voor de ander wilt gaan. Op basis daarvan is dit boek ook 

geschreven: dat je voor de ander wilt gaan. Maar de grote vraag is hoe 

je voor die ander wilt gaan. We zullen daarom allereerst inzoomen op 

je persoonlijkheid. Als mens bestaan we uit geest, ziel en lichaam. Met 

andere woorden: overtuigingen, karakter en gedragingen. Samen vormen 

ze ons als mens. Hoe is deze mens gevormd en wat voor effect heeft dit 

op jullie onderlinge aanvulling? 

Daarna gaan we de invloed bekijken van de factoren die je identiteit 

hebben gevormd: jouw persoonlijke geschiedenis, cultuur, tradities en 

religie. Ieder persoon is gemarkeerd door het leven. De mooie herin-

neringen die jou hebben beïnvloed. Het lijden wat jou is aangedaan of 

juist datgene wat je misschien wel de ander hebt aangedaan. Bewust of 

onbewust bepalen zowel jouw persoon als de levenslessen je identiteit. En 

deze identiteit neem je mee in je relatie. Identiteit vormt een belangrijke 

basis voor jullie liefde. Als je wilt werken aan je relatie kun je dus nooit 

voorbijgaan aan je eigen identiteit. Dan ben je klaar om in te zoomen op 

relatie en liefde. Robert Sternberg, een Amerikaanse sociaal psycholoog, 

heeft in jaren negentig onderzoek gedaan naar wat nu eigenlijk de juiste 

elementen zijn van complete liefde. Dit heeft hij de Triangular theory of 

love genoemd. Een beschrijving van drie componenten van wat de basis 

vormt voor elke ultieme liefde. Uit zijn onderzoek blijkt dat passie, inti-

miteit en commitment de drie pijlers zijn. Deze drie onderwerpen zullen 

we bekijken om te zien wat deze zeggen over onze relatie. En binnen dit 

alles ga ik er niet omheen om uit te zoeken wat het geloof betekent in 

onze relaties. Is een relatie wezenlijk anders als je christen bent? Maakt 

het verschil op welke manier ik in mijn geloof sta? En kleurt het mijn 

relatie anders? Het is een kwetsbaar punt waarbij ik zelf hoop dat het een 

kracht is. Want ik besef dat ook tal van christenen het zo pittig hebben in 

hun relatie. Ik zie dus aan de buitenkant niet dat christenen per definitie 

gelukkiger in hun relatie zijn dan niet-christenen. 

En wat voor invloed heeft de samenleving op onze relatie? Of wat voor 

invloed kan een goede relatie op de omgeving hebben? Wanneer het 
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leven goed is en de liefde of verliefdheid hoogtij viert, staat dit in schril 

contrast met mensen die in een stormachtige periode van hun relatie of 

leven zitten. Dat zitten anno 2014 nogal wat mensen. Verborgen ach-

ter de tralies van hun zelfgebouwde leventje zijn er genoeg mensen die 

helemaal niet zo gelukkig zijn als zij zouden willen. Sterker nog, onze sa-

menleving maakt een ware verschuiving mee. Een verschuiving van een 

periode met geld waarin alles maakbaar leek, naar een periode van meer 

schaarste, waarin we minder controle lijken te hebben. Een verschuiving 

van een periode van zekerheid naar onzekerheid. En een verschuiving 

van een zorgstaat naar een staat die inbreng van een krachtige burger 

verwacht. Niet alleen financieel heeft dit alles veel gevolgen, ook sociaal 

hebben deze veranderingen van de samenleving invloed op onze relaties. 

Honderd jaar geleden was er ook sprake van een reeks van veranderin-

gen die voor onrust en consequenties zorgde op sociaal en relationeel 

vlak. Geen nieuw fenomeen dus. In die tijd was er de overgang van de 

premoderne samenleving naar de meer moderne samenleving. De Frans-

Joodse socioloog Emile Durkheim (1858-1917) onderzocht de invloed van 

deze overgang en de veranderingen die dit teweegbracht, aan de hand 

van het aantal zelfdodingen. Hij concludeerde in 1897 naar aanleiding 

van het onderzoek Le suicide, dat huwelijksbanden beschermen tegen 

zelfmoord. Toen de huwelijks- en familiebanden losser werden, kwamen 

mensen in de kou te staan.1 

Stellen die getrouwd zijn vormen dus een positieve pilaar in de maat-

schappij! Twee aspecten die volgens Durkheim belangrijk waren om het 

aantal zelfdodingen tegen te gaan waren het huwelijk en deelname aan 

een religieuze gemeenschap. Deze zorgen allebei voor sociale samenhang. 

Nog steeds wordt Durkheim aangehaald om zijn onderzoeken. Beide 

aspecten zijn nog steeds van kracht. De combinatie van christen-zijn 

en huwelijk vormt dus een sterke basis voor persoonlijk welbevinden, 

maar ook voor de omgeving, de maatschappij. Voor mij vormt Durkheims 

stellingname een grote vraag naar wat nu de kern is van een christelijk 

krachtig huwelijk. Ook in Nederland kan het tij van het aantal zelfdodin-

inleiding  11   
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gen, echtscheidingen en eenzaamheid met liefde gekeerd worden, dat is 

zelfs een groot verlangen van mij! Als de sleutel om het tij te keren liefde 

is, dan vraagt dit dus ook wat van onze liefde in onze eigen relaties. We 

kunnen namelijk pas liefde uitdelen, als we zelf voldoende hebben om te 

geven of in staat zijn om te delen. We gaan daarom onze liefde en onze 

relatie onder de loep nemen. 

uitdagingen van deze tijd

Wat betekent het nu om liefde te hebben? Wat betekent het om in deze 

tijd te houden van iemand en een serieuze relatie te hebben. Dan heb-

ben we het over de volgende uitdagingen die we met elkaar aangaan. De 

afgelopen veertig jaar is bijvoorbeeld de eerste periode in de geschiedenis 

waarin we zo lang bij elkaar zijn, zonder alleen maar economisch van een 

partner afhankelijk te zijn. Deze tijd wordt erg gekenmerkt door de zin-

nen: What’s in it for me? En: Because I’ m happy!

Twee karakteristieken zinnen die nu onze gedachten vormen. Met de zin: 

What’s in it for me, proef ik de behoefte om de zin in te zien of het doel, 

waarvoor we dingen doen. Het nut vormt de grote motivatie voor ons 

handelen. En aan de andere kant de uitspraak: Because I’ m happy! We 

verlangen er allemaal enorm naar om gelukkig te zijn. En hoewel dit he-

lemaal geen verkeerde gedachte is, vraagt het ook een zekere vaardigheid 

om te kunnen omgaan met de momenten waarop je niet gelukkig bent. 

Daarnaast gebeurt er maatschappelijk en economisch veel in onze tijd. 

Zomaar wat trends die invloed hebben op onze relaties en huwelijken:

+  Mannen en vrouwen zijn veelal economisch onafhankelijk van  

elkaar, maar in hoeverre zorgen banentekort en economische  

teruggang voor een nieuwe dynamiek in de relatie?

+  Globalisering en digitalisering zorgt voor een verkleinde wereld. 

  Alles is binnen handbereik. Maar met het verkleinen van grote  

afstanden blijkt desondanks dat eenzaamheid en niet-verbonden  

zijn een steeds groter probleem vormen. 

+  Van verzorgingsstaat naar participatiestaat. De zorg van de staat 

12  inleiding
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verplaatst zich steeds meer naar de zorg op lokaal niveau. De inbreng 

van de krachtige burger wordt steeds belangrijker. Maar het kan ook 

de druk op relaties vergroten door bijvoorbeeld mantelzorg.

+  We leven in een samenleving die erg bepaald wordt door gevoel 

en persoonlijke waarde en normen in plaats van groepsnormen of 

collectieve waarden, waardoor ons land ooit een christelijk land 

genoemd werd. 

+  De tijd van een monogame relatie is nu verschoven naar eventueel 

meerdere relaties na elkaar, door bijvoorbeeld echtscheiding.

Te midden van dit alles zoeken stellen naar geluk en liefde. En deze zoek-

tocht verschilt uiteraard per fase in het leven. Als stel verschuif je van 

de kennismakingstijd naar het trouwen of samenwonen. Daarna krijg 

je hopelijk kinderen en start de turbulente fase van het opvoeden. Deze 

vormt, met alle banenwisseling en positiebepaling in kerk en maatschap-

pij, de grote fase, tot de kinderen weer uit het huis gaan. Waarna je weer 

samen bent, totdat je misschien samen oud wordt. Relaties hebben ook 

hun eigen ontwikkelingen. Een stel dat langer bij elkaar is, heeft andere 

kenmerken en stelt andere eisen aan elkaar dan een beginnende relatie. 

Een stel dat vijftien jaar bij elkaar is met drie kinderen heeft een an-

dere verwachting van hoe het avondeten eruitziet en van welk tijdstip 

er gegeten wordt, dan een stel dat net een jaar bij elkaar is en nog geen 

kinderen heeft. Dit geldt ook voor de romantiek en de passie. Deze gaan 

met het verschuiven van de jaren meer en meer over in een kameraad-

schappelijke vorm van liefde. De meeste relaties verliepen vroeger over 

het algemeen in vaste volgorde. Maar doordat de maatschappij sterk 

veranderd is, kan een stel van veertig jaar gemakkelijk in de beginfase 

zitten van hun relatie, en een ander stel van veertig midden in de tieners 

zitten. Elke fase van een relatie gaat gepaard met nieuwe taken, nieuwe 

uitdagingen en nieuwe gedragspatronen. Iedere fase vraagt het weer om 

te zoeken naar de nieuwe balans. Met centraal de vragen: Hoe kunnen 

we gelukkig worden, en wat kan ik daaraan doen? We zoeken geluk in 

persoonlijke ontwikkeling binnen onze relatie. En we zoeken geluk in 

juiste omstandigheden, een mooie woonplaats, de juiste locatie voor het 
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huis enzovoorts. Hierbij komt dan ook nog het streven naar en het naja-

gen van geluk, zoals eerder genoemd. 

Dit maakt mij nieuwsgierig. Het maakte een vraag in mij wakker om uit 

te zoeken op welke manier we hierdoor inderdaad ons geluk als man en 

vrouw meer kunnen laten toenemen. Of stabiel kunnen houden. 

Jouw persoon, je persoonlijke identiteit en hoe jullie in je relatie staan 

zijn een aantal punten die in dit boek samenkomen. Het laat ook zien 

op welke manier deze punten de relatie beïnvloeden. Niet als iets wat je 

overkomt. Maar als handvat om hier een keuze in te maken. Daarmee ga 

ik er dus volledig van uit dat geluk niet iets is wat je zomaar overkomt, 

maar waar je zeker invloed op uit kunt oefenen. 

pizza metafoor

In dit boek ga ik verhalend aan de slag met een metafoor. Het ambacht 

van de pizzabakker en de pizza. Een man en een vrouw die samen een 

relatie hebben, beginnen een eigen pizzeria. In die eigen zaak komt het 

aan op samenwerking. Het heerlijke bereiden staat voor het ambacht 

dat daaromheen hangt. De unieke samenstelling van twee smaken, twee 

mensen en hun eigen inbreng is het geheim van elke pizza.

Deze partners zijn gevormd door het verleden, door hun Mamme, met 

alle tips, trucs en gebreken. Dan gaan ze aan de slag met hun eigen recept. 

De pizza staat symbool voor de liefde tussen man en vrouw. Deze pizza 

bestaat uit drie lagen. En al die lagen hebben hun eigen betekenis. Net als 

een pizza kun je een relatie verdelen in drie lagen. 

14  inleiding
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de Bodem vormt de Basis en staat voor toewijding. 

het kiezen voor elkaar; commitment.

 de saus staat voor ontmoeting. 

je deelt je leven en Bent open en eerlijk tegen elkaar.

de toplaag is de unieke smaaksensatie. 

dit staat voor passie, seks en lichamelijk contact.

Als je relatie staat voor een pizza, dan zijn jij en je partner de pizzabak-

kers. Elk met een eigen smaak en een eigen recept voor hoe je de lek-

kerste pizza bakt. Toch sta je nu samen in de keuken, waar loop je dan 

tegenaan? Nee, ik ga er niet vanuit dat dit een pizza is die altijd perfect 

van structuur en smaak is. Misschien is dit juist wel de charme. Het zoe-

ken naar de juiste receptuur en de verfijning van de smaak. Daarom ben 

ik ook minstens zo benieuwd naar het bakproces. Je kunt verwachten dat 

de manier waarop deze lagen worden samengesteld, alles te maken heeft 

met hoe je qua smaken en bereiding bent opgevoed. Kortom, de pizzabak-

ker, het recept van di mama en de juiste mix in lagen creëert jullie unieke 

pizza met zijn ultieme smaaksensatie. Een verrassend recept met de titel:  

Ik wil je helemaal! 

inleiding  15   
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16   ik wil je helemaal

maar wij heBBen de geest  

die van god komt ontvangen,  

opdat we zouden weten  

wat god ons in zijn goedheid  

heeft geschonken.

- 1 Korintiërs 2:12b -
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de pizzaBakkers   17   

1

de pizzaBakkers
het Begin van een samenwerking

Hun doel was: de beste pizza’s van de wereld bakken in hun eigen 
trattoria. En dan nu … dit was het allermooiste. Jarenlang had hij, Rick, 

hier met hooggespannen verwachting naar uitgekeken. De opening. 

Eerst droomde hij ervan en langzaamaan werd het werkelijkheid.  

Hij had zijn best gedaan om te sparen voor een mooie zaak. Tijden-

lang had hij geld apart gezet en langzaam, beetje bij beetje een klein 

kapitaal opgebouwd. Een prachtige plek in de stad had hij gekregen. In 

een mooi straatje vlakbij de oude kerk ... Het terrasje was ingericht met 

leuke kussens in Italiaanse sfeer. Een strakke zwarte parasol torende 

boven de tafels uit. Zijn vrouw Anna, die duidelijk oog had voor detail, 

had aan alles gedacht. Strak gesteven zwarte schorten met mooie 

zwarte hemden erboven. Een tikje klassiek en toch ook stijlvol. Zij had 

duidelijk genoten van de inrichting, details op maat en het uitkiezen 

van het juiste kleurenpalet. Hij zou daar geen plezier aan beleven. An-

ders dan hij was ze. Voor hem was het vooral een euforisch gevoel om 

eindelijk verantwoording te krijgen voor zijn eigen trattoria en om dit 

samen met Anna te gaan doen. Nu, eindelijk was het zover! Zij zouden 

starten met hun eigen zaak. Hij en zijn vrouw. Een zaak voor henzelf, 

waarin zij naar hartenlust konden ondernemen. De samenwerking was 

wel even iets waaraan hij had moeten wennen. Ze hadden veel hilariteit 

en grappige anekdotes achter de rug. Maar de andere kant was er ook; 

ergernissen en irritaties. Ze zat gewoon anders in elkaar dan hij en hij 

merkte dat vooral in haar andere kijk op de zaken. Zo nu en dan had 

hij een ergernis moeten onderdrukken wanneer de kleur van de muur 

belangrijker leek dan de planning om alles op tijd klaar te hebben.  

Maar hij moest toegeven, nu de binnenkant zo op en top onder haar 

handen was geworden, was het effect overweldigend. Alles was nu 

bijna klaar. 
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18  DE PIZZABAKKERS

Klaar om straks de gasten te ontvangen. Om te verdienen en om aan de 

slag te gaan met hun favoriete recept. En klaar om zijn kloppend hart, de 

spanning in zijn lijf om te zetten in daadkracht. Zijn mond vormde een 

strakke gedecideerde lijn. Het openen van de zaak was een feit. De start 

van een nieuw leven dat hen wachtte.

+++

het Belang van de persoonlijkheid

Jij en je partner zijn net als de pizzabakkers in het verhaal. Allebei heb-

ben jullie je persoonlijkheden: de een is misschien meer van de inrichting 

terwijl de ander zich meer op planning en tijd richt. Ik ben benieuwd 

hoe de persoonlijkheid een rol speelt in elke relatie. En hoe vormen jullie 

samen een sterke aanvulling op elkaar? Verloopt jullie onderlinge samen-

werking naar tevredenheid? Deze pizzabakkers staan symbool voor ieder 

stel dat zich samen in een relatie bevindt, met hun onderlinge verschillen 

in persoonlijkheid. 

Meer tijd samen doorbrengen, beter naar elkaar luisteren, niet op elke 

slak zout leggen. Wanneer we willen werken aan de relatie starten we 

vaak met voornemens en acties rondom communicatieverbetering en 

een andere manier van tijdsbesteding. Hoewel dit uiteraard allemaal in 

het rijtje van werken aan je relatie te plaatsen valt, gaat het voorbij aan 

een belangrijk feit. Namelijk, dat van je eigen persoonlijkheid. De acties 

met betrekking tot communicatie en tijdsbesteding hebben vooral hun 

uitwerking als deze aansluiten bij de persoonlijkheid van beide partners. 

En daarnaast hoop je ook dat deze acties aansluiten bij de verwachtingen 

die er leven. Dit heeft alles te maken met twee dingen. De twee partners 

met hun eigen persoonlijkheid en hun houding hoe ze in de relatie staan. 

Die tijd die jullie besteden en de manier waarop jullie aan je relatie wer-

ken heeft alles te maken met wie jullie zijn. Persoonlijkheid en houding 

maken iedere relatie uniek. Aan een relatie werken kan dus nooit zonder 

in te zoomen op de twee partners zelf die de relatie vormen. Niet elke 

sleutel past op ieder slot. En zo is het ook met relaties. Als pizzabakkers 
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werken jullie aan jullie eigen pizza, die symbool staat voor jullie relatie. 

En hoewel veel ingrediënten overeenkomen, kiest ieder stel zijn eigen 

samenstelling van het recept, afhankelijk van persoonlijke smaak. De 

uitwerking en invulling worden bepaald door de twee partners zelf en is 

daarmee uniek. Neem bijvoorbeeld de Marriage Course, die in Nederland 

jaarlijks door een paar duizend stellen wordt gevolgd. Deze cursus heeft 

op iedereen een andere uitwerking, terwijl er hetzelfde verteld wordt aan 

alle stellen. Ook een avondje uit eten in een goed restaurant zorgt bij het 

ene stel automatisch voor een sterke verbinding en bij een ander stel is 

het lastig om de hele avond een gesprek gaande te houden. Niet omdat ze 

op elkaar uitgekeken zijn, maar om de eenvoudige reden dat dit niet hun 

vorm van verbinding maken is. En dat heeft weer alles te maken met de 

persoonlijkheden. 

De zoektocht naar het ultieme recept voor een goede relatie, brengt me 

dus niet in de eerste plaats bij allerlei relatie-inzichten en feiten. Het 

brengt me – zoals we al concludeerden – bij de twee personen die met 

elkaar een relatie aangaan. Maar, meer nog dan dat, brengt het me bij de 

personen zoals we bedoeld zijn door onze Schepper. En bij de vraag: Hoe 

heeft God het geluk tussen man en vrouw bedoeld? Ik denk aan opmer-

kingen van verschillende stellen, die hardop uitspraken dat wanneer 

ze God niet hadden gehad, ze allang gescheiden waren. Of een vrouw 

die vertelde dat ze haar koffers wilde pakken, maar toch bleef van-

wege haar hoop op God. Tegelijk kan ik ook niet om de feiten heen van 

echtscheidingscijfers binnen de kerken, die wijzen me nadrukkelijk op 

andere feiten. Tot slot rest mij de vraag in hoeverre onze persoonlijkheid 

bepalend is voor de manier van omgaan met onze partner in onze relatie. 

In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de schepping van de mens, de elemen-

ten en invalshoeken van onze persoonlijkheid, het eerste huwelijk en de 

rollen die daaruit voortvloeiden. Ook wil ik zoeken naar wat dit alles voor 

gevolgen heeft voor onze persoonlijke benadering van de relatie, om uit 

te komen bij wat de kracht en het doel van liefde is.
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gedrag, karakter en overtuigingen

Om in te gaan op onze persoonlijkheid die onze relatie vormt, starten we 

bij de schepping van de mens en de vraag hoe we bedoeld zijn als mens. 

Dit antwoord is namelijk weer een beantwoording van de vraag of wij 

als christenen wel of niet anders zijn in onze relatie. De schepping van 

de mens brengt me allereerst bij onze Schepper. Ik stel me Hem neuriënd 

voor. Zo nu en dan luid zingend. Of waren het diepe stiltes om de ontzag-

wekkende verfijningen aan te geven? De schepping van de mens: zonder 

twijfel, een gave creatie die met veel precisie en aandacht ontstond. God 

creëerde op onbegrijpelijke wijze zijn evenbeeld. Een daad die zowel 

goddelijk als mysterieus is en waarbij we ons in de verste verte weinig 

kunnen voorstellen. De mens. Een creatie, die bestaat uit verschillende 

facetten. En al deze facetten samen vormen een persoon. 

Twee duidelijke en makkelijke facetten zijn: de uitwendige kant en de 

inwendige kant. De binnenkant en de buitenkant. De buitenkant houdt 

in: dat wat we zien aan mensen; het lichaam. De bewegingen en het 

handelen tonen wat er zich inwendig afspeelt, maar wat niet zichtbaar is, 

behalve aan de uiterlijke kenmerken of gedrag. De indruk die we geven 

door kleding en stijlkeuze. De lichamelijke kenmerken. De manier van 

spreken, de tongval. Denk aan de manier en stijl van eten. De stijl van het 

haar. Modern of juist wat klassieker. 

We zouden kunnen zeggen dat de uitwendige kant ook wel omschreven 

kan worden als uiterlijk en gedrag. Maar ieder mens weet dat, wanneer 

je alleen naar het uiterlijk of het gedrag kijkt, je nog geen idee hebt wat er 

vanbinnen leeft. Ondanks dat je aan het gedrag veel kunt aflezen en al 

een flinke inschatting kunt maken met wat voor persoon je te maken hebt, 

worden toch de uitspraken, gedachten en stijl van de persoon pas echt 

zichtbaar wanneer we iemand leren kennen. Dan kunnen we langzaam 

zien wie er achter het gedrag schuilgaat. Als het ware een interessante 

ontdekkingstocht. We zijn snel geneigd om mensen volledig te beoordelen 

op hun gedragingen, zonder dat we de persoon kennen. Maar gedrag zegt 

niet alles over een persoon.
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Ik vind niets zo leuk als mensen bekijken op een terras of in een res-

taurant, om vervolgens aan de hand van hun kleding en het drankje te 

analyseren wat voor iemand deze persoon is. Je bent dan op zoek naar de 

binnenkant. De kunst van het kennen van iemand is dat we niet alleen 

naar de buitenkant, het gedrag willen kijken. Maar ook naar de bin-

nenkant, het karakter en de overtuigingen van iemand. Want zowel de 

buitenkant als de binnenkant vormt een en dezelfde persoon. 

De binnenkant wordt gevormd door ons gevoelsleven, onze gedachten 

en onze wil. Kennen, willen en voelen wordt wel gezegd. In de Bijbel 

wordt onze binnenkant beschreven en aangeduid als geest en ziel. Beide 

worden gebruikt om een persoon te omschrijven. Samen met het lichaam 

worden deze termen soms in de Bijbel gebruikt om een mens aan te 

duiden (1 Petr. 3:21, Rom. 12:1). Dat geest en ziel vaak door elkaar heen 

gebruikt worden is verwarrend en tegelijk prettig. Het is namelijk een 

onderstreping van het feit dat geest en ziel compleet met elkaar samen-

hangen en moeilijk te (onder)scheiden zijn. Wel is het zo dat wanneer de 

mens in de Bijbel aangeduid wordt als ziel, in het Grieks psyche, er vaak 

verwezen wordt naar de mens vanuit zijn gevoel. Je kunt zielsmatig 

spreken van de mens wanneer je inzoomt op de gevoelswereld. Plezier, 

opgewektheid, haat, boosheid, angst, wanhoop, woede, bitterheid, blijheid, 

rust enzovoort. In een paar woorden: alle affecties, gevoelens en emoties. 

Het zielsmatige aspect laat zich het best omschrijven als karakter. 

Karakter zie je bij iemand wanneer je langer met iemand optrekt en met 

hem of haar een dieper gesprek voert. Maar ook op de manier hoe je 

partner uit zijn werk komt. Hoe wordt er omgegaan met drukte in huis? 

Evenals de wijze waarop je een vakantie invult. Ook je reactie op stress 

en tegenslag is kenmerkend voor je karakter.

Het geestelijke wordt gebruikt wanneer je inzoomt op de mens vanuit 

het kennen en willen: het kiezen en beslissen, het creëren, het inbeelden 

en uitdenken. Samengevat kunnen we een woord gebruiken en dat is: 

overtuigingen. Heel veel standpunten ofwel normen en waarden in ons 

leven zijn gevormd door onze overtuigingen. Het bewust kiezen om 

thuis te blijven voor de kinderen. Kiezen voor pleegzorg. De keuze voor 
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biologisch, maar ook de keuze voor het aantal dagen dat je werkt. Allerlei 

keuzes die gevormd worden door onze wil en die we maken op grond 

van onze overtuigingen. Met overtuigingen kun je ook denken aan het 

fantasievermogen. Dit is wat kinderen doen als ze schooltje spelen. En ik 

zie het wanneer mijn zoon met een hamer en een spijker zijn eigen tuin-

huisje wil omvormen tot clubhuis. Het imaginaire neemt ons hoofd mee 

naar de werkelijkheid die we niet zien, maar die er wel zou kunnen zijn. 

adem als richtingaanwijzer

Is dat het enige aspect van de geest? In de Bijbel wordt getoond dat er 

meer is. De geest wordt gebruikt om het in verbinding staan met God 

aan te duiden. Wanneer de mens in de Bijbel wordt aangeduid met geest 

wordt daar het woord pneuma, wat letterlijk ‘adem’ betekent voor ge-

bruikt. Dat is het geestelijke in de mens.2 

Juist het feit dat de mens lijkt op het beeld van God, maakt de mens 

bijzonder. Zo bijzonder dat er staat dat de Geest Gods de mens maakte en 

dat de adem van de Almachtige de mens doet leven (Job 33:4). God blies 

zijn adem (pneuma) in de mens. 

Dat is Gods geestelijke kracht in de mens! Ik stel me voor dat Hij zijn 

handen bij elkaar bracht als een hoorn. En dat Hij met een teug adem 

zachtjes blies op en in de mens. Een adem overweldigend, die tot diep in 

de buik te voelen was. God kwam in de mens. Zijn Geest was gegeven. En 

daarmee ook zijn overtuigingen. Zo is er een centrum in de persoonlijk-

heid, waar het mogelijk is om een ontmoeting te hebben met God. Een 

mogelijkheid klinkt vreemd, maar sinds de zondeval is de heilige Geest 

niet zomaar een vanzelfsprekendheid in ons leven. God heeft wel zijn 

Geest opnieuw aan ons gegeven. Maar wij staan voor de keuze om, via 

de adem van de Geest, samen te smelten of samen te werken met Gods 

Geest. Dit kan door te bidden en Hem actief in ons leven te betrekken. 

En om daardoor ons leven, onze overtuigingen, gedrag en karakter mede 

te laten bepalen door de Geest. Ik stel het me voor als het verschil tussen 

gewoon water en gedestilleerd water. Aan de buitenkant is het hetzelfde. 

Maar de samenstelling is anders geworden. Gedestilleerd water is water 

in de zuiverste vorm, ontdaan van verschillende zouten. Wanneer je het 
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water in een glas doet, zie je het verschil niet. Maar gedestilleerd water 

is door haar zuiverheid wel in staat op veel andere manieren toegepast 

te worden. Zo is het ook met de heilige Geest. Deze is in ons en aan de 

buitenkant is dit niet te zien. Maar de Geest van God is in staat om ons te 

zuiveren en te ontdoen van stoffen die minder goed voor ons zijn. 

In onze persoonlijkheid, die gevormd wordt door ons gedrag, karakter 

en overtuigingen, zijn onze overtuigingen als een sturende kracht. In de 

schepping zijn we geschapen en hebben we adem gekregen door Gods 

Geest. Dus onze overtuigen kunnen rechtstreeks beïnvloed worden door 

Gods Geest. Hij kan in ons werken, zodat we tot de mooiste bloei komen 

en gericht zullen zijn op Hem. Dat Hij in ons is, blijkt uit de beloften die 

Hij door heel de Bijbel heen heeft gegeven. In Ezechiël 36:26 spreekt God 

de belofte uit dat Hij ons een nieuw hart en zijn Geest zal geven.  

En daarna spreekt Hij ook over de adem die daarbij te pas komt. En in  

1 Korintiërs 2:12 staat dat wij de Geest van God hebben ontvangen.  

Daarmee zijn onze gedachten ook van Christus geworden. 

Ik stel mezelf dan nog een keer de vraag wat onze toegevoegde waarde 

van christen-zijn is binnen een huwelijk. Maakt het mensen daadwerke-

lijk gelukkiger? En wordt je er een bijzonderder mens van? We zouden 

de conclusie kunnen trekken dat wanneer de heilige Geest in ons leven 

is, en opnieuw in ons blaast, Hij dus ook opnieuw ons leven kan beïnvloe-

den. Aan de buitenkant blijven we hetzelfde, maar vanbinnen kan er net 

als het gedestilleerde water een bepaalde zuivering plaatsvinden. Want 

Gods Geest leeft in ons. De adem van God! God gaf zijn Geest, niet uit-

sluitend uit betrokkenheid, maar ook als richtingaanwijzer, beïnvloeder 

en overtuiger van onze gedachten. Een leven gericht op God geeft ook 

een automatische gerichtheid naar God. En we weten uit Galaten 5 dat dit 

hele mooie acties in karakter met zich mee kan brengen. Liefde, vreugde, 

vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelf-

beheersing. Perfecte eigenschappen om te hebben en om als partner mee 

samen te leven! Met de extra mogelijkheid dus om in verbinding te staan 

met God de Schepper.  
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Ook komen we tot de conclusie dat onze persoonlijkheid te beïnvloeden 

is. Dat zou een interessante conclusie zijn en een antwoord op de vraag 

wat het verschil maakt tussen christenen en mensen zonder God. Een 

feit dat we de mogelijkheid hebben om te veranderen in ons huwelijk, 

wanneer we de adem van God in ons huwelijk betrekken. Voor mij bete-

kent dit hoop voor elke relatie. 

Ieder mens bestaat dus uit geest, ziel en lichaam. Of anders gezegd: gedrag, 

karakter en overtuigingen. En samen vormen ze een persoon (1 Tess. 5:23).  

Belangrijk is wel om extra te benadrukken dat de hele mens in staat is 

om zich op God te richten. Want we kunnen niet zeggen dat alleen het 

geestelijke in de mens de mogelijkheid heeft om op God gericht te zijn. In 

Psalm 63:2 staat bijvoorbeeld: ‘naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert 

mijn lichaam’. Anders gezegd: met mijn karakter en mijn gedrag verlang 

ik naar U. Dus de binnenkant en de buitenkant van de mens vormen een 

eenheid. Niet voor de gelegenheid los te koppelen. Wel te bekijken vanuit 

een bepaalde invalshoek, hoewel we moeten onderstrepen dat dit slechts 

een zienswijze is op een persoon of situatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld 

wanneer we iemand alleen op zijn gedrag beoordelen. Kortom, invalshoe-

ken en benaderingen lopen dwars door elkaar heen. Door de persoon-

lijkheid te analyseren hebben we een klein beetje zicht gekregen op het 

mysterie van de mens en zijn persoonlijkheid. Maar niet voor niets heet 

het een mysterie. Achter het echte mysterie zullen we nu niet komen.

de eerste goedBedoelde relatie

Hoe werkt dit mysterie van de persoonlijkheid door in een relatie? En hoe 

heeft dit effect op onze liefde? Beïnvloedt onze persoonlijkheid de manier 

waarop we in conflict zijn of hoe we elkaar kunnen steunen? Dit beeld, 

een mens functionerend als een harmonische eenheid vanuit geest, ziel 

en lichaam gevuld met de adem van God, was de eigenlijke schepping 

van God. En dit hoogst gecompliceerde samenspel vanuit harmonie was 

bedoeld om in contact te staan met een ander mens. Niet bedoeld om als 

mens alleen te zijn, maar om in liefde te leven met een ander.

De trouwdag vind ik zo’n dag waarop alle facetten van de mens mooi, 
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puur en prachtig samenkomen. Op de trouwdag vertoon je je op je aller-

mooist. Make-up, een prachtig kapsel, een mooi pak en een dure jurk. Zo 

veel zal je daarna niet snel meer besteden aan een jurk. Het uiterlijk geeft 

in alles aan dat het speciaal is en niemand is zo mooi als de bruid. Ook de 

wil speelt een grote rol op deze dag. Met het uitspreken van de beloften 

voor de toekomst, waarin de mooiste woorden worden gebruikt, worden 

de wil en het kennen van de partner benadrukt. Ook de ringen, die als 

uiterlijk teken en symbool voor de wil worden gebruikt, dragen hieraan 

bij. En niet te vergeten: de sfeer, de tranen, de muziek, kortom de juiste 

elementen op de juiste momenten. Alles om het innerlijke gevoel ‘JA’ te 

laten roepen met het hele hart. En tot slot de kerkdienst. Niet zomaar als 

mooi uiterlijk vertoon, maar met als doel vanbinnen volledig gevuld te 

worden door God die zijn zegen geeft en in alles betrokken mag zijn. Een 

trouwdag is dus zeker niet een romantische, dure tijdsverspilling. Maar 

een prachtig symbool van liefde van de ene mens naar de andere mens. 

De man en vrouw die door deze dag aan elkaar laten zien en tegen elkaar 

uitspreken: Ik wil je helemaal. 

Hoewel in de schepping de liefde tussen man en vrouw heel bewust is 

gecreëerd, blijkt later in de Bijbel dat het leven tussen man en vrouw 

niet voortdurend bestond uit een leven van rozengeur en maneschijn. Er 

werd gescheiden en op meerdere plaatsen in de Bijbel zie je ellende met 

betrekking tot het huwelijk. Op een gegeven moment, in Matteüs 19:3, 

komen de farizeeën naar Jezus toe om Hem te vragen hoe zij moeten 

omgaan met echtscheiding. Ongetwijfeld zagen ook zij allerlei situaties 

om hen heen tussen man en vrouw. En hun vraag was of het de man was 

toegestaan om te scheiden. Jezus’ antwoord op hun vraag is opmerkelijk. 

Hij verwijst hen namelijk niet door naar de wet van Mozes, die gegeven 

was met opmerkingen over het huwelijk en echtscheiding. Maar wat Hij 

doet is hen verwijzen naar het allereerste begin. De schepping van de 

man en de vrouw. Hij zegt tegen hen: ‘Hebt u niet gelezen dat de schep-

per de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ Jezus 

vervolgt en zegt dat dit de reden is dat een man zijn vader en moeder 

loslaat en zich aan zijn vrouw hecht, zodat zij één worden.
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Een overbekende tekst! Ja, dat zeker! Toch voldoende prikkelend om 

opnieuw naar Genesis te kijken en ervan te leren. Deze tekst verwijst 

namelijk naar Genesis 2:18-25. Uit en door de liefde van God is de schep-

ping van Adam en Eva voortgekomen. Mensen zijn ontstaan uit en door 

liefde van God. In Romeinen 11:36 staat, want van Hem, en door Hem 

en tot Hem zijn alle dingen (HSV). We weten dat de liefde van God de 

Vader, de Zoon en de heilige Geest wederkerig was. God bedacht dus in 

het oorspronkelijke plan dat de liefde een diepe wederkerige liefde tussen 

man en vrouw zou zijn. Ook wist Hij dat hierin elkaar aanvullen, een 

sleutelbegrip was. Onze God wist namelijk als geen ander hoe sterk deze 

samensmelting en wisselwerking kon werken.

Liefde was dus daar waar de mens en zijn liefde geschapen werden. De 

twee persoonlijkheden, jij en je partner, hebben als oorspronkelijke basis-

doel om hun liefde en de aanvulling ten opzichte van elkaar te tonen. Het 

aanvullen van elkaar wordt allereerst prachtig tot uitdrukking gebracht 

doordat God Adam laat slapen en uit zijn zijde een rib pakt en met deze 

rib Eva creëert. Een oude Joodse wijsheid zegt dat we daarvan kunnen 

leren dat man en vrouw naast elkaar bedoeld zijn. Als God had gewild dat 

de man boven de vrouw stond, dan had Hij wel gezorgd dat de vrouw uit 

zijn voeten was geschapen. Of als de man onder de vrouw had moeten 

staan, dan had Hij er omgekeerd wel voor gezorgd dat zij uit zijn hoofd 

was geschapen. Maar beiden is niet het geval. Zij is namelijk uit zijn zij 

geschapen, om gelijkheid en gelijkwaardigheid aan te duiden. De mens 

apart, maar zeker ook samen in eenheid met elkaar, vormt het beeld van 

de liefde van God. 

doel van liefde

Hoe ziet de aanvulling er in de praktijk uit? Is dit vergelijkbaar met Gods 

eenheid? Zoals de Vader, de Zoon en de heilige Geest in volmaakte liefde 

en harmonie samenleven, zo is de liefde tussen man en vrouw ten op-

zichte van elkaar bedoeld. En dat begint met harmonie bij een individu, 

de mate waarin deze in staat is om liefde te ontvangen en te geven. Want 

wanneer iemand in staat is om liefde te ontvangen en te geven, dan is 
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zijn denken, willen en doen gevuld met het goede. Een mens is van oor-

sprong gemaakt om dit te doen. Dat geldt dus ook voor jullie, als partners. 

Adam en Eva hadden deze manier van liefde. Liefde van en naar God 

en elkaar. Een triangel van liefde. Een driehoeksverhouding tussen man 

en vrouw en God, vanuit de Geest van God. De Bijbel beschrijft God als 

HEER. De betekenis van dit woord HEER is zeker van belang. HEER betekent 

namelijk: ‘Ik ben die Ik ben en Ik zal zijn die Ik zijn zal’. Extra mooi is het 

om dit woord HEER in de schepping van man en vrouw nogmaals te onder-

strepen. God zegt: Wie jij ook bent en wat je ook doet, Ik ben jouw God en 

Ik laat je niet in steek. Deze God verbond zich niet alleen aan een mens, 

Hij verbindt zich aan ieder huwelijk. Met de uitdaging voor mensen om 

ditzelfde tegen elkaar te zeggen: Ik ben er voor je, op mij kun je rekenen. 

Trouw en vertrouwen geef ik je! Een relatie is dus een liefdesconnectie 

tussen twee personen, die wederzijds hun trouw en vertrouwen uitspre-

ken, verankerd in het beeld van God.

Het doel van liefde is krachtig en zoals het beschreven staat voldoende. 

Maar het is nog niet af. Wanneer we een punt zetten, dan betekent dat 

dat de liefde puur en alleen voor elkaar als partners is bedoeld. Maar lief-

de heeft ook een plaatsbepaling gekregen. Want Adam en Eva waren in 

liefde aan elkaar gegeven in een afgesloten tuin. De hof van Eden, waar 

zij konden leven en die zij moesten onderhouden. In die prachtige om-

geving speelde hun liefde zich af. Op een plaats waar zij de verantwoor-

delijkheid en de vrijheid kregen om niet van de boom van kennis van 

goed en kwaad te eten en om met diezelfde vrijheid en verantwoordelijk-

heid om te zien naar elkaar, met alle bomen om van te eten. Inclusief de 

levensboom in het midden van de tuin. Deze boom die daar als een soort 

belofte stond voor iets groters en beters. Maar waarvan de betekenis pas 

later na de zondeval echt duidelijk werd (Gen. 3:22). Een boom die daar 

stond als teken van de eeuwigheid. Ook kregen Adam en Eva de opdracht 

om de aarde te vervullen en vruchtbaar te zijn (Gen. 1:28).  

Nog steeds ben ik ervan overtuigd dat goede relaties een sterke positieve 

uitwerking hebben naar de mensen om ons heen. Net als Adam en Eva 

hebben wij als partners de vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen om 
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te leven binnen onze omgeving. Om vrucht te dragen en om te genie-

ten. Die enorme vrijheid gecombineerd met de adem van God, geeft een 

mooie uitwerking. Ik begrijp met deze woorden ook waar Durkheim, 

die in inleiding genoemd werd, het over heeft. Een krachtig beeld van 

de ‘objectieve functie’ van liefde in onze omgeving. Als stel kun je van 

betekenis zijn voor je eigen gezin, maar kun je door de liefde die jul-

lie thuis hebben, soms ook een veilige plek vormen voor mensen om je 

heen. Een plaats waar andere mensen kunnen komen met hun verhalen, 

kinderen kunnen spelen, tijd over is om te investeren in projecten. Als we 

een Geest bij ons hebben die ons de principes van het beeld van God wil 

geven, dan kunnen we ook onze omgeving positief beïnvloeden. 

rollen mannelijk en vrouwelijk

Wanneer het doel van het samenzijn liefde, aanvulling en zorg voor onze 

omgeving is, hoe komt deze aanvulling dan terug tussen man en vrouw? 

En op welke manier zijn zij beiden verantwoordelijk voor de liefde? Direct 

vanaf het begin van de schepping zien we duidelijk twee zaken naar vo-

ren komen. Allereerst dat God man en vrouw gelijk schiep. En ten tweede 

dat Hij man en vrouw niet hetzelfde maakte, man en vrouw zijn in aanvul-

ling op elkaar zegt de Bijbel. Zoals ook Rick en Anna moeten samenwerken 

om hun trattoria tot een succes te maken. In die samenwerking komt 

liefde en aanvulling naar voren. Ook hier heeft de Joodse traditie een 

eigen gedachte over. Zij duidt de eenheid tussen man en vrouw aan via 

de metafoor dat de man met een halve ziel is geschapen en dat de vrouw 

de andere helft van zijn ziel vormt. Man en vrouw, ieder een deel, maar 

als ze samen komen een eenheid. Een eigen rol, in een eigen eenheid. God 

heeft de schepping van de vrouw bekendgemaakt met de woorden: ‘Ik 

zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem’ (HSV). Iemand 

die tegenover hem staat omdat iemand ontbrak. Dit woord hulp is door 

de eeuwen heen vaak misbruikt door er denigrerende opmerkingen over 

te maken. Hulp klinkt enigszins als hulp in de huishouding. Iemand die 

de ramen lapt en de was strijkt. Een handige oplossing voor ongemakke-

lijke taken. Dat dit woord hulp in Bijbel ook gebruikt woord voor God zelf 

realiseren we ons dikwijls niet. In Psalm 115:9-11 komt meerdere keren dit 
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woord hulp als aanduiding voor God. Er staat: ‘Hun hulp is hij, hun schild’. 

Wat bijzonder mooi is het dat God deze vrouwelijke hulp zo waardig vond, 

dat Hij ditzelfde woord voor zichzelf gebruikt, later in de Bijbel. Op een 

grootse manier zien we hier dus de waarde van en de eer en achting voor 

de vrouw en de aanvulling op elkaar terugkomen. En niet alleen voor deze 

vrouw, dit geldt voor alle vrouwen, van toen tot nu. Geen onderwaarde-

ring, geen reden tot minachting, maar reden tot grootse waardering voor 

wie zij zijn en de essentiële inbreng die zij hebben. 

Ook de man krijgt een duidelijke positie. God geeft aan hem het gezag 

om zijn vrouw een naam te geven. Dat is niet zomaar iets. God had alle 

dieren eerder al langs Adam laten komen, zodat hij hen een naam kon 

geven. Het feit dat God hem dit liet doen en het niet zelf deed, laat zien 

dat God vertrouwen had in Adam om dit werk te doen. Een verantwoor-

delijke positie dus, waar met zorg mee moet worden omgegaan. Zorg en 

verantwoordelijkheid; een combinatie die God vanaf het begin aan de 

man heeft gegeven. Toen Adam de vrouw een naam gaf, was deze zorg 

en verantwoordelijkheid er ook. Niet overheersend of autoritair stel ik 

me hierbij voor. Maar liefdevol en krachtig! Adam was namelijk degene 

die lyrisch enthousiast was toen hij Eva zag. Vol passie en zorg voor haar. 

Hoe bijzonder is het om een man te hebben die vol zorg en verantwoor-

delijkheid is. Dat creëert vanzelf  groot respect. Om als vrouw dit respect 

naar hem te uiten is van grote waarde. En vice versa, hoe krachtig is het 

om als man de bevestiger te zijn van het wezen van zijn vrouw, haar in 

al haar wijsheid en kracht als hulp tegenover hem te plaatsen. Alleen was 

niet compleet. 

Hoe belangrijk de rollen en het innemen en uitdragen hiervan voor man-

nen en vrouwen in een relatie zijn, wordt pijnlijk duidelijk in situaties 

waar een van beide partners ontbreekt door bijvoorbeeld scheiding, of 

waar de samenwerking tussen beide partners destructief werkt. We zien 

steeds meer wat een effect scheiding heeft op kinderen. Gescheiden ou-

ders die de rol van vader en moeder invullen vaak lastig vinden. Onlangs 

sprak ik een gescheiden moeder. Zij vertelde dat zij met haar zoontje van 
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tien jaar echt wat worsteljaren had gehad na de scheiding. De vader was 

spijtig genoeg vrijwel van het toneel verdwenen. Het zoontje kon soms 

zo moeilijk omgaan met het ontbreken van zijn vader. Opmerkelijk was 

dat ze ook vertelde: ‘De laatste keer dat hij lange tijd bij zijn vader was, 

kreeg ik een heel ander kind thuis. Op een bepaalde manier gedroeg hij 

zich meer verantwoordelijk en rustiger in zijn gedrag.’ Wat zij duidde als 

opvallende invloed van de mannenrol.

Een ander voorbeeld waarbij je het rollenfenomeen terugziet, is de 

regelmatig terugkomende worsteling die veel ouders ervaren tussen het 

voldoende aanwezig zijn op hun werk en voldoende tijd, aandacht en 

betrokkenheid thuis. Naast alle verwarringen en uitdagingen is het voor 

zowel man als vrouw zo belangrijk om elkaar te waarderen en te bevesti-

gen. De positie naast elkaar en als hulp van elkaar is de kernwaarde van 

de relatie vanuit de schepping. Die positie vraagt om samenwerken en 

samenleven. 

invalshoeken

In de aanvulling tussen partners vindt de ontmoeting maar ook de 

botsing plaats. Hoe werkt dit dan? Al eerder constateerden we dat de 

persoonlijkheid is opgebouwd uit gedrag, karakter en overtuigingen. 

De mens is een holistische eenheid. Niet te splitsen of te delen. Wel te 

bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Het is daarom heel belang-

rijk om te zien dat wij onszelf en anderen benaderen vanuit een bepaalde 

invalshoek. Als we dan naar een relatie kijken, zien we een samenspel 

van het karakter, de overtuiging en het gedrag in reactie op de partner. 

We hebben gezien dat het doel van de aanvulling onder andere liefde is, 

maar in de praktijk kan die aanvulling frustrerend werken. Want hoe 

werkt het om twee persoonlijkheden te laten samenwerken? De gestelde 

persoonlijkheidskenmerken gedrag, karakter en overtuigingen spelen 

allemaal mee in wie we zijn als persoon, in complete samenhang met 

elkaar. Maar iedereen is hier uniek in. De manier hoe jullie met situaties 

omgaan zegt heel veel over de invalshoek van waaruit je in een situatie 

handelt. In combinatie met je partner kan dit voor een conflictsituatie 
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zorgen. Veel ouders hebben conflicten over de opvoeding van hun kin-

deren. Een vrouw vertelde me dat ze echt slecht in haar relatie zat. Wat 

vooral lastig was voor haar, was het feit dat ze het gevoel had dit niet te 

kunnen delen met haar partner. Ze had heel vaak het idee dat hij hun re-

latie vooral rationeel benaderde. Hij keek meer naar de feiten en had niet 

door dat zij helemaal niet meer gelukkig was in hun relatie. Zij voelde 

zich onbegrepen. Ze moest wennen aan haar nieuwe baan en de komst 

van hun jongste dochter, kort volgend op de middelste. De gesprekken 

over dit verschil liepen regelmatig hoog op. Het voelde alsof de connectie 

tussen beiden verdwenen was en ze elkaar nauwelijks nog konden be-

grijpen. Het gevolg van het benaderen vanuit twee invalshoeken, zorgde 

voor een duidelijk conflict. 

Onze persoonlijkheid, ofwel persoonlijke benadering en invalshoek, 

speelt echt een rol in de ontmoeting met onze partner. Het laat altijd zijn 

sporen na in de onderlinge samenwerking. Binnen de relatie kunnen 

verschillende manieren van elkaar benaderen heel aanvullend, maar 

ook behoorlijk lastig zijn. Wanneer je partner veel meer reageert vanuit 

gedrag en jij vanuit emotie, kun je elkaar behoorlijk mislopen. De een kan 

zich echt alleen voelen, terwijl de partner misschien alles doet om het 

jou naar je zin te maken. Ook op het vlak van overtuigingen kan het best 

lastig zijn. Karakter en emoties zijn te achterhalen door er goed naar te 

vragen. Datzelfde geldt voor gedachten en het besluit, dus de bepaalde 

overtuiging, om op een bepaalde manier te reageren. Je moet weten wie 

iemand is en waardoor zijn besluit gevormd is. Daarbij komt ook nog door 

wie of wat we ons laten leiden. Hoe kijken we bijvoorbeeld aan tegen 

bitterheid of pijn door onrecht die we elkaar aan kunnen doen. Dat heeft 

heel veel te maken met onze overtuigingen. Onze eigen overtuiging kan 

heel anders zijn dan wanneer we onze gedachten durven te laten leiden 

door de Geest van God. Die laat ons soms een andere waarheid zien. 

Denk bijvoorbeeld aan bitterheid versus vergevensgezind zijn. 

Hoe je je partner en zijn of haar invalshoek benadert kan soms lastig 

zijn. Het kan zijn dat je dit te beperkt doet, vanuit je eigen invalshoek of 

in reactie op je partner. Wanneer je partner vooral praktisch is, betekent 

de pizzaBakkers   31   

Ikwiljehelemaal_binnen_def.indd   31 23-07-14   12:51



het niet dat het niet mogelijk is om vanuit emotie te reageren. Maar 

mogelijk kost het wel moeite om dit aan te leren, of om er woorden aan te 

geven. Maar een mens is niet in stukjes te hakken. Geen moment in zijn 

leven. Geen enkel facet van het gedrag, karakter of overtuiging kan apart 

benaderd worden. De hele persoonlijkheid is altijd betrokken. Neem nu 

een vrouw die flink kwaad is op haar partner omdat ze, toen ze thuis-

kwam van haar werk, voor de zoveelste keer het papierwerk in wanorde 

aantrof, terwijl ze nu al heel vaak had gevraagd dit op te ruimen. Het 

gaat hier niet uitsluitend om bijvoorbeeld het gedrag. Vaak is door de 

houding, manier van kijken en lichaamstaal al heel veel te merken van 

deze irritatie. Het gaat ook om haar karakter, zij houdt nu eenmaal van 

een opgeruimd huis. En niet te vergeten ook vanuit een overtuiging dat 

dit nu wéér heeft plaatsgevonden. Haar emoties zorgen voor haar uitval, 

overtuigingen bepalen haar grens.

Het niet los kunnen koppelen van deze aspecten voor een gelegenheid, 

geeft anderzijds wel grote consequenties op het moment dat dit wel 

gebeurt. Uitspraken waarbij mensen zeggen dat ze even hun gevoel en 

gedachten uitschakelen zijn logisch, maar kloppen dus niet. Je kunt niet 

herinneringen maken met een deel van je wezen. 

Onze persoonlijkheid en daarmee onze benadering bepaalt dus verre-

gaand onze samenwerking en aanvulling. Maar op welke manier bepaalt 

God dan onze liefde? Is het relevant om te weten dat de mens bestaat uit: 

gedrag, karakter en overtuiging(en)? Ja! Maar het wordt pas echt interes-

sant als we beseffen dat God nog meer gaf!

In de liefde gaat het dus niet alleen om het volgen van Gods wet in gees-

telijke zin, of puur en alleen om het fysieke contact. Of om het idee dat 

een relatie pas goed is als je alleen maar diepe gesprekken kunt voeren. 

Het gaat om een mix van dit alles. Het mooie van liefde, zoals God deze 

beschrijft in de Bijbel, is dat het doorspekt is met voorbeelden van hoe 

we ons kunnen richten op God, maar ook hoe we lief kunnen hebben 

vanuit ons gedrag, ons karakter en onze overtuigingen. In die mystieke 
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eenheid van geest, ziel en lichaam is de vraag van iedere dag of wij een 

heilig leven willen leiden vanuit de belofte van liefde die wij voor het 

leven hebben meegekregen. Vanuit de belofte dat God erbij is en dat we 

op Hem kunnen rekenen. Dat wij zelf in staat zijn om te veranderen door 

de heilige Geest. Het kan onszelf als partner veranderen. Niet dat het 

hiermee automatisch makkelijker wordt. Er kan heel wat gebeurd zijn, 

waardoor samenwerken lastiger is geworden. Het kennen van goed en 

kwaad heeft veel veranderd. Automatisch het leven inrichten op een ma-

nier die God toejuicht is dus helaas niet meer van toepassing. Het vraagt 

allereerst om een bewustwording dat God in je leven kan komen en Hem 

de mogelijkheid te bieden om dan ook echt invloed uit te oefenen. Anders 

gezegd: samenwerken met zijn heilige Geest. Voor mij is het de hoop die 

in ons leeft! Als ik nogmaals uitga van de zin: Ik wil je helemaal, dan doe 

ik dat in ieder geval met een basis van hoop! We hebben als christenen 

zeker niet iets extra’s. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat we Iemand 

extra hebben! En dat is een bijzonder heilige sleutel.

De trattoria was een feit! De samenwerking bezegeld. 

Samen zouden ze in aanvulling op elkaar aan de slag 

gaan, om hun samenwerking en relatie beter uit te laten komen. Maar 

wat zowel Rick als Anna zich niet gerealiseerd hadden, was het enorme 

effect dat de omgeving op hun relatie had. Hun eigen verleden speelde 

daarin een grote rol. En dit zou nog wel eens een grote invloed kunnen 

hebben op hun samenwerking.  
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34   ik wil je helemaal

mayBe you and i were never meant 

t0 Be complete, 

could we just Be Broken together

- Casting Crowns -
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 2

di mama
de vorming van je identiteit

Pizzabakken zit er van jongs af aan in. Iedere keer als Anna de keuken 

in kwam, rook ze de geur van pas gebakken ui en knoflook. Het deed 

haar denken aan vroeger. Ze staarde voor zich uit, haar gedachten ware 

bij vroeger, bij haar thuis: ‘Vanuit het hoekje in de keuken, op de kruk, 

had ik het beste zicht op het klaarmaken van die pizza. De fijne handen 

van mijn moeder lieten me zien hoe het deeg te kneden en er een juiste 

structuur aan te geven. Dit zat in de familie, als ze (vroeger) samenkwa-

men met de vrouwen en dochters, kletsten ze heel wat af en ondertus-

sen leerden ze allemaal het deeg op een juiste manier klaar te maken. 

Het resultaat was zichtbaar. Vaardig en snel bewerkten mijn moeders 

vingers het deeg. En als haar armen moe waren, vroeg ze mijn vader met 

zijn grote handen het deeg stevig vast te pakken. Soms lijkt het alsof ik 

mijn moeder weer zie, op die vierkante meter waar meer voetstappen 

van haar staan, dan elders in het huis. De rol van mijn vader was anders 

en niet alleen op die vierkante meter. Hij zorgde buiten voor de verse 

tomaten, basilicum en hij teelde uien. Deze bracht hij dan vol trots naar 

binnen. Zijn handen bewerkten de grond, waardoor de aarde vrucht-

baar werd, zodat de keuken en iedereen er zo veel mogelijk profijt van 

zouden hebben. Zwaar werk, waar hij niet over klaagde. Nooit! Hij 

hekelde klagen. Zijn visie op het leven was dat je het leven had gekre-

gen, ontvangen. En tegen een cadeau zeg je ook geen ‘nee’. Totdat zijn 

hart werd aangetast door die nare ziekte. Vaak klaagde hij over hoofd-

pijn. En liefdevol zijn kon hij niet meer. De zinderende zomerzon zorgde 

ervoor dat hij dagenlang op bed lag. De sfeer in huis was om te snijden. 

Mijn moeder werkte dan voor twee. Uiterlijk merkte je niets aan haar. 

Behalve aan haar handen en haar lichaam. Die handen vlogen over het 

deeg, leken het nauwelijks meer echt aan te raken. Haar mond vormde 

een lange streep en haar normaal rustige voorkomen, vulde zich nu met 
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gestreste opmerkingen en geïrriteerde uitlatingen. Tijd voor zichzelf, 

voor ons en voor mijn vader waren op zo’n moment slechts een wens 

voor de toekomst. En mijn vader, die was er gewoon niet. Hulp vragen 

aan de mensen om ons heen? Dat was absoluut uitgesloten. Die hoefden 

niets te weten. Uit angst voor vervelende vragen. Nooit durfden we er 

over te spreken. De muren, die wisten het en dat was genoeg! En nu Rick 

haar iedere keer vroeg naar hoe hun ouders in hun zaak samenwerkten, 

kreeg ze steeds vaker herinneringen over vroeger. Het benauwde haar, 

al die vragen. Natuurlijk begreep ze wel dat Rick die spanning daaron-

der niet voelde, maar toch maakte het haar eenzaam. Haar verleden, 

wist Anna, had nog steeds vat op haar. En ze moest er iets mee. Ook naar  

+++

identiteit

Wanneer we uitroepen: Ik wil je helemaal! betekent het dat we ook kiezen 

voor de identiteit van de ander. En de identiteit heeft een behoorlijke in-

vloed op wie we zijn als persoon. De invloed en keuzes van ons binnen de 

maatschappij, onze religie en onze persoonlijke geschiedenis. Op wat voor 

manier speelt onze identiteit mee in onze relatie? De relatie van Anna 

en Rick wordt beïnvloed door het verleden van Anna. Herken jij ook iets 

van beïnvloeding van vroeger in je eigen relatie? Onze identiteit bepaalt 

onze rol als partner ten opzichte van de ander en daarmee ook onze 

relatie. Onze identiteit hangt ook samen met de plaats waar we wonen 

en de tijd waarin we leven en vooral ook hoe we reageren. In de loop van 

het leven spelen verschillende aspecten een rol. En deze aspecten bepalen 

wie we zijn als partner. Als zoon of dochter. Als vader of als moeder. En 

als vrienden. Wat bepaalt onze identiteit?

 

+ Religie en tradities

+ Persoonlijke geschiedenis

+ Wisselwerking tussen ons en onze cultuur
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Onze identiteit is bepalend voor onze aantrekkingskracht. Wie we zijn 

en wat voor partner we uitkiezen. Een man die ik sprak, Peter, vertelde 

hoe hij zijn vrouw Renate had ontmoet. Hun levensverhalen hadden op 

een bepaalde manier overeenkomsten. Dezelfde streek van herkomst, 

dezelfde stijl van opvoeding, hetzelfde dialect en zelfs hetzelfde kerkge-

nootschap. Op het moment dat ze dat van elkaar wisten ontstond er al 

een klik. Toen ze elkaar later meer en meer van zichzelf gingen vertellen 

werd deze band alleen nog maar sterker. Er waren delen in haar persoon-

lijke verhaal, van haar opgroeien en onzekerheden waar ze doorheen 

was gegaan, die ervoor zorgden dat hij haar nog mooier vond. 

Binnen elke relatie speelt onze identiteit een rol. Identiteit en persoon-

lijkheid, wat we in het vorige hoofdstuk bekeken hebben, werken nauw 

samen. Twee partners brengen twee afzonderlijke identiteiten mee en er 

ontstaat vervolgens een relatie. Wat een ingewikkelde combinatie van 

veel lijnen. Geen wonder dat er zo nu en dan een discussie of conflict 

is. Het draait ook bij jou en je partner altijd om twee verhalen en om 

jullie beider persoonlijkheid. Jullie moeten iedere dag een keuze maken 

hoe jullie de relatie gaan invullen en op welke manier jullie hier uiting 

aan gaan geven. In dit hoofdstuk zullen we kijken naar de aspecten van 

religie en tradities, persoonlijke geschiedenis, en onze cultuur. Bewust 

kijken we niet alleen naar onze eigen persoonlijke geschiedenis. Dit zou 

onze identiteit nauwer maken dan die in werkelijkheid is. Tradities en 

religies bepalen namelijk voor een groot deel onze normen en waarden. 

En onze overtuigingen. Als ons leven alleen onze eigen geschiedenis is, 

dan zijn we geen deel van een groter geheel. Dan is ons leven meer het 

leven dat we nu leven. Maar we zijn onderweg. Van het verleden naar 

de toekomende tijd. En die toekomende tijd wordt ingekleurd door onze 

religie en tradities. Ook onze cultuur nemen we mee. Het uitzoeken wat 

voor respons wij hebben op onze omgeving, heeft te maken met de plaats 

die wij onze culturele omgeving toekennen. Hoe worden wij beïnvloed in 

ons doen en laten? Hoe wordt er in onze cultuur aangekeken tegen man, 

vrouw en relaties? Wat betekent dit voor ons?
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religie en tradities

Durkheim schreef en doceerde als eerste socioloog honderd jaar geleden 

over het belang en gevolg van religie in een samenleving. Hij beschrijft 

dat religie de mogelijkheid heeft om allerlei tradities en waarden van een 

maatschappij die er lange tijd zijn, uit te leggen. De kracht van religie 

is dat het overdraagbaar is; de waarden, normen en daarmee ook de tradi-

ties.3 

Daar valt ook het huwelijk onder. Het huwelijk bestaat al zo veel eeuwen. 

Het is iedere keer op een nieuwe manier gepositioneerd, maar eeuwen-

lang zijn daar vergelijkbare opmerkingen over geweest. Duidelijk is wel 

dat het huwelijk tussen man en vrouw een belangrijke plaats innam in 

de joods-christelijke religie en traditie. Dit boek ontleent zijn religie en 

traditie in het christendom. Op die manier kijk ik ook naar het huwelijk. 

Vanuit de joods- christelijke religie en tradities. En daarmee bepaalt dit 

mijn opvatting over onze identiteit en gebrokenheid in elke relatie. Niet 

gebaseerd op een mening van gisteren, maar van eeuwen geleden. Elke 

stevige relatie vanuit christelijk oogpunt bestaat uit twee personen, die in 

staat zijn van zichzelf, de ander en van God te houden. De zogenaamde 

driehoeksverhouding, die we ook al in het vorige hoofdstuk zagen: 
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Het is mogelijk om een relatie aan te gaan met elkaar. En samen met God. 

En daarnaast ook nog beiden apart met God. De vraag hierin om van 

jezelf te houden is net zo relevant en aanwezig als de vraag om van de 

ander te houden. Het vraagt te kiezen voor het mooie in de ander, maar 

ook voor dat wat door het leven gebroken is. Wederkerigheid dus. Die 

wederkerigheid vraagt je ook voortdurend te bekijken en te analyseren 

op welke manier je voor een ander kiest. Wanneer je deze vraag voor 

jezelf beantwoord hebt, kun je echt spreken van een bewuste keuze voor 

de ander! Dan kun je kiezen voor de uitspraak: Ik wil je helemaal. Zoals 

je bent. Je maakt dan een bewuste keuze voor de ander, met mooie en 

minder mooie onderwerpen.

Onze christelijke identiteitsbepaling gaat eeuwen terug in de geschiede-

nis. In het vorige hoofdstuk hebben we gekeken naar de schepping van 

de mens en de betrokkenheid van God op de mens. Religie zegt ook heel 

veel over onze waarden en normen en hoe we naar fouten kijken. Het ge-

weten van de mens. Onze christelijke religie kan niet zonder dat we nog 

een keer kijken naar de zondeval. We zoomen nogmaals in op de relatie 

van Adam en Eva en de zondeval. Hoe kwam het eten van de vrucht tot 

stand en wat zegt dat over ons leven?

verleidingen 

Wat had het eten van de vrucht voor gevolgen? Allereerst kijken we 

naar wat er is gebeurd met Eva, met haar manier van kijken. Dit kijken 

kun je terugvinden in Genesis 3:6. We lezen nadrukkelijk in dat vers dat 

Eva keek naar de boom en dat ze zin kreeg om ervan te eten! De boom 

was blijkbaar erg aantrekkelijk. Ze had zin in het eten, de vrucht moet 

er heerlijk uitgezien hebben, maar ze had ook zin in het effect van de 

vrucht. Haar was namelijk beloofd dat als ze at, ze oneindig veel wijsheid 

zou krijgen. Daar verlangde ze naar; oneindig veel wijsheid. Daar had ze 

haar zinnen op gezet. 

We zien hier dus drie verleidingen die voor Eva erg aanlokkelijk waren. 

De eerste verleiding is lichamelijk, trek in iets lekkers als fysiek verlangen. 
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De tweede was de aantrekkelijkheid van de boom. En de derde was haar 

drang om te promoveren in kennis. Verleiding van het lichaam, verlei-

ding van de verbeelding, en het verlangen naar een sterkere of hogere 

positie. Helaas liep het ingaan op deze verleidingen desastreus af. In Ge-

nesis 3:7 staat beschreven dat de ogen van beiden geopend werden, maar 

dat het er minder veelbelovend uitzag dan ze gehoopt hadden. Ze kregen 

wel onderscheid tussen goed en kwaad en daarmee was hun nieuwe 

‘zien’ een feit. Maar ook de gevolgen van het nieuwe kijken waren daar-

mee een feit. 

Treffend is dat ook Jezus deze drie verleidingen kreeg. Dit gebeurde toen 

de duivel Hem verzocht in de woestijn. In Lucas 4:1-12 staat allereerst de 

tekst met betrekking tot het lichamelijke. De enorme honger die Jezus 

na veertig dagen vasten ongetwijfeld moet hebben gehad, houdt direct 

verband met de eerste vraag waar de duivel zijn verleiding op loslaat: ‘Als 

u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te verande-

ren.’ Dat was de fysieke verleiding. Daarna volgde de verleiding van het 

verkrijgen van een hogere positie. De duivel probeert Jezus te verleiden 

door Hem, zonder strijd, maar slechts door een knieval voor satan, alle 

koninkrijken van de aarde aan te bieden. En tot slot de verleiding om 

Jezus’ positie ten opzichte van de Vader aan de kaak te stellen. Als Jezus 

zou springen, dan had Hij daar zelf voor gekozen, zonder dat dit de wil 

van zijn Vader was. En daarmee zou ook Jezus gegaan zijn voor eigen 

autonomie. 

Drie testen van de duivel ten opzichte van Jezus. Drie verleidingen die 

dus niet alleen terugkomen in het begin van de Bijbel, maar die ook terug-

komen bij Jezus. Drie verleidingen: van de positiebepaling, van het fysieke 

en van het oog. Drie verleidingen die hun kracht nog altijd niet verloren 

hebben. En die bij ons terugkomen, helaas ook binnen onze relatie.

 

Allereerst het verlangen erkenning en positie binnen de relatie. Dit ver-

langen naar positie waar Eva en Adam naar zochten kun je bijvoorbeeld 

vergelijken met het altijd gaan voor het gelijk van jezelf, met als gevolg 
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eindeloze discussies. Maar de verleiding om ten koste van een ander voor 

jezelf te gaan, herkennen we misschien ook wel. Vertrouwen dat we 

geliefd zijn vanuit God en daarin onze positie hebben is totaal anders. Ik 

kom geregeld mannen en vrouwen tegen, die in stilte heimelijk tegen hun 

partner opkijken. Zichzelf minder waard voelen ten opzichte van hun 

partner. Hem of haar als ‘beter’ of als ‘redder’ ervaren. Soms houdt de 

partner dit onbewust in stand, soms probeert deze de toegekende positie 

ook te ontkrachten. Maar de waarheid is vaak moeilijk om te ontvangen, 

omdat dit verder gaat dan alleen een weten. Dit gaat om de overtuiging 

dat je van waarde bent. Evenveel als jouw partner. In 1 Johannes 3:2 

staat: ‘Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God’. 

Deze woorden ontvangen, kan een strijd op zich zijn. 

Als tweede de fysieke verleiding. De wurgkracht die een stel kan ervaren 

nadat een partner is gevallen voor de verleiding van het fysieke, kunnen 

we ons niet voorstellen. Onlangs sprak ik met een vrouw van wie haar 

partner was vreemdgegaan. Ze vertelde over haar enorme angst om weer 

te moeten vertrouwen. Maar ook hij vertelde over zijn eigen pijn die hij 

had omdat hij was ingegaan op de verleiding. Zijn diepe teleurstelling 

in zichzelf. Ze hadden beiden besloten verder te gaan. Zij beschreef de 

worsteling die daarop volgde om te proberen haar man te vergeven. Niet 

omdat ze voelde dat ze dat vanbinnen kon. Maar omdat ze wist dat dit de 

enige manier was om vrij te worden, voordat ze weer verder kon gaan. 

Niet allemaal hoeven we zo diep te gaan. 

De derde verleiding is die van het oog. Die richt zich vooral op dat wat 

je niet hebt, maar graag wilt hebben. Jaloezie is daar een typische uiting 

van. Jaloers zijn op wat mooier is, of groter. Dat kan te maken hebben 

met gevoelens ten aanzien van andere personen. Maar het kan ook heel 

duidelijk te maken hebben met dat je voortdurend de neiging hebt jouw 

spullen te vergelijken met anderen. Vergelijking en jaloezie liggen dicht 

bij elkaar. Ze komen voort uit het gevoel dat wat je hebt of wie je bent niet 

voldoende is. De spanning kan zich uiten door terugkerend negatieve 

gedachten te hebben die je het liefst met niemand deelt. Zelfs niet met je 
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partner, die je daarmee bewust of onbewust buiten kan sluiten. Kortom, 

alle drie de vergelijkingen laten ons zien, dat we net zo kwetsbaar kun-

nen zijn als Eva en Adam. 

Binnen onze relaties hebben we dus te maken met deze ‘verleidingen’. 

Ik ben benieuwd wat voor jou in het bijzonder de grootste verleiding is. 

En of je wel eens verleidingen heb gekend binnen jouw relatie? Durf je 

dit dan ook te vertellen aan je partner? Ga die uitdaging aan! Adam en 

Eva moesten via een harde les leren om in plaats van in te gaan op de 

verleidingen, op God te vertrouwen. Voor ons geldt diezelfde vraag. Durf 

en wil je naar God luisteren en vertrouwen op Hem en zijn wijsheid? 

Vertrouwen hebben in God, dat Hij weet wat Hij doet, en Hem te volgen. 

Dat vraagt om een actieve relatie met Hem, maar ook om te erkennen dat 

we gewoon kwetsbaar zijn. En dat wij te maken hebben met verleidingen. 

Gevolgen

Dat er consequenties volgden op het vallen voor de verleidingen was een 

feit, maar hoe uitte zich dit? En hebben deze gevolgen nog steeds conse-

quenties voor ons? De gevolgen van hun handeling waren voor Adam 

en Eva enorm. Alles werd in een ander daglicht geplaatst. Voor Adam 

en Eva waren de gevolgen dat dicht bij God leven niet meer mogelijk 

was. Automatisch gericht-zijn op God was ook voorbij. Het gezag over 

de aarde was in handen van de Satan gegeven. De balans van werken en 

moederschap was bruut verstoord. En dan spreek ik nog niet eens over 

wat er emotioneel gebeurde. Het nieuwe zien, waar Eva zo naar verlang-

de was troebel en zwart. De verleiding die zoveel had moeten brengen, 

bleek grote schaamte en schuld als gevolg te hebben. 

Allereerst zien we dat schaamte, schuld, angst en veroordeling een rol 

spelen. Heftige emoties. Bij Adam en Eva zien we dat zij geneigd zijn 

om te verdoezelen wat zij hebben gedaan door net te doen alsof er niets 

is gebeurd. Ze willen zich bekleden met bladeren om hun naaktheid en 

vermoedelijk ook hun angst te bedekken. Daarna volgen de verwijten, 

wanneer zij voor de Vader staan. Verwijten naar de ander. En het eens 
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zo hechte team, dat nog maar kortgeleden een prachtig stel vormde, staat 

plots tegenover elkaar. Naast schaamte, bedekken en beschuldigen blijkt, 

door deze zondeval, de schepping niet meer automatisch tot zijn doel te 

komen. In alle relaties kwam een breuk. In de relatie met God, tussen 

de mensen onderling en met de omgeving. Sindsdien werd het zoeken 

naar en bewust kiezen voor het goed aangaan van deze relaties. Als we 

inzoomen op de relatie man-vrouw, zien we dat veel mannen en vrou-

wen moesten zoeken naar de juiste verhouding tussen man en vrouw. De 

harde realiteit van dit zoeken naar de juiste verhouding heeft blijvende 

gevolgen. Moeizame relaties, bedrog, uit elkaar gaan, seks met een andere 

partner en wrok binnen relaties. 

Iemand vroeg me eens wat ik de grootste uitdagingen vond in een lief-

desrelatie. Ik benoemde toen dat voor mij een van de meest destructieve 

emoties binnen een relatie schaamte was. Schaamte is op allerlei manie-

ren een heftige emotie, ook in een relatie. Leven zonder geheimen in een 

relatie is heel belangrijk. Maar geheimen liggen niet alleen op het terrein 

van niet-vertelde verhalen. Die liggen ook in het toegeven van aangeda-

ne pijn, zonder de verterende schaamte de hoofdrol te laten spelen. Ver-

borgen schaamte en angst in een relatie zijn verwoestend. Omdat er dan 

geen vrijheid is om open aan elkaar te geven. Het isoleert. En schaamte 

belemmert vaak ook om hulp van buitenaf te vragen. Schaamte, een 

emotie die vanaf het begin van de zondeval al direct groot aanwezig was. 

En waar we nu nog steeds mee moeten omgaan. In het hoofdstuk over de 

ultieme saus zullen we inzoomen op de vertroebeling door schaamte in 

de ontmoeting tussen de partners. Maar gelukkig weten we dat de zonde-

val niet het laatste woord heeft. God zoekt Adam en Eva en gaat opnieuw 

het contact met hen aan! En God zocht ons op door Jezus en gaat ook met 

ons een nieuwe relatie aan. Hij wil breken met onze schaamte, veroorde-

ling en angst.

Vertrouwen en kiezen

Gods kenmerkende houding is dat Hij mensen, die Hem wantrouwen, 

toch opzoekt om hen blijvend lief te hebben. Aan Adam en Eva vraagt 
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Hij: ‘Waar ben je?’ en: ‘Wat heb je gedaan?’ Hij geeft hen vellen om zich 

te kleden, nog voordat Hij hen wegstuurt uit de tuin. Vellen? Deze vel-

len kunnen er alleen maar op duiden dat er een dier is gestorven die er 

plaatsvervangend voor heeft gezorgd dat Adam en Eva gekleed werden 

en hun schaamte en angst door Hem bedekt werden, ondanks dat Hij 

hun naakte waarheid kende. God vergaf hen. En Hij herstelt hen op zo 

een zorgvuldige manier, dat het ontroerend is. Voor ons doet Hij dit nog 

steeds. Hij wil ons bedekken met vellen van liefde en zorg, dank zij het 

plaatsvervangend offer van Jezus. Om ons te herstellen van alle con-

sequenties van de gebrokenheid. Met Gods liefde werden en worden 

de bladerschorten van schuld en schaamte afgenomen en liefdevolle, 

beschermende vellen aangedaan. Opofferende en verzoenende liefde.

God een plaats geven in onze relatie. Dat is God toevoegen aan onze re-

latie en aan onze identiteit om te leren Hem te vertrouwen. Het vertrou-

wen op God geeft alleen maar rust, wanneer we weten dat Hij er altijd wil 

zijn om ons te vergeven en we weer opnieuw kunnen beginnen. Om met 

je hoofd en met je hart te vragen of Hij erbij is. 

Voor mij betekent dit soms Gods aanwezigheid zoeken en Hem met 

uitgestrekte handen alles geven. Blij en vol vertrouwen. En soms is het 

verslagen huilend of vertwijfeld bij Hem komen wanneer ik zie dat het 

niet lukte. Andere keren vecht ik. Vecht ik tegen onrecht of met mijn 

eigen onhebbelijkheden. Maar meer en meer leer ik Hem kennen en durf 

ik te vertrouwen dat ik met Hem een relatie heb en dat Hij er niet alleen 

is voor de oplossingen. Dan zie ik een God die al eeuwenlang de wereld 

in Zijn handen heeft en nooit loslaat wat Hij ooit is begonnen. En dus ook 

mij en mijn partner niet loslaat. Je relatie teruggeven aan God, vraagt om 

vertrouwen in God. Op die manier kun je jullie relatie in zijn handen leg-

gen en anderzijds in volle verantwoording en vrijheid leven.

Het is een keuze op welke manier we beslissingen willen maken. En het is 

een keuze wat we willen uitdragen aan onszelf, onze partner, ons gezin. 

Wanneer we bijvoorbeeld kiezen voor vergevensgezindheid in plaats 

van boosheid. Voor hoop in plaats van cynisme. Voor rouwen met God 
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in plaats van zonder Hem. En juist wanneer ons van buitenaf, door de 

omgeving, wat wordt aangedaan kunnen we naar God gaan en vragen 

of Hij ons met zijn vellen wil bedekken. En hoewel de gevolgen van pijn, 

schaamte en schuld horen bij ons leven, ze hoeven geen punt te zetten. 

Dan is God daar om ons op te zoeken, ons op te tillen en de sporen van 

misbruik, rouw en zorgen aan te raken. Onze identiteit ligt in het feit 

dat we   - Thank God   - leven in de vrijheid en genade van Christus! Ook 

in onze relatie. Of juist in onze relatie! Hij herstelt keer op keer en toont 

daarmee een glimp van de eeuwigheid. Die glimp zie ik wanneer God ons 

en jullie als stel wil opzoeken en niet alleen wil laten. En dat Hij ons wil 

helpen om de relatie meer substantie te geven dan we in werkelijkheid 

samen bezitten. Daarin en in de basis die Hij vormt voor ons leven, kun-

nen we ons dus naast kwetsbaar, tegelijk ook sterk opstellen. Onze relatie 

een karakter van verzoening geven. Het maakt dat we in ons leven een 

basis van verzoening hebben. We zijn onderweg in een gebroken wereld, 

met iedere dag Gods aanwezigheid om verzoening te brengen in onze 

relatie, ons gezin en ons leven. 

persoonlijke geschiedenis 

Onze persoonlijke geschiedenis vormt naast tradities en religie het 

tweede deel van onze identiteit. Zijn er ook omstandigheden die ons 

leven hebben gekenmerkt? Het zijn herinneringen, gebeurtenissen en 

omstandigheden die ons leven beïnvloeden. Waar we wisselend wel en 

niet invloed op hebben gehad. 

Onlangs hoorde ik een stel op hun trouwdag de beloften naar elkaar 

uitspreken. Een persoonlijke belofte bestaat uit een persoonlijke noot, 

een uiting van liefde en natuurlijk de belofte. De belofte om bij elkaar 

te blijven, ondanks alles wat er nog kan komen. Je kiest volledig voor je 

partner, inclusief het verleden van hem of haar, kies je samen voor de 

toekomst en spreek je uit: ‘Ja ik wil’; ik wil je helemaal.

Dit is een antwoord dat in elk stadium van onze relatie relevant blijft. 

Hoe ervaren we ook zijn in de liefde, we moeten iedere keer weer kiezen 
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voor de ander in zijn geheel. De prachtige en aantrekkelijke kant en de 

minder aantrekkelijke of gebroken kant. Daar is een keuze, om je volledig 

te geven, maar ook om de ander volledig te willen accepteren.

Dus voor je partner gaan, inclusief zijn of haar gebreken. Het samengaan 

met je partner is een verhaal van twee mensen die samenkomen. Beiden 

niet volmaakt. Beiden gevormd door het leven. Het zijn twee gebroken 

levens die samenkomen. Onze persoonlijke herinneringen en omstandig-

heden zijn voor iedereen verschillend. Voor de een heftig om over na te 

denken en te spreken. En voor de ander weer minder kwetsbaar. Maar 

mooie en minder mooie herinneringen heeft iedereen, naast de waarde 

en de trots van het verleden. Beiden worden meegenomen naar de toe-

komst. Dat is de kracht van een persoonlijke geschiedenis. Door je trots 

over het verleden herdenk je rituelen en speciale gebeurtenissen en houd 

je – voor je partner soms vreemde – familie-eigenschappen in ere. Of 

misschien zijn er verhalen uit het verleden waar je trots op bent. Ik zelf 

houd echt van familieverhalen uit het verleden. Heerlijk. Ik kan daar echt 

voor gaan zitten. Grappig is namelijk ook dat dit echt veel zegt over een 

familie. En ik merk zelf ook dat ik deze verhalen begin door te vertellen. 

De grappige, ontroerende en vreemde anekdotes. Ze hebben een verbin-

dende uitwerking!

Gekleurd verleden

Ken je elkaars geschiedenis en mag deze er zijn? Mooi, grappig en pijnlijk. 

Kun je kiezen voor een ander die ook niet perfect is? Het bijzondere is 

namelijk dat een geschiedenis dan weliswaar van een persoon blijft, maar 

dat jullie samen de gevolgen van het verleden willen nemen! Ieder van 

ons heeft namelijk te maken met imperfectie uit het verleden. Samen 

kiezen voor de toekomst, is ook samen kiezen voor pijn en moeite uit het 

verleden. Ellende als gevolg van onszelf, pijn die ons is aangedaan of pitti-

ge omstandigheden die er geweest zijn. Dingen die gebeurd zijn, die beter 

niet hadden kunnen gebeuren. Welke verwachtingen hebben we hierin 

van elkaar? En hoe gaan we om met teleurstellingen uit het verleden? 

Er is imperfectie en pijn op lichamelijk en gedragsmatig gebied. Het li-
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chaam is een kroongetuige van een persoon. Kortom, met je lichaam en je 

mond toon je waardering voor jezelf en de ander! Zeker in de liefde. Een 

kus op de mond. Een hand op de schouder of een heerlijke knuffel of een 

vrijpartij. Allemaal uitingen van liefde. Maar juist dit kan voor iemand 

die zich, bijvoorbeeld lichamelijk, slecht kan uiten best lastig zijn. Op 

gedragsmatig gebied kun je bijvoorbeeld denken aan een destructieve ma-

nier van uiten in ruzies. Buitensporige woede en vernedering. Maar ook 

door onaantastbaar te zijn. Je niet te laten raken in gesprekken of niets 

binnen te laten komen. Ook kun je met je lichaam behoorlijk negatieve 

ervaringen hebben meegemaakt. Een jonge vrouw die van haar negende 

tot haar veertiende jaar thuis misbruikt was, vertelde hoeveel moeite zij 

had met haar lichaam en met seks. Bevredigde seks was nauwelijks mo-

gelijk. Omdat ze, zoals ze vertelde, de positieve nieuwe ervaring met seks 

niet naast de negatieve ervaring uit het verleden kon zetten. Het leek wel 

alsof ze niet bij haar gevoel kon komen. Haar manier van omgaan met 

haar lichaam en haar gevoel lagen erg gecompliceerd. De liefde voor het 

eigen lichaam is na misbruik vaak heel moeilijk te ervaren. Het liefkozen 

van het lichaam dus ook. Na het misbruik herstelt dit vaak niet vanzelf. 

Je ouders, en je positie ten opzichte van hen, maken ook deel uit van je 

persoonlijke geschiedenis. Waren ze er volledig voor jou? Konden ze een 

thuis voor je creëren? Zelfvertrouwen krijg je voor een groot deel door 

wat je van je ouders als kind hebt meegekregen. Ook de vaardigheid om 

jezelf te geven aan een ander en de trots op je eigen prestaties. Hoe vrij 

werd je gelaten om te gaan voor je eigen passie? En hoe had het geloof 

invloed op je, welke normen kreeg je mee? Als kind leer je door invloed 

van je ouders bijvoorbeeld ook hoe je bewust wel of juist niet de in een 

relatie wilt staan. Een veilig, positief gezin vergroot en vergemakkelijkt 

de manier hoe je staat ten opzichte van je partner. (Belangrijke) relaties 

zijn veel prettiger en fijner te onderhouden, als het geen probleem voor je 

is om gezonde grenzen aan te geven. 

Onderwaardering of juist macht en manipulatie in een gezin van her-

komst geven later als volwassenen vaak een ongezonde balans in gren-

zen. Het creëert onzekerheid. Soms voelt iemand zich als volwassene dan 
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sneller onrecht aangedaan. Of is er zekere neiging om maar toe te geven, 

omdat het moeilijker is voor jezelf te kiezen. Opgegroeid tussen de kassen 

en de bloemtelers kan ik mij goed herinneren dat als ik tussen de kassen 

doorfietste, ik niet goed wist waar de kas van de ene teler ophield en die 

van de andere begon. Voor henzelf was dat heel duidelijk en voor de kin-

deren van de telers ook. Die wisten precies wanneer ze op het erf van een 

ander waren, of welke sloot scheiding aanbracht tussen hun eigen land 

en dat van de buurman. Als persoon is het belangrijk om te weten waar 

je grenzen zijn en waar deze eindigen. In het huwelijk geldt dit eveneens. 

Weten wat je eigen kassen zijn om te bewerken en weten wanneer je op 

het pad van je partner loopt, helpt heel veel. Daarbij is het zonde om de 

helft van je eigen kassen onbewerkt te laten. Zoals we in het verhaal van 

Anna rondom haar ouders zagen, hadden de reactie en de omgang met 

haar ouders effect op haar.

Vertrouwen in jezelf of vertrouwen in je partner kan dan omslaan in 

wantrouwen. En dan hebben we te maken met de eerdergenoemde gevol-

gen als: bedekken en schaamte. Of juist het voortdurend verwijt aan en 

de veroordeling van de ander. Wantrouwen kan ertoe leiden dat het doel 

van een huwelijk gemist wordt. Elkaar aanvullen wordt dan ontzettend 

moeilijk en gevoelsmatig een bijna onhaalbare opgave. 

Situaties en herinneringen uit het verleden kunnen flink doorwerken op 

emotioneel gebied. Dit kan komen door allerlei soorten situaties. Kritische 

ouders, het overlijden van een broertje, een chronisch zieke vader, ouders 

die minder beschikbaar waren, enig kind zijn terwijl je altijd met anderen 

had willen opgroeien. Allerlei kwetsuren die je aan de buitenkant van je 

partner niet kunt zien, maar waarvan jullie samen weten dat ze actief 

een rol spelen. Hoe gaan jullie samen om met het verleden van je partner 

of van jouzelf? Ik merk dat veel stellen er hun eigen weg in vinden. En 

dat dit uiterst belangrijk is. Want wanneer dit lastig wordt, kan het emo-

tioneel heel eenzaam worden. Actief reageren op het verdriet wat naar 

boven komt, geeft veel steun aan elkaar!
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culturele omgeving

Er valt over onze culturele welvaart veel te vertellen, maar voor nu wil 

ik het met name houden bij de zienswijze die jullie kiezen om naar onze 

Nederlandse cultuur te kijken. Dit bepaalt eveneens jullie relatie. We leven 

hoe dan ook in een tijd waarin sommige vanzelfsprekendheden niet langer 

vanzelfsprekend zijn. Dan heb ik het bijvoorbeeld over wie er thuis voor 

de kinderen zorgt, wie van de twee financieel de drager is, wie er zorgt 

voor het huishouden. Op breder niveau hebben mensen om ons heen het 

nodig om geholpen te worden en op politiek niveau verlangen en hopen ze 

gemiddeld sterke mensen bewuster in te zetten voor hun omgeving. 

We hebben lange tijd te maken gehad met relatief grote welvaart. We 

waren gewend om veel geld te besteden aan onze grillen en behoeften. 

Dat ligt door de verminderde economische omstandigheden nu voor 

velen anders. Ook zijn we een stuk drukker geworden, we hebben min-

der tijd voor elkaar. De onderlinge betrokkenheid valt steeds verder uit 

elkaar. Het vraagt om een meer bewuste keuze aan wie je verbonden wilt 

zijn, wanneer je tijd en hoeveel tijd je wilt steken in betrokken zijn met 

elkaar. Verbondenheid met andere relaties is door tijdgebrek of verhui-

zen moeilijker geworden. Een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje 

valt midden in zo’n drukke periode met zoveel andere activiteiten. En aan 

mooie evenementen geen gebrek. Het vraagt om keuzes te maken te mid-

den van zo veel informatie. Voortdurend kiezen. Ook in het maken van 

de keuze hoe we naar de maatschappij kijken. 

Twee brillen

We kunnen met twee brillen de wereld om ons heen bekijken. De keuze 

is aan jou! Of je kunt een bril opzetten waarbij je schrikt van de maat-

schappij waarin jij een relatie hebt. En waarbij je somber wordt doordat 

scheidingen de toon lijken aan te geven. Je ziet veel gezinnen waarbij het 

niet meer logisch is dat daar én een vader én een moeder wonen met een 

aantal kinderen. Veel kinderen maken een scheiding van hun ouders mee. 

Per dag liggen er negentig mensen in scheiding, al dan niet met kinderen. 

Er vindt veel verdriet, veel onmacht en strijd plaats. Er zijn veel mensen 
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die met afwijzing te maken krijgen, omdat ze schuldig zouden zijn aan 

echtscheiding. Mensen die, misschien onbedoeld, met de vinger wijzen. 

Wij maken ons, als christenen, daar ook zeker schuldig aan. Vreselijk. De 

schaamte en het vergelijken met mensen die nog wel ‘gelukkig’ getrouwd 

zijn (of moet ik zeggen ‘gelukkig nog wel’ getrouwd zijn), is tandenknar-

send. Mede ook omdat dit ‘niet zien’, een omgekeerde uitwerking heeft 

op de mensen die nog getrouwd zijn. Hoe kun en durf je nog met goed 

fatsoen te vertellen dat je zelf, in de relatie, moeilijkheden hebt? Je wilt 

niet dat mensen denken: jullie ook in de gevarenzone? Stellen die in het 

huwelijk stappen met op de achtergrond echtscheiding, bij de ouders of 

bij henzelf. Steeds vaker zijn er dus stellen die met een, soms onbewust, 

bepaald wantrouwen starten aan een huwelijk. Een meisje vertelde tijdens 

de Premarriage Course aan mij: ‘Ik wil voorkomen dat ik in dezelfde situatie 

als mijn ouders beland, maar ik weet niet hoe. Dat maakt me bang.’ 

Je kunt er ook voor kiezen om de wereld door een andere bril te bekijken. 

Ja, er is die angst van de maatschappij, maar deze angst heeft niet het 

laatste woord. Er zijn mensen die bewust aan het bruggen bouwen zijn. 

Die niet klagen over de negatieve kant, maar zelf bewust ervoor gaan om 

de maatschappij op te bouwen. Met een bepaalde flair, kracht en doorzet-

tingsvermogen. Ik zie sterke gezinnen, die vol plezier in het leven staan. 

Ik zie mooie oude mensen, die hand in hand over straat lopen. Ik zie 

verliefde vijftigers die vertellen dat ze het niet altijd makkelijk hadden, 

maar die vol hebben gehouden en nog steeds van elkaar houden. Ik zie 

een nieuwe generatie die opstaat om de omgeving rondom hun huis te 

voorzien van gave initiatieven waar mensen zich thuis voelen. Gezinnen 

die krachtig zijn in verantwoordelijkheid naar elkaar, elkaar ondersteu-

nen en voor elkaar zorgen. En soms verder dan hun eigen voordeur. 

Misschien wordt het contrast wel groter en meer grillig. Dat de traditio-

nele patronen van trouwen, gezin en samen oud worden veranderd zijn, 

is bekend. Het lijkt meer over te gaan in een vloeiende samenleving met 

meerdere ijkpunten, die niet voor iedereen hetzelfde zijn. Het is mooi dat 

onze samenleving zo aan het bewegen is. Veel mensen gaan in het groot 
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of in het klein voor een antibeweging. Voor sociale gerechtigheid en ge-

meenschapsleven. Ze kiezen bewust een ander of een project buiten hun 

eigen gezin. Klaar zijn met perfectie, maar veel meer sprekend vanuit het 

misschien minder perfecte, maar wel echte plaatje. 

En steeds meer mensen zijn de letterlijke drukte en snelheid moe ge-

worden. Ze zoeken bewust naar stilte. Een tegenbeweging om juist ook 

de ander centraal te zetten. Een andere stijl van koken en eten die niet 

ingaat tegen uitbuiting van mensen en van de grond. Eten wat echte voe-

ding geeft in plaats van wat tijdelijke honger stilt. Bewust kiezen, ergens 

voor staan. Sommigen doen dit vanuit hun geloof en anderen doen dit uit 

verontwaardiging en medemenselijkheid. Het mooie wat je ziet is dat het 

een groep is die steeds groter wordt en een duidelijk geluid laat horen. 

Het wordt pas lastig en spannend wanneer we zelf niet goed weten wat 

onze opvattingen over de maatschappij en de relatie zijn, of wanneer we 

hier heel onverschillig tegenover staan. Wanneer we niet weten voor 

welke bril we kiezen of bewust geen keuze maken, ontstaat er een rare 

situatie. Ad Verbrugge zegt hierover: ‘Wat gebeurt er met een mens, 

wanneer de formele vrijheid van het individu met zijn onuitputtelijke 

verlangens en behoeften absoluut worden gesteld? De inhoud van de 

vrije wil komt dan primair in iemands eigen zin te liggen!’4

 

Kortom, het gaat dan voortdurend om het krijgen van je eigen zin. De 

verlangens en behoeften worden dan leidend op de weg naar geluk. Ik 

moet ook denken aan Eva, die de aantrekkelijkheid als leidende factor 

nam toen het misging. Dat is in een relatie een vreemde drijfveer, om te 

gaan voor eigen verlangens en behoeften. Omdat je samen bent met de 

ander en deze persoon ongetwijfeld ook verlangens en behoeften heeft. 

En ook omdat het een drijfveer is die vooral draait om het ‘ik’. In plaats 

van om elkaar en de Ander in ons. Het is dus zeker niet alleen maar 

kommer en kwel. Gelukkig niet! Hoe waardevol is het wanneer het be-

lang van sterke relaties weer sterker op de kaart komt. Dat er algemeen 

besef is, dat het zin heeft om een relatie op te bouwen die een leven lang 
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duurt. En dat het zonder schaamte mogelijk is om je relatie te verdie-

pen door bijvoorbeeld naar een cursus te gaan. Daarmee kiezen voor 

het plezier en de kracht in plaats van te blijven hangen in wat er in de 

maatschappij al moeilijk is. Het is de keuze om de hoop te willen zien en 

daarmee aanstekelijk te zijn voor de omgeving. Ik word heel blij van het 

idee dat dit ook op het gebied van relaties weer gaat gebeuren.  

Een gedurfde uitnodiging!

ik wil je helemaal?

Nogmaals, de vraag of jij je partner helemaal wilt, is een keuze voor de 

persoonlijke identiteit van je partner. Jullie leven samen in dezelfde 

maatschappij, maar je hebt een eigen manier van respons daarop.  

De persoonlijke geschiedenis bepaalt in grote mate de manier van  

denken en reageren op de cultuur. 

Vrienden van ons komen beiden uit een groot gezin. Ze zijn gewend te 

delen en hebben dit van hun ouders meegekregen. Vroeger kwamen er 

geregeld asielzoekers bij hen thuis. En vanuit hun hele persoonlijkheid 

hebben ze een hekel aan oneerlijkheid. Gaaf is dan ook hoezeer dit door-

werkt in hun keuzes met betrekking tot geldbesteding, bewuste kleding-

keuze en duurzame stijl van koken. 

Ieder stel heeft te maken met de omgeving, cultuur en geschiedenis. Maar 

religie en afstemming op een grotere norm dan jijzelf, plus de plaats die 

dat mag innemen in je leven, vormt het verschil tussen voortdurend 

afgaan op je eigen vrije wil, of een wil of richting van buitenaf mee te ne-

men in je keuzes. In opofferende liefde vanuit jezelf of vanuit het feit dat 

God je daarin wil voorgaan. Het leven verandert er qua omstandigheden 

niet mee. Maar de reactie op het leven mogelijk wel. Hoe kijk je aan tegen 

de persoonlijke pijn uit het verleden van jezelf? Dan maakt het werkelijk 

verschil wanneer je ook vanuit God, de Heelmeester, naar deze pijn kunt 

kijken, zonder daarmee af te doen aan de bitterheid en de pijnlijkheid 

ervan. 
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Rick vroeg zich af waarom Anna iedere 

keer tegen hem uitviel wanneer hij iets 

vroeg over haar ouders. Dat er spanning lag rondom dit onderwerp had 

hij wel begrepen, maar het maakte in zijn ogen het bespreekbaar maken 

daarvan niet eenvoudig. Hij wilde graag meer weten over wat haar op-

vatting was over de samenwerking, en hoe dit van huis uit was geregeld 

bij hen. Het zou namelijk hun gesprekken nu en in zijn beleving hun 

communicatie een stuk makkelijker maken. Nu hadden ze daar geregeld 

conflicten over. Bizar wat een uitwerking hun eigen identiteit op hem 

had, maar ook op hun samen. Hoog tijd om hun wensen voor de relatie 

eens onder de loep te nemen.
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mens-zijn

is 

samen

leven

Ikwiljehelemaal_binnen_def.indd   54 23-07-14   12:51



pizza sei la mia vita   55   

 3 

pizza sei la mia vita 
een ultiem recept met rijke ingredienten voor twee personen

Met hun schorten om hingen Rick en Anna over de rand van het 
aanrecht. Anna met een pen in de aanslag, klaar om de eerste ideeën op 

haar blocnote te schrijven. Ze hadden hier vaak over gesproken. Hun 

allereerste pizzarecept, een pizza die ze met zijn tweeën zouden maken. 

Verschillende ideeën waren de revue al gepasseerd. Vooral voor de 

toplaag waren zo veel mogelijkheden. Het had hen geduizeld. Maar toen 

ze eenmaal alle mogelijkheden aan de kant hadden geschoven, waren 

de dromen naar boven gekomen. Wanneer mensen bij hen in de zaak 

zouden komen, dan moest er iets ‘eigens’ in het recept zitten. Iets wat 

helemaal van hen was en waar hun eigenheid in uit zou komen. Een 

pizza waar passie uit zou spreken, maar niet te overdreven aangezet. 

Een bodem die niet te dik was en niet te zwaar op de maag, maar wel 

met een heerlijke stevige bite. En de tomaten, er moesten in ieder geval 

romatomaten in. Die maken het heerlijk zoet. Nu nog de samenstelling 

van alle ingrediënten. Anna maakte haar wensen waar zij de nadruk 

op wilde leggen kenbaar. En ook Rick vertelde zijn ideeën. Hij merkte 

dat Anna lang nadacht over de saus. Die had een hoge prioriteit voor 

haar. Ze noemde het: ‘de belangrijkste reden als een pizza net niet uit de 

verf komt’. Rick onderkende het belang van een goede saus, maar kon er 

niet omheen dat de toplaag voor hem minstens dezelfde prioriteit had. 

Ook al leek deze laag eenvoudiger. De samenstelling bleek uiteindelijk 

een hele klus. Na het lijstje van de ingrediënten en de samenstelling 

kwam de moeilijkheid van de naam. Inmiddels liep Rick peinzend van 

links naar rechts door de keuken. Als hij creatief werd, moest hij lopen 

en niet stilstaan. ‘De naam’, zei hij, ‘moet iets zijn als een belofte. Een 

belofte voor de smaaksensatie in je mond. De naam moet een bepaalde 

verwachting wekken.’ Hij spreidde zijn handen met een weids gebaar. 

‘Het zou het mooiste zijn’, vond hij, ‘als de naam een uitdrukking zou zijn 
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56   pizza sei la mia vita

van wat wij allebei zouden kunnen zeggen. Niet te moeilijk, maar wel 

duidelijk.’ ‘Iets met alles’, beaamde Anna. ‘Deze zaak betekent alles voor 

ons. Voor jou en voor mij. We leggen er al onze tijd in. En ik weet zeker 

dat we sommige seizoenen veel geld zullen binnenhalen en andere 

seizoenen minder. Maar één ding wil ik in ieder geval wel: dat we nooit 

zullen opgeven om ervoor te gaan. Het betekent namelijk álles voor ons.’ 

Rick gaf een klap op het aanrecht. Deze zaak en hun samenwerking. Nu 

wist hij het! De naam: jij bent mijn alles, sei la mia vita. Een naam boven 

hun recept, die hun samenwerking en passie voor dit werk uitdrukte! 

Hun ultieme maar vooral unieke recept!

+++

uniek recept

In de twee voorafgaande hoofdstukken hebben we geconstateerd dat de 

persoonlijkheid en de identiteit van grote invloed zijn op de relatie. Iedere 

relatie is daarmee uniek. Deze identiteit bepaalt de dynamiek en de meest 

belangrijke thema’s binnen de relatie. Maar ondanks het feit dat elke re-

latie uniek is, zijn er drie kernthema’s die iedere relatie nodig heeft. Deze 

drie kernthema’s leggen we naast de drie lagen van de pizza. Het eerste 

kernthema is commitment. Het tweede thema emotionele intimiteit. En 

het derde is passie. Deze drie thema’s trekken we door naar de pizzameta-

foor. Respectievelijk:

de Bodem

de saus

de toplaag

Rick en Anna maakten samen een lijst met ingrediënten. Juist het feit 

dat zij niet volgens een vast recept kookten wil laten zien, dat ieder stel 

uiteindelijk zijn eigen unieke invulling geeft aan de lagen en daarmee aan 

hun hele relatie. Ieder stel kiest dus voor hun eigen persoonlijke touch. 

Dat deze verschillende manieren van invullen ook gevolgen heeft voor 

het type relatie dat je hebt, is daarmee een feit. In dit hoofdstuk zoomen 
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we in op de verschillende soorten relaties, die gebaseerd zijn op de ver-

schillen in nadruk binnen de relatie. Ik ben benieuwd in welke relatie jij 

je op dit moment herkent? Een relatie staat uiteraard nooit stil. Waardoor 

een type van de relatie dus geen vast gegeven is. Het type waarin jij je 

herkent is dus tijdelijk, variabel en geheel afhankelijk van jullie invulling 

of omstandigheden. 

herkomst van het recept

Voordat we aan de samenstelling van de pizza beginnen is het belangrijk 

eerst een paar vragen te beantwoorden. Hoe ben ik gekomen tot deze drie 

lagen van de pizza? En waarop baseer ik de kernthema’s commitment, 

emotionele intimiteit en passie? Onderstaande drielaagse pizza is geba-

seerd op het concept van de Triangular theory of love.5  

De Triangular theory of love is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 

onder langdurige relaties door psycholoog Robert J. Sternberg. Uit zijn 

onderzoek bleek dat de ultieme liefde tussen man en vrouw gebaseerd is 

op drie componenten. Nu, ruim dertig jaar na het onderzoek, is deze the-

orie nog steeds actueel in veel onderzoeken en op universiteiten over de 

hele wereld. De theorie laat zien wat ultieme liefde nodig heeft. De drie 

onderdelen van deze liefde zijn: commitment, intimiteit en passie. 

Commitment; beslissing: het besluit dat je van elkaar houdt. Voor de 

lange termijn betekent het de beslissing te kiezen voor toewijding om 

jullie liefde vast te houden. De duurzaamheid van liefde heeft veel te 

maken met de manier van kiezen. En de toewijding er voor elkaar te zijn. 

Werkwoorden die passen bij commitment zijn: kiezen, aangaan, over-

gave, toewijden aan.

Intimiteit  is het ervaren van gevoelens van nabijheid, hechting en 

verbondenheid in een liefdevolle relatie. Dit komt tot stand in de ont-

moeting tussen twee personen. Door betrokken te zijn op elkaar. Open 

te staan voor contact. Het vermogen hebben om de ander te ontvangen 

en aanraakbaar te zijn. Werkwoorden die hierbij passen zijn: ontmoeten, 

kennen, aanraken en steunen.
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Passie  ofwel de drive die tot romantiek, fysieke aantrekkelijkheid en een 

seksuele relatie leidt. Dit gaat over de aantrekkingskracht in de relatie. 

Het genieten van elkaar. Spannende dingen doen om elkaar opnieuw te 

ervaren. Werkwoorden die hierop van toepassing zijn: aantrekken, bege-

ren, ervaren, verbeelden, beleven en verlangen.

Als we de Triangular theory of love uitwerken in de pizza metafoor ont-

staan de volgende vergelijkingen. De bodem is commitment, de saus de 

intimiteit en de toplaag de passie. Deze pizza ga ik in de komende hoofd-

stukken laag voor laag uitwerken. De basis van de pizza is de bodem, 

deze moet de overige twee lagen kunnen dragen, dit begint met toewij-

ding. Toewijding aan het vak, aan jullie relatie. De saus volgt pas daarna. 

Intimiteit komt voort uit toewijding: het kiezen voor elkaar. Zonder deze 

bewuste keuze is intimiteit als tomaat op een pizzadoos. De passie is de 

extra afwerking die de onderste twee lagen nodig heeft.

 

De verschillende lagen kunnen niet zonder elkaar en daarbij zijn de on-

derlinge verhoudingen tussen de pizzalagen ook van belang. Wat gebeurt 

er als een bodem te droog is of wanneer je alleen maar bezig bent met de 

smaken van de tomatensaus en de toplaag? Kortom, wat voor verschil-

lende soorten liefde zijn er? En wat zegt dit over het type relatie dat je 

hebt? We gaan in dit hoofdstuk de ingrediënten van het recept bekijken 

en verdiepen ons meer in de type pizza’s, dus relaties, die er zijn. 

de ingredienten van elke pizza-huwelijk

Trek allebei je schort aan en kies ervoor dit recept met zijn tweeën te be-

reiden. Zet alle ingrediënten die hieronder beschreven staan op een rij en 

neem deze een voor een door. Steek de kaarsen aan en zet goede muziek 

op! Verhit de sfeer door in ieder geval prachtige onderkleding te dragen. 

Het ultieme pizzarecept bestaat uit:  

de Bodem, 

de saus 

en de toplaag. 
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Het hebben van alle ingrediënten en de samenstelling daarvan zijn es-

sentieel. De keuze voor het soort en de hoeveelheid van het ingrediënt 

heeft alles te maken met jullie persoonlijkheid en identiteit. Voel je hierin 

vrij, maar houd wel in de gaten dat elk recept voldoende aandacht krijgt. 

Dat scheelt het halve werk!

de Bodem van toewijding

1 mok overgave

Wat extra vertrouwen om te bestuiven

½ lepel zorg en inzet

Bindmiddel

Snufje keuze

Scheutje verknochtheid

Lepel ernst 

Stuif een beetje vertrouwen op een schoon werkvlak, meng ondertussen 

zorg en inzet in een mengkom. Voeg hier een mok vol overgave aan toe, 

samen met een snufje keuze en een scheutje verknochtheid. Meng dit al-

les met de mixer tot je een soepel deeg van devotie hebt. Neem de devotie 

en leg dit op het werkvlak. Bestuif het werkvlak met wat extra vertrou-

wen en smeer de deegroller in met wat ernst. Voeg nog wat bindmiddel 

toe en de bodem is klaar om te beleggen met saus. 

een gevulde pizzasaus vol intimiteit

400 gram huiselijkheid 

Een paar takjes verse innigheid

1 teentje eerlijkheid

Scheutje Warme sfeer

Snufje Openheid

Doe de huiselijkheid, een paar takjes innigheid, het teentje eerlijkheid en 

een scheutje warme sfeer in de blender. Vergeet het snufje openheid niet! 

Meng het tot een gladde saus. Schenk de volle intieme saus op het midden 

van de pizzabodem en verdeel deze gelijkmatig.
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spannende toplaag vol passie

½ bol hartstocht

Pure Parmezaanse drift

8 plakjes verlangen

1 theelepel aantrekkingskracht

½ rode verse vurigheid

Trek de hartstocht in kleine stukjes en strooi deze over de saus. Rasp er 

een dunne laag pure Parmezaanse drift over. Leg de plakjes verlangen er 

boven op. Sprenkel het theelepeltje aantrekkingskracht erover heen en 

verdeel als laatste de verse rode vurigheid over het geheel.

Nu nog even 5 minuten in de hete oven en tadaaa! Daar is jouw pizza sei la 

mia vita of anders gezegd jouw relatie die voluit zegt: ‘Jij bent mijn alles!’

eigenschappen en samenstelling

De hoeveelheid liefde die partners ervaren en die in de relatie aan-

wezig is, hangt volledig af van de invulling van de ingrediënten per 

laag. Anders gezegd, elke relatie hangt samen met de samenstelling 

van ieder apart component en de juiste balans daarvan. Commitment, 

intimiteit en passie kun je niet los van elkaar zien. Elke laag beïnvloedt 

de volgende laag. Dit is makkelijker aan te duiden via de metafoor van 

de pizza, waarin elke laag nodig is om überhaupt een pizza te worden. 

Maar ook de kracht van een relatie is eenvoudig te duiden. De laag die 

zogezegd het lekkerst is en het makkelijkst tot stand komt, is de kracht 

van jullie relatie. Andere lagen kosten misschien veel discussie en over-

leg en zijn daarmee veel moeilijker om te zetten in goede verhoudingen. 

Het gemak en de uitdaging van de samenstelling van de pizzalagen laat 

dus veel zien van jullie relatie. Misschien is het voor jullie makkelijker 

om aan de laag van commitment te werken dan aan de laag van emoti-

onele intimiteit. En mogelijk voelt de laag van de passie alleen maar als 

een uitdaging. Hiermee geef je een voorzichtig karakter weg van jullie 

relatie met zijn eigen dynamiek. De onderlinge verhoudingen spiegelen 

de stijl van liefde die een relatie heeft én geven inzicht waar jullie mo-

gelijke uitdagingen liggen. Maar voordat we naar de onderlinge verhou-
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dingen zullen kijken, zijn er nog enkele factoren waar we rekening mee 

moeten houden.

Eigenschappen

De drie lagen vloeien wel in elkaar over, maar hebben niet dezelfde 

eigenschappen. Commitment is een behoorlijk constante factor. Vertrou-

wen geven aan en een keuze maken voor de ander is een vrij constant 

gegeven, dat minder snel onderhevig is aan emotionele schommelin-

gen. Een voorbeeld. Na een flinke baaldag op je werk met alle negatieve 

toestanden van dien, wil je thuis je verhaal kwijt. Maar je partner heeft 

er duidelijk geen zin en dus zul je met je verhaal moeten wachten of het 

inslikken. Na zo’n voorval zul je in principe niet snel de toewijding van je 

partner betwijfelen. Maar wanneer je al een zéér lange, moeizame peri-

ode op je werk hebt en je partner geeft iedere keer aan niet beschikbaar 

te zijn, dan kun je de beschikbaarheid van je partner echt missen. Dat 

kan gevolgen hebben voor jouw ervaring van commitment in de relatie. 

Emotionele intimiteit en passie zijn duidelijk variabel in karakter en veel 

meer afhankelijk van verschillende factoren. Wanneer je net een flink 

conflict met elkaar hebt gehad, kan het zijn dat je minder zin hebt om een 

gesprek te voeren met je partner. En ook op het gebied van passie geldt 

dit. Wanneer de sfeer erotisch opwindend is, lijkt de stap naar seksuele 

spanning niet heel moeilijk. Of wanneer je een prachtige jurk aan hebt en 

je partner je een mooi compliment geeft, dan voel je je vaak echt gewaar-

deerd. Passie en intimiteit zijn dus gemakkelijker te beïnvloeden dan 

commitment. Het kan je meenemen naar een meer een positieve sfeer in 

jullie relatie, maar dus ook naar een meer negatieve. Deze laatste twee 

factoren zijn namelijk sterk te beïnvloeden.

Invloeden

In een relatie is het de wens om alle componenten evenveel aandacht te 

geven, maar in werkelijkheid is dit niet altijd het geval. Dit kan komen 

door wisselende omstandigheden. Maar ook door onze eigen persoonlijke 

identiteit. Soms kan een onderdeel even sterk de aandacht krijgen, omdat 

iemands persoonlijke verhaal daar om vraagt. Als ik naar mijzelf kijk, 
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dan was commitment een periode meer ingewikkeld. Ik vond het zelf niet 

makkelijk om mijn zelfstandigheid op te geven en mij over te geven aan 

mijn partner. Dit zag ik terug in het feit dat ik bang was om afgewezen te 

worden door de persoon van wie ik het meest hield. Als kind heb ik dat 

onbewust ervaren doordat ik veel te vroeg afscheid heb moeten nemen 

van mijn moeder. Mijn angst was dat, wanneer ik mij echt zou overgeven 

aan de relatie, dit kon leiden tot een nieuwe afwijzing. Daar was ik bang 

voor. Mijn keuze voor mijn man maakte ik dan ook meer geleidelijk dan 

dat ik er onbezonnen voor koos. Zo kan onze persoonlijke geschiedenis 

effect hebben op de manier hoe we in een component staan. Dat dit niet 

altijd hoeft te duren, heeft ook te maken met de manier hoe jouw identi-

teit een rol blijft spelen. Meestal heb je daar een keuze in, maar soms ook 

niet. Er zijn dus zowel interne als externe factoren die van invloed zijn op 

het ervaren van commitment, intimiteit en passie in de relatie. 

De laagjes van de pizza bezitten niet altijd dezelfde ingrediënten. Soms 

heb je hier en daar wat extra toegevoegd, waardoor de verhoudingen 

scheef zijn komen te liggen. Binnen deze componenten speelt de rela-

tie zich af en verhouden de componenten zich onderling. Dus de dikte 

van de bodem, de hoeveelheid saus en de soort toplaag die jullie kiezen, 

bepaalt de pizza. 

Onderlinge verschillen

De pizza gaat niet over één persoon, maar over de samenwerking tussen 

twee partners. Daarmee hebben we voortdurend te maken met twee 

personen. Ze hebben allebei hun eigen visie op de relatie. Soms kan dat 

heel dicht bij elkaar liggen. In de interactie kunnen jullie dan ook veel 

aandacht geven aan bijvoorbeeld commitment en passie. Daarmee stellen 

we dat de onderlinge verhouding zich nadrukkelijk op het gebied van 

commitment en passie afspeelt. Maar het kan ook zijn dat beide partners, 

wanneer we zo gaan kijken naar de onderlinge verhoudingen, elk een 

heel andere visie hebben op de relatie. De man kan bijvoorbeeld goede 

gesprekken missen, terwijl de vrouw het vuur in de passie mist. Mochten 

jij en je partner verschillen van visie, dan hebben jullie waarschijnlijk ook 
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andere uitkomsten als het gaat om jullie onderlinge verhoudingen. Dat 

is geen probleem. Het spiegelt namelijk duidelijk een wens en daarmee is 

het een mogelijkheid voor een gesprek of mogelijk een extra actie.

stijlen van liefde

Kortom, de drie componenten commitment, intimiteit en passie heb-

ben bij ieder stel hun eigen unieke werking. Deze werking benoemen 

we als samenstelling. Deze is afhankelijk van onze persoonlijkheid en 

onze identiteit. De verschillende componenten zullen we in de volgende 

hoofdstukken uitwerken. De unieke samenstellingen van de lagen, 

beschrijven ons de verschillende stijlen van liefde. Deze stijlen gaan we 

bekijken als een spiegel voor onze eigen relatie. Zijn er dan liefdesstijlen 

bij die ook fout kunnen zijn? Nee! Maar het is wel duidelijk dat de ene stijl 

van liefde sterker en duurzamer is dan de andere. Het heeft dus weinig 

zin gefrustreerd te zijn door het feit dat er tussen jou en je partner slechts 

lege liefde is. Wat misschien wel helpt is om te kijken naar de mogelijk-

heden om de andere componenten meer leven in te blazen. Een liefde die 

gaat voor alle componenten, zodat je kunt zeggen: ik wil je helemaal!

 Er zijn de volgende stijlen van liefde:

+ Vriendschappelijke liefde

+ Lege liefde

+ Romantische liefde

+ Turbulente liefde

+ Complete liefde

Vriendschappelijke liefde

Wanneer passie weinig aanwezig is en de focus in een relatie vooral 

ligt op emotionele intimiteit en commitment, spreken we over vriend-

schappelijke liefde. Ogenschijnlijk is er niets mis met de relatie, behalve 

misschien dat deze een wat voorspelbaar karakter kan hebben. Want de 

passie in deze relatie is meestal ver te zoeken. De liefde is meer ‘maatjes-

achtig’ geworden. Vaak onstaat vriendschappelijke liefde na een turbu-

lente fase van bijvoorbeeld het krijgen van kinderen, mantelzorg voor 
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een van de ouders of langdurige stress op het werk. Dan is het waar-

schijnlijk een van de twee die heel erg naar deze stijl van liefde verlangt. 

Niet raar, want er is zo veel gebeurd wat spanning heeft gegeven. Even 

rust in huis graag! Duurzaamheid is zeker aan de orde. Het mooie aan 

deze stijl is dat harmonie het uitgangspunt is. De sfeer in huis, de gezellig-

heid. Het echte ‘thuis’-gevoel. Maar harmonie en de drie ‘r’s, kunnen in de 

liefde te voorspelbaar en daardoor te onaantrekkelijk worden. Er zit niet 

altijd aantrekkingskracht in voorspelbaarheid, ze kunnen elkaar zelfs 

bijten. Passie kan dan ook echt gemist worden. Of zelfs ergens anders 

gezocht worden. 

Een voorbeeld uit de praktijk. Een man vroeg advies voor zijn zwager en 

schoonzus. Hij vertelde over hun huwelijk, dat altijd vol liefde en passie 

was. Ze hadden een sterk huwelijk dat inmiddels al tien jaar duurde. Ze 

waren laat aan kinderen begonnen, omdat ze beiden arts waren en een 

drukke baan hadden. Nu hadden ze hun dochtertje gekregen en hun hele 

huwelijk was veranderd. Zijn zwager was er klaar mee. Zijn schoonzus 

was compleet veranderd. Waar ze eerst geregeld met elkaar uit eten of 

naar het theater gingen, draaide nu alles om thuis. De gesprekken waren 

gingen over heel andere zaken. Zelfs haar persoonlijkheid leek sterk an-

ders dan voorheen. Zijn zwager had zichtbaar gemis in de relatie, hij had 

gebrek aan passie en spanning. Hij vond zijn vrouw niet langer aantrek-

kelijk en zocht zijn heil in het kijken naar porno. 

Vriendschappelijke liefde is als het eten van een pizza waar je vergeten 

bent een toplaag aan toe te voegen. De pizza heeft veel minder karakter 

en zeker ook minder aantrekkingskracht. Hij is niet af, niet spannend en 

je krijgt veel minder zin in om je tanden er in te zetten. De uitdaging is 

om de pizza af te maken!

Lege liefde

Wanneer er bijna alleen nog maar sprake is van commitment en nauwe-

lijks meer van intimiteit en passie, dan spreken we over lege liefde. Liefde 

die niet zo veel meer zegt voor beiden of een van beide partners. Er is niet 

veel meer over dan het uitspreken van trouw naar elkaar. En zelfs daar 
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wordt zo nu en dan heimelijk aan getwijfeld. Uiterst stug en moeizaam is 

dit. Aan de buitenkant kun je dit niet aflezen, maar de binnenkant zijn er 

geregeld stille gevechten. Een voorbeeld hiervan. Een vrouw die haar hart 

uitstortte, ze vertelde me dat haar man al lange tijd weg was. Niet letter-

lijk. Hij was gebleven, trouw op zijn post. Maar beiden wisten ze dat ze al 

lange tijd geen echte interactie meer hadden gehad. Ze waren in de loop 

van de jaren steeds verder uit elkaar gegroeid. Hij wilde minder en minder 

met het geloof. Zij beet zich erin vast, in de hoop dat dit haar zou helpen. 

Hij koos voor sporten en social media. Zij koos voor vriendinnen en gezel-

lige kopjes koffie. En als er dan echt iets plaatsvond in de familie of met de 

kinderen, dan spraken ze met elkaar als twee vreemdelingen. Ze probeer-

de het echt wel. Heel hard zelfs. Maar ze wist niet meer hoe ze hem nog 

kon bereiken. En hij, ogenschijnlijk leek hij al afgehaakt. Er waren geen 

gesprekken meer, geen echte ontmoetingen. En er was al helemaal geen 

sprake meer van aantrekkingskracht. Het was net een lege huls. 

Lege liefde is als het eten van alleen de bodem van de pizza. Smakeloos 

en taai. Een pizza krijgt pas weer een naam als de andere lagen worden 

toegevoegd. De uitdaging is om samen op zoek te gaan naar de saus en de 

toplaag. 

Romantische liefde

Romantische liefde in een relatie legt de nadruk op passie en intimiteit, 

maar minder op commitment. Het is dan ook logisch dat aan het begin 

van een relatie met deze stijl verliefdheid veel sterker aanwezig is. Er ligt 

in deze fase minder nadruk op devotie en langdurige trouw. Het is alle-

maal wat gevoelsmatiger. Een fase waar ik met heel veel plezier op terug-

kijk! En tegelijkertijd is het een liefde die niet een eenmalige fase in een 

relatie is. Romantische liefde is niet uitsluitend gekoppeld aan de beginfa-

se, maar komt in verschillende fasen van de relatie weer terug. Dit heeft 

vooral te maken met de nadruk op passie en intimiteit in de relatie. Maar 

duurzaamheid van een relatie heeft commitment nodig. In Nederland 

komen veel relaties in zwaar weer rond het vijfde, zesde jaar. Dan komen 

de eerste grote life events, die elke relatie een duw- en trekfase geeft. Dat 

is vaak de periode van een pittige baan in combinatie met een nieuwe 
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gezinssamenstelling, het vraagt allebei aandacht. Zo’n life event komt een 

paar keer terug in het leven. Wanneer kinderen pubers worden. Wan-

neer de zorg voor ouders een grotere rol krijgt. Overgang van banen. 

Definitieve kinderloosheid. Dan komt het aan op commitment. Liefde 

waar een keuze aan ten grondslag ligt. Te lang verlangen naar romanti-

sche liefde, waar gevoel en geluk voorop staan, geeft dan een desillusie. Je 

hebt het nodig om tegen elkaar te zeggen: ‘We blijven bij elkaar, ongeacht 

wat er nog op ons afkomt!’ Soms starten stellen in de romantische liefde, 

maar maken ze daarna nooit een bewuste keuze voor elkaar.

Romantische liefde heeft een uitstekende saus en een nog meer aan-

trekkelijke toplaag. Daar is de concentratie naar uitgegaan. Maar aan 

de bodem is nauwelijks aandacht besteed. Met het gevolg dat deze niet 

stevig genoeg is om de rest te dragen. Dit zie je nauwelijks van bovenaf, 

maar blijkt vooral wanneer je de pizza wilt optillen of op het moment dat 

de bodem getest wordt.

Turbulente liefde

Wanneer het in de liefde vooral draait om commitment en passie, en 

emotionele intimiteit een kleinere plaats inneemt, spreek je van een meer 

turbulente liefde. Een liefde die aan de buitenkant behoorlijk grillig kan 

zijn. We kennen het meer als een haat-liefde verhouding. Fantastische 

seks gecombineerd met een bewuste keuze voor elkaar. Maar onder-

tussen moeite hebben échte gesprekken te voeren. Het lijkt alsof beide 

personen moeite hebben om elkaar echt te ontmoeten. En dan gaat het in 

de ontmoeting over het voeren van goede gesprekken en het emotioneel 

betrokken zijn op elkaar. Ondanks dat de passie van deze relatie af kan 

spatten, mist het een stukje huiselijke harmonie. Dat is op een bepaalde 

manier ook verwarrend. Waar seks en passie zijn is liefde, zul je denken. 

Maar wanneer echte betrokkenheid en emotionele intimiteit ontbreekt, 

ervaar je niet zo snel rust en saamhorigheid in de relatie. Toch kan deze 

turbulente vorm van liefde ook een perfecte overlevingsstrategie zijn in 

een heel drukke periode. Een periode waarin je simpelweg geen tijd hebt 

elkaar echt te ontmoeten. Waarin je zeker weten voor elkaar kiest, maar 
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nauwelijks tijd met zijn tweeën kunt doorbrengen. Het is heerlijk om 

elkaar dan te voelen en aan te raken. 

Turbulente liefde is als pizza met alleen een bodem, zeer waterige en 

nauwelijks aanwezige saus en daarbovenop een heerlijk samengestelde 

toplaag. De toplaag met daaronder nauwelijks saus is een vormt een 

vreemde pizza. Misschien voldoet deze pizza om even van te snoepen 

wanneer je erge trek hebt, maar al snel kom je tot de conclusie dat de saus 

onmisbaar is. Het is dan goed om te zoeken naar de samenhang, naar de 

samenbindende elementen van de saus. 

Complete liefde

Complete liefde is liefde die gaat voor alle drie de componenten tegelijker-

tijd. Voor commitment, voor intimiteit en voor passie. Daar is huiselijk-

heid en rust, maar tegelijkertijd ook echte, vurige aantrekkingskracht. 

Dat alles met een basis van vertrouwen en het bewust kiezen voor elkaar. 

Dit hoeft niet altijd in een goede balans te zijn. Maar er is wel aandacht 

en inzet voor alle drie de componenten. Ik heb stellen om mij heen die 

deze complete liefde kennen. Waar vertrouwen is in elkaar. Rust om 

elkaar te ontmoeten. En een zichtbare chemie als teken van aantrek-

kingskracht. 

Complete liefde is de pizza die er niet alleen het meest aantrekkelijk 

uitziet, hij is ook het lekkerst. Er is aan alle lagen aandacht besteed. Mis-

schien heb je de juiste balans van de ingrediënten nog niet gevonden. 

Met het bakken van pizza’s blijf je vaak zoeken naar de juiste balans, 

maar dat is geen probleem, zolang de pizza wel zorgvuldig en volledig is 

samengesteld. 

Deze spiegel van de stijlen van liefde kan leuk zijn, maar ook bijzonder 

confronterend. Ik realiseer me dat het voor sommigen van jullie op dit 

moment betekent om het mindere in jullie relatie te accepteren. Dat is 

niet hetzelfde als met minder genoegen nemen. Want dat lijkt meer uit 

te gaan van totale berusting met weinig zicht op betere tijden. Ook dat 
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is mogelijk, maar ik hoop dat deze mindere periode je niet stil zet. Een 

mindere periode kan helaas soms ontstaan door bepaalde omstandighe-

den of onmacht. Dat het niet makkelijk is om in deze omstandigheden te 

zijn, weet je zelf vaak beter dan wie dan ook. Het kan zo eenzaam voelen 

om niet voor- en niet achteruit te kunnen in de relatie. Zo verstikkend. 

Hoeveel tips je ook krijgt en hoeveel goede raad ten spijt. 

Ik merk dat juist in deze momenten het meer dan wat ook draait om je 

persoonlijkheid en je identiteit, zoals we zagen in de voorgaande hoofd-

stukken. Heb je een thuisfront waar je op terug kunt vallen, wanneer de 

liefde leeg en hard is? Red je het om vanuit jullie geschiedenis samen en 

afzonderlijk, opnieuw de strijd aan te gaan? Zijn er vrienden die zonder 

oordeel een arm om jullie heen kunnen slaan en bereid zijn mee te vech-

ten? Lukt het je om je dan uit te strekken naar God, zodat Hij misschien je 

tranen kan wissen of naar jouw woede kan luisteren? Leef je in een om-

geving waar jullie nieuwe poging of uithoudingsvermogen wordt gezien, 

gewaardeerd en gestimuleerd? Allemaal essentiële vragen. Hoe dan ook 

hoop ik dat jullie het waard vinden om te vechten voor complete liefde. 

Misschien wel voor de zoveelste keer. 

Rick en Anna wilden een recept maken waarbij de verschillende 

lagen goed tot hun recht zouden komen. Een pizza waarbij bo-

dem, saus en toplaag op elkaar afgestemd waren. Ook per laag vroeg dit 

om afstemming, afstemming van de ingrediënten. Welke smaken pasten 

goed bij elkaar en in welke verhouding? Wat was aantrekkelijk na zo 

veel tijd samen? Wat ze wilden was duidelijk, maar het bereiden vroeg 

inzet. Daarvoor kwam het aan op een keuze. 
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70   ik wil je helemaal

kracht

schuilt 

in vertrouwen

- Erica Kramer -
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 4

de Bodem
een Basis van vertrouwen

Geïrriteerd gaf Rick met de deegroller een harde klap op het werkblad. 
Anna’s stem klonk ondertussen scherp: ‘Ik kijk vooral naar de dingen die 

wel goed gaan, maar ik mag toch ook wel vraagtekens plaatsen bij pun-

ten waar ik over twijfel?’ En met een klap trok ze de keukendeur dicht. 

Weg was ze! Naar haar vriendin. Dat was ook precies haar verwijt aan 

hem geweest. Waarom zij zo vaak afsprak met vriendinnen en waarom 

hij eigenlijk nauwelijks afspraken maakte met anderen. Hij had gezegd 

dat hij er geen behoefte aan had. Het was wel prima zo. Hij had leuke 

contacten, maar heel dikke vrienden, dat was voor hem meer iets van 

de middelbare school geweest. En nu met Anna was het wat hem betreft 

goed. Beide handen kneedden met een vast ritme het deeg. Compact 

maken van het deeg, aanduwen, en weer een paar keer flink knijpen. 

Het kneden was zo langzamerhand routine geworden. Meestal maakte 

Rick samen met Anna een aantal deegballen, zodat ze niet iedere keer 

apart deeg hoefden te maken. Nu was Anna dus weg. Alweer naar een 

vriendin, waar ze ongetwijfeld dit verhaal zal vertellen. Goed, als hij er 

langer bij stil stond, viel het hem ook op dat hij niet veel contacten had. 

Hoe weinig mensen hij eigenlijk in zijn hele leven had vertrouwd. Niet 

dat hij alleen was geweest. Hij had genoeg mensen om zich heen gehad, 

maar bijna niemand wist echt wat hem bezighield. Hij herinnerde zich 

de keer dat zijn vader op staande voet ontslagen was, en het gezin als 

gevolg daarvan in vrij korte tijd plotseling moest verhuizen. Naar een 

mindere buurt en een andere school. Nooit had hij hierover gespro-

ken met iemand en zijn ouders waren op dat moment ook druk bezig 

geweest met het opzetten van een eigen zaak. Nu hij aan vriendschap-

pen dacht, kwam dit hele gevoel van contact aangaan weer terug. Anna 

was eigenlijk de enige die echt wist wat er bij hem speelde. Dat werkte 

prettig, omdat hij in gesprekken makkelijk kon teruggrijpen op eerder 
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72   de Bodem

vertelde verhalen. Het werkte ook lastig, moest hij toegeven. Juist wan-

neer Anna hem niet begreep, leek het hem wel eens prettig om iemand 

anders even te raadplegen. Hij hield veel van Anna, maar soms werd 

hij zo moe van alles wat ze van hem leek te verwachten. Dan kostte het 

hem echt moeite en raakte haar kritiek en te hoge verwachtingen hem 

echt. Dan kostte het moeite om voor haar te blijven gaan!

+++

commiteren

Het bewerken van de bodem, schetst het werken aan commitment binnen 

de relatie. De eerste laag van het model van de Triangular theory of love  

die we nader bekijken. In dit hoofdstuk gaat het om het woord ‘commite-

ren’. Wat doet commitment voor een relatie? En heeft dit te maken met 

vertrouwen? Dan moeten we uit het verhaal van Rick en Anna afleiden, 

dat dit geen goed nieuws is voor Rick. Commitment is meer dan het 

woord ‘vertrouwen’. Werkwoorden die we in hoofdstuk 3 hebben toege-

voegd bij de benoeming van deze laag zijn: kiezen, aangaan, overgave en 

toewijden aan. Om commitment in de relatie te beschrijven is het goed 

om eerst te kijken naar onze culturele identiteit. Daarmee plaatsen we 

het woord commitment terug in de context van de liefde waarin wij op 

dit moment leven. Na deze analyse zullen we ontdekken wat commit-

ment achtereenvolgens te maken heeft met verwachtingen, vertrouwen, 

vergeven en ten slotte kiezen! Een prachtige start met als doel een blik te 

werpen op de essentiële basis van jouw en mijn relatie.

verandering van model

‘Geen wonder dat zij uit elkaar zijn gegaan! Zij is vreemdgegaan en ik kan 

me voorstellen dat dit voor hem de druppel was.’ Zomaar een uitspraak 

over de liefde die typerend is voor onze tijdgeest. Toch is deze tijdgeest 

nog niet heel lang centraal gedachtegoed in Nederland. De afgelopen 

honderdvijftig jaar lijkt er sprake te zijn van een verschuiving in  

conceptie van de liefde. Welke plaats geven wij op dit moment aan  

commitment in de liefde? Deze vraag kunnen we alleen beantwoorden, 
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als we inzoomen op ons model van liefde. En ons model van liefde is 

nog helemaal niet zo oud. Onze opa en oma zijn opgegroeid in een ander 

model, volgens andere normen en waarden. Halverwege de negentiende 

eeuw werden huwelijken zeker niet altijd op basis van liefde gesloten, 

maar voornamelijk op basis van economische redenen. Mannen en 

vrouwen kwamen toen met name bij elkaar om kinderen te krijgen. 

Kinderen krijgen zonder partner was zeker niet geaccepteerd. Eind jaren 

zeventig van de negentiende eeuw was de opkomst van allerlei fabrieken 

gaande. In de periode rond 1900 beschrijft de socioloog Durkheim dat er 

sprake was van massale verhuizing naar steden vanwege deze fabrieken, 

mensen trokken naar de stad vanwege de werkgelegenheid. Hierdoor 

ontstonden nieuwe vormen van gemeenschappen. Huwelijken waren 

extra belangrijk, want trouwen gaf altijd een basis voor gemeenschap. In 

de relatie was een goede man, iemand die zorgde voor zijn gezin. Dit is 

meer functioneel van aard en romantische liefde stond op nummer twee. 

Gehuwden gingen niet snel uit elkaar. Vertrouwen lag dus veel meer in 

handen van factoren als het goed zorgen voor het gezin. Samen te vatten 

als: ‘Ik hou van haar, ze heeft altijd goed voor mij gezorgd!’ Termen als 

intimiteit en vertrouwen hadden in die periode een andere betekenis. 

Die lag meer in een zin als: wij krijgen samen kinderen en gaan samen de 

uitdagingen van het leven aan, tot een van beiden ziek wordt of sterft. 

Veel meer een feitelijke verbondenheid dan allerlei subjectieve gevoe-

lens. Je wist wie je was, omdat je wist wat je moest doen in het leven. En 

daardoor hoorde je bij een gemeenschap en zo was je rol in een relatie 

duidelijk. Je identiteit was dus op een veel gemakkelijkere manier ge-

waarborgd. Dat was het model van liefde toen.

‘Ik hou van hem, omdat hij me gelukkig maakt!’ Dit is de uitspraak aan de 

hand waarvan ik het nieuwe en huidige model wil uitleggen. Want de tijd 

heeft niet stilgestaan. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw ver-

dween met de gelijkstelling van de vrouw aan de man, de economische 

afhankelijkheid die een eeuw geleden een eenvoudig feit was. Zo kreeg 

de rolverdeling een enorme duw; de economische belangen waren niet 

langer bepalend voor een relatie. Er werd een verandering ingezet van 
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een objectieve relatie naar een subjectieve. Het woord liefde was steeds 

minder verbonden met economische factoren. Wat wil ik hiermee zeg-

gen? Ik denk het volgende: Vertrouwen en intimiteit waren niet langer 

onpersoonlijke, objectieve begrippen die samenhingen met economische 

afhankelijkheid, maar kregen nu een subjectieve invulling. Mensen wis-

ten plotseling wat het was, om dicht bij hun gevoel te leven en dit mee te 

nemen in hun keuze voor hun partner. Door de verandering in rolverde-

ling, iets wat zeker de afgelopen dertig jaar zichtbaar is, kwam ook een 

zoektocht naar identiteit naar boven. Je identiteit werd namelijk niet lan-

ger bepaald door vaste verhoudingen, rollen en jouw invulling daarvan, 

maar belangrijker werd jouw persoonlijke gevoel op terreinen als religie, 

tradities, je eigen geschiedenis en culturele vraagstukken zoals de visie op 

relaties. De aspecten die we in hoofdstuk 2 bekeken. 

De gebruikelijke traditie van het huwelijk en de rolverdeling werden in 

deze zoektocht naar identiteit van hun vaste normen ontdaan. In bijna alle 

gevallen had liefde niet langer een economische grondslag, maar was het 

een keuze uit vrije wil, gebaseerd op voornamelijk romantisch geluk. Het 

nieuwe liefdesmodel is dus gebaseerd op geluk en romantiek, in plaats van 

op functionaliteit. Dit nieuwe model bracht ook weer veranderingen met 

zich mee: de eerste scheidingen werden een feit. Lag hier eerst nog aan ten 

grondslag dat je eindelijk uit mocht spreken dat je niet gelukkig was in je 

huwelijk en dat je wel graag gelukkig wilde zijn de rest van je leven, steeds 

meer lijkt het vinden van meer geluk de reden om uit elkaar gaan. ‘Moet ik 

dan de rest van mijn leven ongelukkig blijven, door bij hem te blijven?’ Het 

romantische liefdesmodel van geluk heeft geen bestaansrecht wanneer 

geluk ter discussie staat! Dit kan doordat een partner zich ongelukkig voelt 

in de relatie, het geluk lijkt ‘op’ te zijn. Maar het kan ook vanwege een ver-

langen naar ‘meer’ geluk! ‘Ik heb iemand gevonden waar ik gelukkiger mee 

kan worden.’ Deze reden wordt in onze cultuur steeds mee legitiem. Esther 

Perel, een Amerikaans-Joodse psychologe die bekend is geworden door 

haar inzichten in persoonlijke en professionele relaties zegt: ‘Niet langer is 

ongeluk daarmee de enige basis van scheiden, maar ook een voortdurende 

zucht en evaluatie van ons eigen verlangen naar geluk.’6
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Ze beschrijft dit heel treffend: het woord intimacy is veranderd in  

INTO-ME-cy. Dit woordspel toont treffend dat het in relaties meer  

en meer om de persoon zelf en diens geluk draait. 

Je kunt je afvragen of het veranderende model van de liefde veel gevol-

gen had. Misschien merk je wel iets van die verandering van het model 

wanneer je in gesprek bent gegaan met de oudere generatie over het 

onderwerp liefde en relatie. Zij hebben over het algemeen heel andere 

gedachten over het werken aan een relatie. Je kunt je afvragen waarom 

het werken aan je relatie in onze tijd veel belangrijker is geworden. Wat 

waren de gevolgen van dit veranderende model van liefde? Deze ver-

andering lag vooral op het gebied van de verwachtingen. Er was niet 

alleen een veranderend model van liefde en geluk, maar ook van wat 

de verwachtingen van onze partner zijn. Want met de hang naar geluk 

ontstond binnen de relatie meer een romantisch ideaalbeeld van relaties. 

Het werd belangrijk om je echt gewaardeerd te voelen om wie je was in 

plaats van om wat je deed. Samen goede gesprekken voeren werd een 

belangrijke relatievoorwaarde. Het draaide meer en meer om romantiek, 

ontmoeting en begrip. 

Door de economische groei, groeiden ook de financiële mogelijkheden. 

En met de groei van de financiële mogelijkheden werden de werkmoge-

lijkheden breder. Veel mensen verhuisden voor hun baan of benutten 

andere kansen in het leven. En dat geldt nu nog steeds. Met het feit dat 

we veel mobieler zijn geworden, niet langer bleven wonen in de plaats 

van onze ouders of waar we gestudeerd hadden, ontstond er minder snel 

een hechte gemeenschap. Niet langer wordt onze woonplaats bepaald 

door bemoeienis van ouders, kerksystemen of sociale klasse. We bepalen 

zelf! Als een open veld, zonder obstakels. Er is minder community of zo-

gezegd verbondenheidservaring dan zes decennia geleden. In onze straat 

hebben we met een paar buren een straatfeest georganiseerd omdat we 

de mensen niet kenden van naam. Laat staan dat dit mensen zijn bij wie 

je aanklopt als het minder goed met je gaat. Daarvoor heb je vrienden, 

zeggen we dan vaak. Maar vrienden wonen niet altijd dichtbij. En juist 
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mensen die je met zekere regelmaat ziet, geven een community karakter. 

Een community en daarmee verbondenheid biedt individuen maar ook 

relaties veel. Waardering van onze partner, een moment van ontmoeting. 

Praktische hulp bij fysieke problemen. Oppas voor de kinderen. Zonder 

community of in de opbouwfase van een community, wordt dit verwacht 

van je eigen draagkracht binnen de relatie. 

Met de verschuiving van het functionele model naar het geluksmodel 

zijn er dus veel veranderingen op gang gekomen. Winst is dat stellen wat 

betreft keuzes vrijer zijn geworden, met een kostenplaatje dat we meer 

alleen zijn. Wat vroeger een hele gemeenschap, inclusief een partner, had 

te bieden aan iemand, komt nu veelal op de schouders van één persoon 

terecht.6 Hiermee is het hele perspectief van vertrouwen in een ander 

daglicht komen te staan. We verwachten veel van onze partner, en het 

voorkomen van teleurstellingen van de verwachtingen en vertrouwen 

is daarom erg belangrijk. Door vertrouwen ontwikkel je verbondenheid. 

En aan verbinding hebben we sterk behoefte. We proberen dus in een 

relatie vertrouwen te hebben in onze partner. Als een soort anker van 

veiligheid, zekerheid, betrouwbaarheid en trouw. Terwijl anderzijds 

verliefd worden op iemand anders, dat openlijk vertellen en daarmee het 

huwelijk stoppen, wel meer geoorloofd is dan ooit. Dat is eigenlijk best 

moeilijk te rijmen. Ons liefdesmodel roept dus om zowel keuzevrijheid als 

verbondenheid. 

verwachtingen en identiteit

Hoe spelen verwachtingen een rol in de relatie en wat heeft dit te maken 

met commitment? Wat zijn verwachtingen? Ieder stel heeft verwachtin-

gen van de relatie. De verwachtingen worden individueel gevormd. Zij 

vertellen veel over onze overtuiging van hoe een relatie eruit zou moeten 

zien. Dat kan variëren van rolverdeling, stijl van communiceren, omgang 

met ouders tot het uiting geven van jullie geloof. In de Premarriage Course 

wordt uitgebreid tijd besteed aan het uitspreken van elkaars verwachtin-

gen. Dit is een van de centrale thema’s waar veel niet-getrouwde stellen 

mee geholpen zijn. Het afstemmen van de verwachtingen voorkomt later 
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veel ruis en veel teleurstellingen. Het is essentieel om verwachtingen 

voorafgaand aan het trouwen te bespreken, maar deze essentie neemt 

niet minder af naarmate de relatie voortduurt. Verwachtingen uitspre-

ken worden met name gevormd in de persoonlijke overtuigingen. Veel 

van de dingen die je doet, komen voort uit overtuigingen en uit onze wil. 

Het botsen van de wil is voor niemand die in een relatie zit vreemd. Maar 

het voorkomen van botsingen is altijd prettig. Voorkomen is beter dan 

genezen!

Hoe speelt onze identiteit een rol in de verwachtingen? Al eerder consta-

teerden we dat de verandering van het liefdesmodel een extra druk op 

ons geluk legt. Hoe ligt dat op het vlak van traditie en religie? Als christen 

hangt de keuze voor een partner veel af van tradities. Een huwelijks-

verbond aangaan met God en met de ander, voelt tenminste niet als een 

zomaar snel gemaakt keuze. Een keuze die aangeeft dat het leven en jullie 

relatie groter en omvattender is dan jullie samen. Een keuze waaruit zou 

kunnen spreken dat jullie actieve betrokkenheid van God in jullie leven 

verlangen. Het geloof en tradities geven ons handvatten om een visie op 

toewijding te vormen. Bijvoorbeeld: in de Bijbel staat in Efeziërs 5 dat de 

toewijding tussen man en vrouw net zo sterk moet zijn, als God aan de 

gemeente op aarde is toegewijd. Daarmee toont dit beeld ons grote toewij-

ding. Er staat ook dat Gods toewijding doorgaat, ondanks onvolmaaktheid 

van de gemeente. Dat kan niet zonder dat Jezus als bemiddelaar optreedt 

tussen de heilige God en de onvolmaakte gemeente. Dit betekent voor 

ons dat wanneer wij in onze relatie de Bijbel als uitgangspunt nemen in 

onze verwachtingen, dat onvolmaaktheid en daarom bemiddeling vanuit 

Jezus, en vergeving belangrijke waarden zijn. Toch kan deze keuze uit 

principe aanvoelen als een gortdroog religieus contract. Zeker wanneer 

er nauwelijks nog sprake is van passie of intimiteit. Wanneer je samen 

weinig meer deelt of nauwelijks gesprekken meer hebt die prettig lopen. 

Als je elkaar voortdurend afwisselt in het dagelijkse programma in huis, 

en op weinig manieren meer aantrekkingskracht voelt tot de ander. 

Wanneer je je bevindt in dat scenario, kan het geloof een worsteling op 

zich worden. Een worsteling van de overgave aan Gods nabijheid, tot 
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en met de akelige eenzaamheid van het alleen maar steunen op Bijbelse 

waarden, die niet altijd voldoende verandering teweegbrengen.

Onze identiteit speelt ook een grote rol in de manier hoe we de rolverde-

ling aangaan in ons huwelijk. Afspraken over het huishouden, zorg voor 

de kinderen, sport en dergelijke zijn niet overbodig. Het kan voor heel 

veel rust en verminderde irritatie zorgen. Een man vertelde dat zijn zoon 

één jaar was geworden. Ik vroeg hem hoe dit afgelopen jaar voor hem 

was geweest. Hij vertelde dat hij zo had moeten wennen aan de manier 

waarop zijn vrouw had gereageerd op haar moederschap. Ze was nau-

welijks in staat om de zorg te willen verdelen. Terwijl zijn verwachting 

vooraf was geweest, dat hij veel meer praktische zorg zou geven aan 

hun zoon. Het leek wel alsof hij nog niet echt mee kon zorgen als ouder. 

Hij was duidelijk teleurgesteld over de rol die hij moest aannemen. Zijn 

verwachtingen kwamen niet overeen met de werkelijkheid.

Op welke manier toon jij je verwachting? Onze persoonlijkheid geeft 

uiting aan onze verwachtingen. De eerste bewuste verwachting hangt 

mogelijk samen met je trouwdag en het hardop ‘ja’ zeggen. Maar hoe 

denk je nu over de verwachting in jullie relatie? 

Kun jij je voorstellen dat jullie relatie zou eindigen? Wat verwacht je van 

je partner wanneer jij verdriet hebt en hoe uit je die verwachting? Geef je 

woorden aan je verwachting over jouw hoop hoe hij zal handelen? Waar 

zou je tegenop zien of waar juist naar uit zien? Wat zeg je wanneer hij 

jouw verwachtingen niet begrijpt, of geef je daar nauwelijks woorden 

aan? Hoe verwacht jij dat jouw partner zal reageren als een van jullie bei-

den ziek wordt? Of is dat een scenario waar je liever niet over nadenkt? 

Ik ken verschillende mensen dichtbij, die te maken hebben gekregen met 

een (levensbedreigende) ziekte. Een scenario waar ze nog geen rekening 

mee hadden gehouden. Ik moest daardoor ook verschillende keren aan 

mijn eigen relatie denken. Niet uit angst voor de toekomst, maar meer 

vanuit een eerlijke blik dat het leven soms voor je wordt bepaald. En wat 

hoop je dan van je partner? En wat verwacht je van jezelf? 
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Een voorbeeld van wisselende verwachting is het verhaal van Christi-

aan en Nicolette. Zevenendertig was Nicolette nog maar toen de kanker 

in haar lijf ontdekt werd. Het was al verspreid door haar hele lijf. Fysiek 

gebeurde er veel, maar ook emotioneel sloeg de ziekte in als een bom. 

Gepaard met diepe depressieve momenten worstelden zij samen verder. 

Van de ziekte wisten velen, maar van de depressie bijna niemand. Alleen 

zij en haar man. Hun situatie was zwart met weinig lichtpuntjes. Toen er 

eindelijk geconstateerd werd dat de depressiviteit verband hield met de 

ziekte, bleek die niet één-twee-drie op te lossen met medicijnen. Sterker 

nog, de depressiviteit zou niet meer weggaan en de rest van haar leven 

met haar meegaan. Een toekomst met veel pijn en stemmingswisselingen 

lag in het verschiet. Hoe moest dat nu met de zorg voor de kinderen? 

Plotseling leek de omgeving wel helemaal duister, alsof iemand het licht 

uit had gedaan en zij op de tast opnieuw alles een plek moest geven. En 

wie was er bij haar? Stonden ze samen? Waar was God?

Beiden moesten ze hun verwachtingen van hun leven, hun relatie en 

hun opvoeding drastisch bijstellen. Zou jij dat kunnen?

vertrouwen

Voor Nicolette en Christiaan kwam het niet alleen neer op het maken 

van een nieuwe bewuste keuze, maar ook op vertrouwen. Vertrouwen 

was geloven in een toekomst, in elkaar, in God, zonder dat ze de uitkomst 

wisten. Het was de keuze voor een toekomst die open lag, maar die ze 

wel samen konden aangaan. Vertrouwen is feitelijk voor ons allemaal 

een keuze met onzekere feiten. Niemand weet wat er morgen gebeurt. 

Maar durf je zo te leven dat je daar niet bang voor bent? Heb je vertrou-

wen in elkaar voor de toekomst, hoe die ook zal zijn? Vertrouwen wordt 

gevormd door jouw persoonlijke geschiedenis. Het is een heel persoon-

lijk, kwetsbaar aspect in onze relatie. Volkomen autonoom dus.  We zijn 

verbonden aan elkaar, maar de manier hoe wij ons zelf durven over te 

geven, de manier hoe wij durven te vertrouwen heeft veel te maken met 

wat voor verbinding wij met onze partner zijn aangegaan. Vertrouwen 

voor de toekomst draait dus om onze persoonlijke autonomie en de ver-

bondenheid tussen jullie als partners samen!
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autonomie

Autonomie draait om onze eigen persoonlijke identiteit. Doordat we le-

ven in de tijdgeest van het romantische liefdesmodel, is het heel belang-

rijk dat iedere partner vertrouwen heeft in de ander. Omdat er niet alleen 

meer sprake is van een functionele benadering van de liefde, maar een 

romantische benadering vraagt dit vertrouwen. 

Dit vertrouwen is bepaald door onze persoonlijke geschiedenis. Weet je 

zelf wie je bent? De vraag naar je eigen identiteit hebben we daarom ook 

eerder bekeken. Vertrouwen in je partner zorgt ervoor dat jij bereid bent 

om jouw leven met je partner te delen. Ben je bereid om te vertellen wat 

voor grappige situaties je hebt meegemaakt? Wat je pijn heeft gedaan, 

waar je behoefte aan hebt? Het is de bereidheid om je partner een met-

gezel te maken in jouw leven. Die keuze voor die bereidheid vraagt om 

overgave. De durf om te vragen wat je nodig hebt. De keuze je partner 

mee te laten reizen, zelfs als dat betekent dat je partner je kan teleurstel-

len. Dat vraagt om overgave en vertrouwen aan je partner, dat hij je geen 

pijn gaat doen. Maar dit is geen zekerheid.

Ik heb ooit geklommen in een klimbos aan kabels van zeventien meter 

hoogte. Ik was vastgemaakt met een zekering en ook mijn klimgordel 

had ik bevestigd aan de beveiligingskabel. Feitelijk kon er niets gebeuren. 

Maar toen kwam het moment dat ik de rivier over moest, hangend aan 

die kabel. Daar stond ik op zeventien meter hoogte. Ik was bang. Mijn 

hart klopte wild. Mijn handen waren klam van het zweet. Wie kon mij 

verzekeren dat dit goed kwam? En hoewel ik aan een zekering bleef han-

gen, kon niemand mij garanderen dat ik dit leuk zou vinden. Het enige 

wat ik moest doen, was mezelf overgeven aan de diepte en bereid zijn om 

te springen!

Bereid zijn om je partner metgezel van je leven te maken, voelt soms als een 

veel te hoge sprong en soms als gewone vanzelfsprekendheid. Vooraf kun 

je slechts een inschatting maken of je verhaal betrokkenheid zal creëren, 

maar zekerheid is er niet. Het komt neer op jouw bereidheid tot overgave.
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Vertrouwen stellen in de ander en in de relatie heeft alles te maken met 

onze eigen angsten en behoeften kenbaar maken. Behoeften maak je 

kenbaar door je emoties uit te spreken. ‘Wil je me aanmoedigen als ik 

voor het eerst naar mijn werk ga. Dan voel ik me wat sterker.’ Overgave 

zie je ook in het voorbeeld. Of ik me over durfde te geven aan de hoge 

kabel had te maken met mijn eigen angsten. Ons vertrouwen wordt kort 

gezegd bepaald door onze angsten, en of we te maken hebben gehad met 

verraad in het verleden. Angst is een heel elementair gevoel en niet een 

emotie die snel hardop wordt uitgesproken. Het gevoel van angst heeft 

sterk te maken met onze jeugd en ervaringen uit het verleden. Wanneer 

we een vrij rustige jeugd hebben gehad en vrij stabiel zijn opgegroeid, 

kan het woord vertrouwen iets vrij gemakkelijks zijn. Hoewel iedereen 

te maken heeft met eigen angsten en zwakten. Maar wanneer je een on-

rustige jeugd hebt gekend, kun je tijdens je trouwen opnieuw geconfron-

teerd worden met angsten van vroeger. Mijn eigen ervaring van adoptie 

waren tekenend voor mijn bereidheid om mijn partner te vertrouwen. 

Ik was bang. Door mijn ervaring met adoptie, voelde ik de angst dat juist 

die personen van wie ik hield, mij uiteindelijk zo konden verlaten. Een 

angst waarvan ik me pas echt bewust werd, nadat ik getrouwd was. Ik 

realiseerde me gaandeweg in onze relatie dat niet mijn partner mij die 

zekerheid kon geven, maar dat de sleutel lag in mijn persoonlijke identi-

teit. Ik kon niet van hem verwachten mijn pijn van vroeger op te lossen. 

Ik kon ook niet verwachten dat hij altijd de perfecte metgezel zou zijn. 

Ik leerde te vertrouwen in mijn eigen waarde en ik leerde vertrouwen 

te hebben in de overtuiging dat ikzelf voldoende waarde had om niet 

verlaten te worden. Vertrouwen hebben in de relatie begint dus niet bij 

onze partner, maar begint bij de vraag wie wij zijn in onze angst en in de 

bereidheid ons over te geven aan onze partner. Hoe makkelijk doe jij dat? 

verBondenheid

Ervaar jij sterke verbondenheid met je partner als het op vertrouwen aan 

komt? Durven jullie open te zijn over jullie angsten en behoeften? Als we 

een relatie aangaan, brengt dat twee personen bij elkaar. Daar ontstaat 

een verbinding van twee aparte personen. Die verbinding tussen de twee 
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personen vraagt om schikken, aanpassen en zoeken. Ook op het gebied 

van vertrouwen. Als we van elkaar onze angsten weten kunnen we 

ons ook beter verbinden met onze partner. Jezelf geven aan je partner 

vraagt beantwoording van de vraag: ‘Is mijn partner te vertrouwen?’ 

Het antwoord op deze vraag, maar ook onze eigen mate van vertrou-

wen, verschaft ons inzicht in de verbondenheid van wat er tussen ons 

als partners plaatsvindt. Omdat verbondenheid altijd een wisselwerking 

is tussen twee personen met hun eigen unieke vertrouwen komen hier 

verschillende stijlen uit voort.

Zekere verbinding

Beide personen zijn over het algemeen zeker van hun eigen vertrouwen 

en zijn op een vrij gemakkelijke manier in staat elkaar te vertrouwen. De 

relatie wordt nauwelijks bepaald door angst. 

Bezorgde verbinding

Een van de twee of allebei kan voortdurend bezig zijn met allerlei reële, 

maar vooral ook irreële zorgen over het leven. Voortdurend bezig zijn 

met nare gevolgen waar misschien de partner of een ander zich helemaal 

niet mee bezighoudt. Snel bezorgd over werksituaties of over de kinde-

ren. Onrustig, krampachtig denken, terwijl dat soms vanuit het perspec-

tief van de partner onnodig is. Het is ook een spannend traject wie van de 

twee zich het meest aan zal passen. Over het algemeen is het voor degene 

met de meeste angsten, ook het moeilijkst om zich aan te passen. Omdat 

daar veel meer blokkades op de weg liggen. Dit kan een behoorlijke span-

ning opleveren bij iemand die helemaal niet zo in elkaar zit, het voelt als 

een beknotting van vrijheid. 

Vermijdende verbinding

Wanneer je weinig vertrouwen hebt in een ander, kun je ervoor kie-

zen om niet te veel van jezelf aan de ander te geven. Je maakt de ander 

nauwelijks metgezel van jouw leven. Het lijkt of je de bereidheid mist je 

partner mee te nemen. Ben je je hiervan bewust? Waarom heb je hier-

voor gekozen? De risico’s, (soms) reële angsten of pijn kunnen bij elkaar te 
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veel worden. Commitment aan je partner kan dan gepaard gaan met een 

bepaalde gereserveerdheid.

Inzicht in de stijl hoe jullie je verbinden aan elkaar, kan de toenadering 

naar elkaar aanzienlijk doen toenemen. Bovendien kan het begrip ten 

aanzien van je partner of de wisselwerking tussen jullie zo aanzienlijk 

vergroot worden. Soms heb je samen dezelfde stijl in de relatie, maar 

dikwijls niet. 

vergeving 

In het romantisch liefdesmodel draait het vooral om het hebben van 

geluk. Dit is de culturele invloed waar wij persoonlijk misschien door zijn 

beïnvloed. Toch zullen we altijd teleurgesteld worden door onze partner 

als metgezel. ‘Niet scheiden, doet lijden’ kopte laatst een krantenartikel. 

Omdat geen enkele metgezel volmaakt is, zullen we vroeg of laat te ma-

ken hebben met pijn door de partner. Dat is een belangrijke verwachting 

die de druk kan verminderen. Vanuit de christelijke identiteit leren we 

dat geloof en vergeving tegen elkaar aanschuurt. Beschadigd vertrouwen 

komt door niet uitgekomen verwachtingen, verraden vertrouwen en 

reële angsten. Herken je dit? Dit kan door je verleden komen, maar ook 

door wat je partner jou heeft aangedaan. 

Wanneer er in je leven een paar keer flink over jouw grenzen heen is 

gegaan, is je vertrouwen beschadigd. Mijn visie is dat geen enkele relatie 

zonder verzoening en vergeving kan. Soms op een heftige en soms op een 

minder heftige manier doen we elkaar in het leven pijn, ook in relaties. 

Om na schuld direct te schermen met vergeving gaat me een stap te ver. 

Dan slaan we de stap van verantwoording nemen voor wat we doen over. 

Een zeer belangrijke en essentiële stap. Het is wel een stap die vraagt om 

erkennen van fouten en van schuld. En terwijl ik dit opschrijf, realiseer 

ik me dat die erkenning dikwijls niet of onvoldoende plaatsvindt. Daar-

door kan vergeving erg oneerlijk aanvoelen. Vergeven doe je over het 

algemeen vanuit een overtuiging en vanuit je wil. En door de kracht van 

de heilige Geest die in ons woont. Maar vergevensgezindheid moet vaak 
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groeien. Het is een proces. De worsteling van het vergeven komt recht-

streeks bij ons hart uit. Wil ik deze oneerlijkheid vergeven? Herken je 

wat vergeving doet in de relatie? Ben je in het verleden in staat geweest 

om je partner te vergeven? Wanneer kostte vergeving je het meest 

moeite en lukte het niet? Vergeven is een schoonmaak, maar meer nog is 

vergeving een gevecht van pure overgave. Loslaten bij God. Waarom is 

vergeving nodig?

+  Het eerste antwoord is vrij eenvoudig. Omdat we zelf in ons leven en 

binnen de relatie vroeg of laat ook vergeving nodig hebben (gehad).

+  Omdat vergeving ons bevrijdt van verterende bitterheid, waarvan de 

wortels heel diep vast kunnen zitten.

+  Vergeving geeft ook ons de kans om opnieuw te kunnen beginnen, 

niet alleen onze partner. Het herstelt op een bizarre manier onze pijn. 

Soms heel geleidelijk, maar wel met die werking. 

+  Omdat Jezus voor al onze zonden is gestorven en Hij het leed wil dra-

gen. Dat hoeven wij niet meer te doen. Hij deed dit voor ons, om ons 

te bevrijden en te verzoenen. Met God en de mensen om ons heen. 

Hoe kunnen we het model van romantische liefdesmodel van geluk over-

leven? Geluk zal een keer omslaan naar onvolmaakt geluk, door ongeluk 

of verlangen naar (nog) meer geluk. Deze teleurstelling kunnen we veel 

gemakkelijker incasseren wanneer we onze partner kunnen zien vanuit 

vergeving. Kijken met de ogen van Jezus. Dat maakt onze verwachting 

misschien meer realistisch. Ons geloof en onze religieuze identiteit over-

stemt dan onze culturele identiteit. Daarmee is vergeving en verzoening 

de hoop binnen onze relatie. Wantrouwen, angst en verraad heeft dan 

niet het laatste woord. Hoop en verzoening wel!

keuze

Commitment is het kiezen voor elkaar in de relatie. Toewijding is gemak-

kelijk in prettige tijden. Stel jezelf de vraag hoe jij een keuze maakt voor 

je partner. Deze keuze van toewijding wordt mede gevormd door onze 

culturele tijdgeest. Ons romantische liefdesmodel van geluk. Daarmee 
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hangen onze verwachtingen, onze mogelijkheid om te vertrouwen en te 

vergeven samen. En vanuit deze samenhang maak jij de keuze. We ma-

ken op onze eigen manier, die past bij onze persoonlijkheid,  onze keuze 

voor een partner. Twee overtuigingen wil ik voor het voetlicht halen.

Ware Jakob-overtuiging

Deze overtuiging geeft aan dat iemand er zowel in emotie als in wil er 

echt van overtuigd was, dat dit de juiste partner voor het leven was. Het 

voelde als thuiskomen. Een innerlijke overtuiging heeft duidelijk gemaakt 

dat dit echt jouw partner was. En de omgeving leek het alleen maar te 

bevestigen. Jij had hem/haar gevonden! Het krachtige aan deze overtui-

ging is dat je altijd een verhaal hebt om naar terug te gaan wanneer de 

gevoelens wat bekoelen of als jullie relatie even wat minder loopt. Dan 

heb je altijd een duidelijk punt wat je eraan herinnert waarom je de ander 

aantrekkelijk vond. Het begin van je eigen gevoelens ten opzichte van je 

partner, is duidelijk aanwezig geweest. Een begin wat heel duidelijk als 

een belofte voor de toekomst kan gelden. Een minder sterke kant is, dat 

wanneer de liefde weg is en dit gevoel van het begin niet meer aanwezig 

is, de zin van deze liefde sneller weg kan zijn. Als het ware Jakob-gevoel 

maar wegblijft en het komt bij lange na niet meer in de buurt daarvan, is 

het risico groot dat je lange tijd teleurgesteld in je relatie rondloopt. Het is 

op dat moment niet wat je ervan verwachtte. De ware Jakob-overtuiging 

is meer voorwaardelijk van aard en baseert zich op aantrekkelijkheid en 

goede omstandigheden.

We komen er samen wel doorheen-overtuiging

Deze overtuiging heeft een ander karakter. Er hoeft aan het begin van 

deze relatie niet een heel duidelijke, innerlijke overtuiging te zijn voor je 

partner. Het kan zelfs zijn dat je toen al zag dat er best wel wat puntjes 

van zorg lagen, maar dat je uitging van het motto: we komen er samen 

wel doorheen. Het leven kent nou eenmaal ups en downs en we zijn 

samen op deze weg, dus we zullen er ook wel samen uitkomen. Ik ben 

niet volmaakt, en mijn partner is niet volmaakt. Het voordeel van deze 

overtuiging is dat wanneer er minder gelukkigere tijden zijn, het uithou-
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dingsvermogen groot is! Deze minder gelukkige tijden had je namelijk al 

in je hoofd berekend, dus ze overvallen je in mindere mate. Wachten op 

betere perioden zijn daarmee hoe moeilijk ook, meer een acceptatie. Dat-

zelfde uithoudingsvermogen vormt ook een uitdaging. Je staat er altijd 

weer en de loyaliteit is groot. Soms te groot. Want je kunt gemakkelijk 

voorbijgaan aan je eigen verlangen naar plezier in de relatie, door de (te) 

grote aanwezigheid van loyaliteit. De keuze voor deze overtuiging toont 

meer onvoorwaardelijke toewijding. Ongeacht wat er op je pad komt.

Een keuze maken voor je partner gebaseerd op het romantische model 

heeft alles te maken met het feit dat je verwacht gelukkiger te worden 

met de persoon die je bent tegengekomen. Kiezen is overgeven in ver-

trouwen en bereid te zijn met ander op weg te gaan. Kiezen is zeker niet 

voornamelijk een wilsbesluit, het is ook een emotioneel besluit. Ons toe-

wijden aan onze partner start dus helemaal met een keuze maken voor 

onze partner en heeft alles te maken met verwachtingen, vertrouwen en 

de bereidheid tot vergeving. Die bereidheid tot vergeving wordt bepaald 

door te leven vanuit onze religieuze of christelijke identiteit. Hiermee 

kunnen we concluderen dat onze persoonlijke commitment een directe 

spanning geeft tussen onze culturele en onze christelijke identiteit. Ik 

hoop dat onze keuze niet alleen bepaald wordt door de vraag: ‘Is dit de 

persoon waar ik gelukkig mee kan en wil worden?’ Maar door de vraag: 

ben ik bereid onvoorwaardelijk te kiezen voor deze persoon?

Bodem

Belangrijk voor de bodem, de basis van je relatie, is het commitment. Het 

commitment is het deeg van je relatie en de ingrediënten ervan kunnen 

beïnvloed zijn door keuzes die je zelf maakt, maar ook door omstandighe-

den die veranderen of die van invloed zijn op de wording van jou als per-

soon. Belangrijk is het om samen bereid te zijn te kneden met jullie deeg, 

om zo een stabiele basis voor de saus te maken. Dat vraagt telkens weer 

keuzes die, ondanks eventueel veranderende omstandigheden op maat-

schappelijk of persoonlijk vlak, erop gericht zijn om vol vertrouwen in 

jezelf en elkaar, te zorgen dat jullie bodem klaar is voor de saus erbovenop. 
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Soms loop je het gevaar dat de bodem gortdroog wordt of teveel luchtbel-

len gaat vertonen. Pak zo nu en dan je receptuur erbij om te kijken of je 

bodem nog bestand is tegen de hoeveelheid saus die er daarna op komt. 

Deze is namelijk minder stabiel van aard. De saus en de bodem werken 

daardoor op een mooie manier samen. Hoog tijd dus om ons te gaan 

richten op de saus.

De bodem kwam met tegenslagen, maar door vertrouwen 

tot stand. Rick en Anna moesten leren elkaar te vertrouwen 

in hun samenwerking. Dat vroeg om een keuze, vandaar-

uit konden ze verder gaan met hun plan van aanpak voor een stevige 

bodem. Nu waren ze bij de volgende laag gekomen, hoe zou die passen 

bij de bodem?

Ikwiljehelemaal_binnen_def.indd   87 23-07-14   12:51



88   de Bodem

creeer 

je eigen Bodem:

 Ben ik zeker van mijn liefde voor de lange termijn?

 hou ik van mijn partner?

 hoe heB ik mij gecommitteerd aan mijn relatie?

 is mijn relatie een gedegen overwogen keuze?

Hoe is jouw 
persoonlijke basis 
onder je relatie? 
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 heB ik Besloten om niets in de weg te laten staan, 

 wat Betreft mijn toewijding aan mijn partner?

 hoe uit ik mijn teleurstellingen?

 heB ik vertrouwen in de staBiliteit van mijn relatie?
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Hoe is jouw 
persoonlijke basis 
onder je relatie? 
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90   ik wil je helemaal

we keken niet verder 

en ik schaam me kapot

hoe kunnen we onze eigen ogen sluiten 

voor wie god ons toevertrouwd?

- Elbert Smelt: Dakloos in het huis van God -
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 5

verBindende saus
een saus vol intimiteit en ontmoeting

Met de rug van haar hand wreef Anna over haar slapen. Ze voelde 

hoofdpijn omhoog komen. Even niet aan toegeven nu. Ze was aangeko-

men bij het scharnierpunt van de pizza. De saus. Ze pakte de basilicum 

die voor haar stond en deed de blaadjes in de schaal. De romatomaten 

stonden klaar, nog een klein beetje knoflook en een paar drupjes bal-

samico en dan kon ze straks mixen. En dan pas werd het spannend. De 

saus vormde de verbinding tussen de platte bodem en de toplaag die er 

later nog op zou komen. De samenstelling moest zó zijn, dat de saus niet 

te dik was en de toplaag niet zou verzwelgen. Als de saus echter te dun 

zou zijn, zou het van de bodem afdruipen en viel er geen toplaag meer 

op te bouwen. Ze was benieuwd wat Rick van haar saus zou vinden als 

hij straks thuis zou komen. Het had haar opgelucht vanmorgen met de 

koffie aan hem te vertellen wat haar al zo lang dwars zat. Natuurlijk 

had ze eerder het volledige verhaal van vroeger verteld. Maar de pijn 

die zo nu en dan de kop op stak, kon haar nog steeds diep raken. Haar 

eigen eenzaamheid daarin, maar vooral ook het eindeloze vergelijken 

van haar ouders met andere ouders. Ze vergeleek haar ouders destijds 

met ouders die er wel makkelijk voor hun kinderen konden zijn. Het 

had haar een gevoel van falen gegeven. Als kind al. En dat gevoel over 

haar zelf had ze meegenomen. Niet in haar leren ofzo, maar het idee dat 

ze net iets minder wist van hoe normale verhoudingen waren. Vroeger 

wanneer ze bij vriendinnen of de ouders van Rick kwam, was ze altijd 

dubbel geïnteresseerd hoe zij met elkaar omgingen. Alsof ze zichzelf 

dan op extra nascholing stuurde. Allemaal door haar angst, dat ze later 

niet zelf in staat zou zijn om een eigen samenwerking met Rick aan te 

gaan. Om een ‘normaal functionerende’ ouder te worden. (Wát dat ook 

moge betekenen.) En vanmorgen was het alsof Rick iets bij haar aan-

raakte. Alsof het een knopje was in haar lijf. In ieder geval begonnen op 
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hetzelfde moment de woorden en de stille tranen te stromen. En hij had 

haar laten begaan. Hoewel hij soms geneigd kon zijn om haar in de rede 

te vallen en zijn visie te geven, had hij haar deze keer niet onderbroken. 

Geen woorden van hem, maar hij had gewoon geluisterd. Zachtjes had 

hij haar tegen zich aangetrokken en haar hoofd tegen zijn borst aange-

legd. ‘Kom maar, liefje. Maak jezelf niet minder. Jij bent jij! En ik hou van 

die “jij”.’ Haar tranen had ze laten stromen. Vrijuit. Nu was het inmiddels 

een paar uur later. Ze voelde zich nog leeg in haar buik, van de ver-

moeidheid van het huilen. En tegelijk was ze vanbinnen rustig. Het was 

goed zo. 

+++

emotionele intimiteit

Anna was aangekomen bij het scharnierpunt van de pizza: de saus.  

De saus wordt in de liefde aan de hand van het model van de  

Triangular theory of love vergeleken met emotionele intimiteit.  

Dit onderdeel wordt in de volksmond vaak aangeduid met het woord 

communicatie. Toch is intimiteit meer en groter. Het is de ervaring van 

gevoelens van nabijheid en verbondenheid in een liefdevolle relatie.  

Dit komt tot stand in de ontmoeting tussen twee personen.  

Door het vermogen te hebben om de ander te ontvangen en zelf 

aanraakbaar te zijn. Werkwoorden die hierbij passen zijn: ontmoeten, 

kennen, aanraken en steunen. Emotionele identiteit is, zoals Anna haar 

persoonlijke verhaal vertelde aan Rick, het delen van je persoonlijke 

geschiedenis aan de ander. Daar is de ontmoeting. In dit hoofdstuk zul-

len we eerst bekijken wat emotionele intimiteit inhoudt. We belichten 

hoe je daar persoonlijk uiting aan kunt geven. Om vervolgens opnieuw 

het spanningsveld tussen cultuur en religie op te zoeken. Nu gaan we 

eerst naar de betekenis van emotionele intimiteit, anders gezegd: de 

ontmoeting.
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ontmoeting is verhalen vertellen

Het delen van elkaars persoonlijke identiteit, dat is het delen van elkaars 

verhalen. Verhalen vertellen over jouw woonplaats waar je bent opge-

groeid, je normen, je voorkeuren, je ouders, zorgt ervoor dat je gekend 

wordt. Verhalen geven je een gezicht. In de kennismakingsfase zijn ze erg 

belangrijk om je aan de ander voor te stellen. Het vertellen van verhalen 

blijft naarmate de relatie langer duurt even belangrijk, om er voor te blij-

ven zorgen dat je op de hoogte bent van de metgezel in je leven. Het is de 

grote bouwsteen die elke relatie nodig heeft. Ik weet niet met welk gevoel 

jullie het woord intimiteit uitspreken. In dit hoofdstuk betekent werken 

aan intimiteit werken aan de verbinding, aan nabijheid, aan connectie en 

vooral aan ontmoeting. Zorg en aandacht voor elkaar hebben. Zo laat je 

de ander schijnen in jullie relatie. Het geeft jou en je partner het gevoel 

dat jullie samen in het huwelijk staan. Niet maar een van de twee. Verha-

len vertellen is het delen van je persoonlijke geschiedenis en het creëren 

van een geschiedenis. Het heeft dus alles met jullie identiteit te maken. 

De Benedictijner monnik Anselm Grün schrijft dat hij voor de kracht van 

ontmoeting naar Jezus kijkt in de Bijbel. Wat deed Jezus in de interactie 

met mensen? Hij beschrijft Jezus als een ware gesprekspartner en een 

verhalenverteller. Jezus leert ons te ontmoeten.7 

Hij leert ons een ontmoeting te hebben met ons eigen zelfbeeld en met 

ons beeld van onze partners, met onze zorgen en hoop. Bovendien valt 

het op dat Jezus geen kant en klare oplossingen gaf, of een therapeutisch 

wijze les. Veel meer zie je dat Hij reageert op ieder mens afzonderlijk. 

Jezus doet dit in de Bijbel door woorden, door daden en door prachtige 

genezingen. Jezus werkt door ontmoeting. Wanneer ik denk aan de 

woorden emotionele intimiteit, dan is een eenvoudiger, krachtiger woord, 

net zoals Jezus dat deed: ontmoeting. Wanneer wij in elke relatie streven 

naar ontmoeting van onszelf en onze partner als ware gesprekspartner 

en verhalenverteller, creëren we verbindende relaties. ‘Een lange ver-

houding met iemand met wie je samenleeft, betekent onder andere een 

continue conversatie.’8 
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Ontmoeting en conversatie zijn dus de bouwstenen van de intimiteit, van 

de saus die twee lagen verbindt. 

ontmoeting is een houding

Waarom is intimiteit een houding? Het bijzondere aan ontmoeting in de 

relatie is dat het primair op de ander is gericht. Dat is een verlangen. Je 

maakt een keuze om de ander te zien binnen de ontmoeting. Daarmee wil 

je er dus zijn voor de ander. Om te weten wat het welzijn is van de ander, 

zul je dus moeten luisteren naar die verhalen. Maar het is ook een hou-

ding van beschikbaar zijn. Beschikbaar zijn zodat je partner de ruimte 

krijgt, om zijn behoefte kenbaar te maken. Dan hebben we het niet alleen 

maar over grote dromen. Maar het kan simpelweg zijn dat je na het eten 

tijd maakt zodat je partner iets voor zichzelf kan doen. Bijvoorbeeld een 

rondje hardlopen. Het is de houding die bestaat uit het gunnen aan de 

ander. Woorden die passen bij gunnen zijn geven, schenken, toestaan, 

veroorloven enzovoort. Allemaal woorden die laten zien dat het draait 

om wensen van de ander. Denk aan vragen als: mijn partner kan een be-

tere positie krijgen op zijn werk, maar ik weet dat dit betekent dat ik thuis 

een stap harder moet lopen. Of dat jij bereid bent een stap terug te doen, 

wanneer je ziet dat een gebeurtenis in het verleden van je partner nog 

steeds zo veel impact heeft op hem. Dit kun je eenvoudig bij jezelf testen 

door je de vraag te stellen, wie van de twee het makkelijkst luistert.

Dat maakt ontmoetingen ook heel kwetsbaar, het gericht zijn op de 

ander vraagt bereidheid om een stap terug te doen. Het vraagt om op een 

juiste manier je persoonlijke behoefte te willen delen. Dit kunnen beide 

partners niet altijd even goed. De hunkering naar ontmoeting kan zonder 

dat je dit bewust wilt, omslaan in een eis. Eisend gedrag in plaats van 

ontmoeting. ‘Ik wil dat je naar me luistert.’ ‘Als jij maar eerder naar mij 

toe was gekomen.’ ‘Je moet je maar aan mij en mijn werk aanpassen.’ Of 

juist een tegengestelde reactie. Niet eisend, maar terugtrekkend. Vooral 

gedachten in je hoofd. ‘Het heeft niet veel zin om dit te vertellen, want 

waarschijnlijk hoort ze het niet eens.’ ‘De vorige keer was de steun er 
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helemaal niet, waarom nu dan wel?’ ‘Zolang ik er niet aan denk, is het er 

niet.’ Een warboel aan gedachten die veel en vol zijn, maar niet de brug 

slaan naar elkaar. Verwijten, eisen en terugtrekken zijn woorden die juist 

het tegenovergestelde bereiken van verbondenheid. 

ontmoeting is overgaan van autonomie naar verBondenheid

Wat heeft intimiteit te maken met de balans tussen autonomie en 

verbondenheid? Wanneer ik vecht in mijzelf of moeite heb met het 

leven, heb ik het nodig dat ik me met of zonder woorden kan uiten. Dat 

ik voel dat ik niet alleen ben in het leven. Dat ik word aangemoedigd en 

kan voelen dat de rauwe randjes aan het leven gedeeld kunnen worden. 

Dan beweeg ik mij vanuit mijzelf naar mijn partner. Ik heb voortdurend 

te maken met het spanningsveld wat betreft de keuze om dat wat er 

leeft in mijn hart, kenbaar te maken aan mijn partner. Ik woon dicht bij 

een kanaal. Ik woon aan de ene kant van het water en wanneer ik naar 

de overkant wil, moet ik de brug nemen. Zo is het ook binnen de relatie. 

Er is altijd een soort scheiding van water tussen jou en je partner. En je 

kunt elkaar alleen maar vinden als je de brug over gaat. Soms is jullie 

ontmoeting halverwege de brug, maar een andere keer ben je genood-

zaakt de hele brug over te gaan, voordat de ontmoeting ontstaat. Om 

wat voor reden dan ook, jij moet de grootste stap zetten. Een andere 

keer ben je alleen maar aan het zoeken naar de brug en lijkt deze he-

lemaal te zijn weggehaald. Alsof de brug niet meer te vinden is. Even-

min wenselijk is het om iedere keer naar de overkant van het kanaal 

te willen, zonder in rust bij mijzelf te kunnen komen. Eigenlijk kan ik 

van beide situaties simpelweg concluderen dat zulke momenten vaker 

zorgen voor verwijdering dan voor ontmoeting. Zonder brug leven is 

tekenend voor het feit dat jullie niet meer weten hoe je verbinding moet 

maken. Geen gesprek lijkt dan nog echt te raken. Dit kan maken dat 

jullie beiden erg alleen zijn in de relatie. Jullie hebben dan allebei een 

monoloog in de ontmoeting. 
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Ontmoeting begint dus bij interesse hebben. Interesse hebben en stil-

staan, waar ik soms de neiging heb om door te lopen. Misschien moet ik 

me wel omdraaien en met aandacht kijken naar degene die voor mij zit. 

Zien of hij er vermoeid bij zit. Weten wat hij beleefd heeft deze dag. En 

mijzelf en mijn gang van de dag voor een moment te kunnen loslaten, om 

me mee te laten nemen door zijn bewegingen en zijn gedachten. 

persoonlijke intimiteit

Hoe kunnen we zelf kiezen voor een ontmoeting met onze partner of hoe 

kunnen we deze ontmoetingen en conversaties creëren? Je kunt zelf een 

aantal voornemens maken, hier volgen er een paar.

ik wil er voor je zijn

Onlangs was ik als deelnemer aan een internationale conferentie aan-

wezig bij een interview met Kay en Rick Warren. Tijdens dit interview 

vertelden zij wat de zelfmoord van hun zoon met hen had gedaan. Het 

bijzondere was dat ze konden spreken over hun pijn. Niet over pijn die 

was afgelopen, maar over de pijn die zij hadden ervaren in hun rouw. 

Terecht zeiden ze: ‘Je komt niet over rouw heen, maar je gaat door rouw 

heen.’ Ze vertelden in het interview hoe zij samen gerouwd hadden, 

ondanks het verschil in hun persoonlijkheid. Op zekere dag hadden ze 

namelijk een heel bewuste keuze gemaakt om deze grote gebeurtenis 

sámen aan te gaan. Letterlijk hadden ze dit tegen elkaar uitgesproken. 

Omdat zij heel goed beseften dat het belangrijk is om in het huwelijk er 

voor de ander te zijn. Dat was slechts één besluit, maar het maakte dat ze 

gericht bleven op elkaar. Omdat ze zo verschillend waren besloten ze om 

te proberen geen opmerkingen te maken in de strekking van verbetering. 

Zoals: wat je nu voelt begrijp ik, maar als je het nu vanuit dit perspectief 

bekijkt, dan wordt het beter of anders. Deze beslissing zorgde ervoor dat 

hun eigen gevoelens bleven staan. Rick beschreef het zo: ‘Wat Kay aan 

rouw ervoer als pijn en emotie, besloot ik te laten staan en ik probeerde 

het tot me te nemen. Meer niet. Hierdoor leerden we een diepere laag 

van sympathie kennen voor elkaar, en durfden we de pijn te zien van 
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elkaar.’ Wat zij toonden was hun wil om er voor de ander te zijn, om van 

daaruit te kiezen voor ontmoeting. Een prachtige invulling van commit-

ment en ontmoeting. Ook voor ons geldt dat het start met de keuze om er 

voor onze partner te zijn en de durf te hebben pijn en emotie bestaans-

recht te geven. Respect opbrengen voor elkaars pijn, hoe onbegrijpelijk 

ook, is een grote voorwaarde om samen door pijn heen te gaan. Dit is niet 

gemakkelijk. Wanneer je zelf vanuit een heel andere invalshoek rede-

neert dan je partner en gewend bent anders met emoties om te gaan, is 

dit begrip wat Rick en Kay voor elkaar opbrachten erg behulpzaam. Een 

botsing vanwege onbegrip is zo gemaakt. Als je beiden vanuit een heel 

andere invalshoek naar situaties kijkt, kun je behoorlijk tegen elkaar 

oplopen. Respect en begrip opbrengen voor de zienswijze van je partner 

en zijn of haar uitingen, heeft te maken met dezelfde keuze die Kay en 

Rick Warren maakten: de keuze om de ander te respecteren in gevoelens 

en uitingen daarvan.

ik wil je kennen

Om in het voorbeeld van Kay en Rick Warren te blijven, het is interes-

sant om te zien wat er nog meer gebeurde in hun ontmoeting. Zij gaven 

aan dat ze naast het respecteren van elkaars gevoelens, een nieuwe blik 

kregen op elkaar. Zij vertelden over de sterke steun die zij aan elkaar kon-

den geven. In emotie en in troost. Elkaar steunen en zorgen voor elkaar, 

maakt dat je weet dat je op de ander kan rekenen. Kay en Rick vertelden 

via een verhaal hoe belangrijk het is, om niet voor een ander in te vullen 

hoe zijn eigen verhaal af te maken. Het voornemen om je partner te wil-

len kennen neigt naar gevoelens van het hebben van een soulmate. Dit is 

een van de grootste verwachtingen die bij veel stellen leeft, voorafgaand 

aan het trouwen en samenwonen. Om samen met elkaar de toekomst aan 

te gaan en het verlangen te hebben om de ander te doorgronden. Wie 

ben je? Het doorgronden en de vraag of je de ander wilt leren kennen, 

komt extra naar boven wanneer jullie in een pijnlijke situatie terechtko-

men. Dan leren we echt wat het betekent om elkaar te steunen. Weet jij 

wat je partner het meest nodig heeft als er verdriet of teleurstelling is? 
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Wanneer sloeg je de plank erg mis? Teleurstelling komt namelijk geregeld 

voor in het leven. Teleurstelling omdat je baan tegenvalt. Pijn vanwege 

onbegrip. Verdriet om moeilijkheden. 

Anselm Grün zei dat Jezus een verhalenverteller en een genezer was. Ik 

geloof dat wanneer we leren rouwen om pijn, samen met de ander, we al 

een vorm van genezing aan de ander geven. Rouwen is een vaardigheid 

die we in alle aspecten van ons leven nodig hebben. God leert ons rou-

wen. Sterker nog, in de Bijbel staat dat Jezus weende (Joh. 11:35). Als we 

voorbijgaan aan elkaars pijn, wordt de kilheid in het huwelijk vergroot. 

Meelopen ondanks dat het moeilijk is. Een derde van de psalmen in de 

Bijbel is een uiting van pijn en verdriet. Deze psalmen gaan we over het 

algemeen pas waarderen wanneer we in diepe pijn zitten of ons verdrie-

tig voelen. Omdat we in de psalmen zien dat pijn, pijn mag zijn. En omdat 

er gehunkerd wordt naar een schuilplaats. Dat is de moeilijke kunst 

van het steunen van elkaar. De pijn mag er zijn, de hunkering naar een 

schuilplaats. En hopelijk ook de mogelijkheid en de worsteling om deze 

schuilplaats te bieden aan je partner. Zoals Rick en Kay elkaar troostten 

ondanks hun eigen pijn en elkaar een schuilplaats boden.

ik wil ontmoeting creeren

Ontmoeting heeft te maken met het weten waar wij samen ‘gelukkig’ 

van worden. En proberen dat geregeld te creëren. Dat is voornamelijk de 

reden waarom het in de Marriage Course gestimuleerd wordt om iedere 

week iets leuks te doen met je partner. Geluk in kleine momenten creëren 

is daarin een klein, maar belangrijk handvat. Om daar onze creativiteit in 

te stimuleren is alleen maar leuk. Dingen ondernemen die de ander niet 

verwacht. Of juist in alle rust thuis zijn met elkaar. Een avondje concert. 

Een lekkere thuislunch klaarmaken. Samen een pizza maken. Concreet 

iedere week een date hebben met je partner betekent niet alleen maar dat 

je in elkaars omgeving bent. Je moet ook echt iets ondernemen. Stellen 

die met vaste regelmaat samen iets doen, creëren nu eenmaal een ster-

kere relatie dan stellen die niets ondernemen. Bewust actief samen zijn, is 
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zorgen dat je geniet en plezier maakt. Onderneem activiteiten waar jullie 

allebei van gaan lachen. Samen lachen is zo’n sterke verbinder. Weten 

wat je nodig hebt om elkaar te ontmoeten creëert alle voorwaarden om 

thuis te komen bij elkaar. En om samen geschiedenis te schrijven. Dat 

doe je actief met verhalen, anekdotes en rituelen. Verhalen maken door 

ontmoeting vormt onze identiteit en ons thuis voelen bij elkaar. 

Daarom: volg elkaar en weet waar je partner zich bevindt. Op het mo-

ment dat we dat van elkaar kwijtraken wordt het veel moeilijker er voor 

elkaar te zijn. Ontmoeten is een continu proces, waarbij de dialoog nodig 

is. En de bereidheid om te delen. Te delen in elkaars leven, in elkaars be-

levenissen, in elkaars bezittingen; te delen van wat jij hebt gekregen. Van 

één persoon, word je een twee-eenheid. In spullen, in relaties, in familie-

banden, in geld. Het creëren van ontmoeting vraagt van jullie allebei om 

te delen van wat je hebt: emotioneel en materieel.

schaamte, vergelijking en Betrokkenheid

Wat als je het lastig vindt om emotioneel en materieel te delen? Wat als 

de zojuist beschreven ontmoetingen en conversaties niet van de grond 

lijken te komen? Als er blokkades zijn die echte ontmoetingen belemme-

ren? Wat voor rol speelt onze cultuur hierin? Laatst zag ik een foto die ik 

heel typerend vond. Over intimiteit in haar puurste, meest ideale vorm. 

Het was een foto van twee oude mensen die leunend op elkaars arm dicht 

tegen elkaar aan staan. Hun gezichten dicht bij elkaar. Op haar gezicht 

een grote lieve glimlach, en naast haar zijn rimpelend, liefdevol gezicht. 

Dat is wat we ons kunnen voorstellen als de hoop van de relatie. Als we 

oud zijn en we zijn dan nog bij elkaar, zijn we vast eindeloos gelukkig. Vol 

begrip, zonder ruzies en onzekerheden. Getekend door het leven, maar 

wel in staat gebleken om de verbinding vast te houden. Thuis gekomen 

bij elkaar. Een soort acceptatie van alles wat minder was. 

Doordat onze cultuur veel meer een kenniscultuur is geworden, is er ook 

een toename van stigma’s en beoordelingen van menselijk gedrag. 
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Er is een nieuwe paradox ontstaan doordat er zo veel individuele vrij-

heid is aan de ene kant, terwijl er aan de andere kant zo veel mensen 

in hokjes worden geplaatst door voortdurende analyses. Het gevolg is 

zowel onwenselijk als pijnlijk. Veel mensen ervaren maatschappelijk dat 

ze niet goed mee kunnen komen of ervaren dat ze niet goed genoeg zijn. 

In relaties komen deze gevoelens van onvermogen ook voor. Ze worden 

vaak geuit door verwijten, terugtrekken en eisen. Maar wat er veel meer 

achter zit is de pijn van het onvermogen. Dit onvermogen kunnen we 

neerzetten als schaamte, vergelijking en gebrek aan betrokkenheid, deze 

drie vormen grote blokkades voor ontmoeting.9

Blokkades die veel voorkomen in onze maatschappij en daardoor ook hun 

stempel op onze relaties drukken. Tenzij we ons bewust worden en deze 

blokkades ontmantelen, of ons juist bewust worden van het feit of we 

ze al dan niet gebruiken, wordt de weg naar ontmoeting maar al te vaak 

verstoord. 

Schaamte

In een relatie lijkt het voorkomen van schaamte misschien niet zo logisch. 

Toch is het helaas een belangrijke oorzaak van veel moeilijkheden. Wan-

neer je in een relatie je waarde koppelt aan je prestaties, kan het een 

gevoel van onvermogen oproepen. Of van verwijt zonder te vragen naar 

de oorzaken. Kleinerende opmerkingen of juist voortrekken ten koste 

van een ander. Dit alles roept een gevoel op van niet goed genoeg of on-

voldoende zijn, van schaamte en pijnlijke gevoelens. Schaamte vraagt om 

te kunnen omgaan met een stigma. Op welke manier schaamte bij onszelf 

zichtbaar wordt, heeft alles te maken met ons zelfbeeld. Ik herinner me 

een man die vertelde dat hij zich zo anders voelde rond zijn tienertijd in 

vergelijking met zijn leeftijdsgenoten, dat hij altijd het gevoel had verder 

te zijn dan hen. Op een dag ‘ontdekte’ hij dit bij zichzelf en hij bestempel-

de zichzelf sindsdien geregeld als arrogant. Dit had echter in zijn relatie 

tot gevolg dat hij heel erg worstelde met richting aangeven en met het 

uiten van zijn wil. Schaamte ontstaat vaak door een beeld dat we hebben 

van onszelf, gecombineerd met stigma’s die we ervaren. We hebben, om 

wat voor reden dan ook, zoveel beelden van onszelf. Onzeker, arrogant, 
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egoïstisch, dominant, net niet leuk genoeg. Deze zelfbeelden zijn ons 

vaak opgelegd door de omgeving of door een gedachte die wij zelf in ons 

hoofd hebben gevormd. Schaamte wint terrein als we onze mond dicht 

houden en deze gevoelens of dat zelfbeeld niet onder woorden durven 

brengen. Helaas kan dit heel veel spanning geven. Spanning bij een per-

soon zelf, maar ook spanning in de relatie. De schaamte van een negatief 

zelfbeeld is echt iets wat tussen twee personen in kan komen te staan. 

Onbewust kan in de ontmoeting met de partner, een hoge verwachting 

ontstaan om de pijn van dit zelfbeeld op te lossen. De verhalen hiervan 

zijn talloos. 

De vrouw uit het gebroken, economisch armere gezin dat geen stand kan 

houden bij haar welvarende schoonfamilie. Die depressieve man die zijn 

vrouw echt nodig had om te leven. Die vrouw die op haar achttiende per 

ongeluk zwanger werd van haar toenmalige vriendje. Heel vaak heeft ze 

in momenten van geluk het gevoel dat ze weer ‘dank je wel’ moet zeggen 

tegen haar huidige man. Schaamte heeft alles te maken met wie we zijn 

en of we onszelf accepteren. Schaamte geeft indirect keer op keer het 

gevoel dat we niet goed genoeg zijn of niet het juiste bezitten. 

Vergelijking

Vergelijking ligt dicht bij schaamte. Door schaamte worden we gecon-

fronteerd met stigma’s. Vergelijking maakt ons meer of juist minder 

waard. Schaamte en vergelijking kunnen gemakkelijk een gevolg  zijn 

van elkaar. Met vergelijking leggen we voortdurend onze eigenschappen, 

vaardigheden of bezittingen naast die van een ander. Zo kan dit ook ten 

aanzien van onze partner. Onderlinge vergelijking tussen partners kan 

zich bijvoorbeeld uiten in de manier van uitgeven van geld. Herken je 

vergelijkingen in jullie relatie? Over bijvoorbeeld te veel geld uitgeven. 

Het betere gedrag tijdens boosheid in een discussie. De beste manier van 

omgaan met stress in een vol huis. Zeker mensen die de neiging hebben 

graag alles goed te doen, hebben een grotere kans op veel te vergelijken 

met anderen. Fouten maken kan spannend zijn. Laat staan de onvolko-

menheden van jezelf te zien en die te accepteren. Het gevoel dat je min-
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der bent dan je partner, kan een behoorlijk negatieve neerwaartse spiraal 

worden van vergelijken, teleurstelling en schaamte. Niet alleen is dit heel 

vervelend voor jezelf, maar het staat ook de echte verbinding met je part-

ner in de weg. Elke relatie heeft als uitgangspunt om op een gelijkwaar-

dige manier tegenover elkaar te staan. Voortdurend leven in schaamte, 

zorgt voor een diagonale hiërarchische lijn, waarbij de ene partner in po-

sitie bijna boven de andere partner staat. Een makkelijke grond voor een 

afhankelijkheidsrelatie. Neem de praktische man die uiteindelijk iedere 

keer wanneer er grote beslissingen genomen moesten worden, tegen zijn 

vrouw zei: ‘Ach, kies jij maar. Jij weet het vast beter!’

Vergelijken is het tegenovergestelde van de durf hebben om jezelf in 

alle kwetsbaarheid goed genoeg te vinden. Durf voorbij te gaan aan de 

negatieve beelden die we voortdurend op onszelf kunnen leggen. Het 

vraagt om een heel bewuste keuze om te vertellen wat je zelfbeeld is. Of 

om te vertellen waarmee jij jezelf in negatieve zin vergelijkt. Juist in een 

partnerrelatie kunnen we, wanneer we deze gevoelens in hun waarde 

laten, heel erg veel betekenen voor elkaar. Een voorbeeld van vergelijken 

is het uiten van jaloerse gevoelens, zoals bij Saskia.

Saskia vertelde dat zij heel snel jaloers was, ook al wist ze dat er geen 

reden was om jaloers te zijn. Zodra Joris maar een of twee keer de naam 

van dezelfde vrouw had genoemd, stond haar hoofd op scherp. Ze werd 

er zelf heel erg moe van, maar uitzetten kon ze het niet. En ja, ze wist wel 

waar deze angst vandaan kwam. Haar vader had haar moeder verlaten 

voor een andere vrouw toen zijzelf negen jaar was. En nog altijd zat 

deze angst voor plotseling in de steek gelaten worden er bij haar in. Joris 

kende dit verhaal wel, maar had niet door dat zijn omgang met vrouwen 

haar zo sterk terugbracht bij het meisje van negen jaar en haar grote ver-

driet van toen. Hij merkte soms juist dat hij moe werd van alle argwaan. 

Hoe vaak had hij al gezegd dat hij alleen van haar hield! Hij kon toch 

onmogelijk op kantoor alleen nog maar met mannelijke collega’s omgaan. 

Bovendien, langzamerhand werd hij het zat om haar nog te overtuigen. 

Saskia begon er steeds meer over te zwijgen. Maar op de momenten dat 
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hij weer een vrouwelijke collega noemde, kon ze de rest van de avond 

met moeite nog gezellig doen. Langzaam maar zeker verdwenen de ge-

sprekken over zijn werk steeds meer naar de achtergrond. 

Wanneer we vastzitten in schaamte of vergelijking, vertellen we regel-

matig maar een deel van onze pijn, maar niet de echte lading eronder. We 

hebben angst dat we onszelf te overdreven vinden, of missen herhaalde-

lijk begrip van onze partner. Echte kwetsbaarheid kan als tegenhanger 

heel veel schaamte en vergelijking ontmantelen, en alsnog zorgen dat 

ontmoetingen en conversaties plaats blijven vinden. 

Gebrek aan betrokkenheid

Wanneer je op een gegeven moment ontdekt dat het gemakkelijker is om 

te zwijgen in plaats van je verhaal te vertellen, kan dit te maken hebben 

met een langdurig gebrek aan betrokkenheid. Betrokkenheid kenmerkt 

zich door vragen te stellen aan je partner, die verder gaan dan de op-

pervlakte. Ervaringen met elkaar bespreken. Ideeën sparren en samen 

dromen over nieuwe mogelijkheden. Moet jij er moeite voor doen om je 

gehoord te voelen door je partner? Juist in een cultuur waar de betrok-

kenheid van de omgeving niet meer vanzelfsprekend is, wordt betrok-

kenheid in de relatie extra belangrijk.

Dat maakt dat verbinden, ontmoeten en voor elkaar gaan niet alleen 

ontzettend aardig is, maar een bewust zoeken om betrokken te zijn. Echte 

betrokkenheid geeft verbinding. Niemand kan je hiertoe dwingen, het is 

en blijft jouw keuze om je partner te ontmoeten. 

Als je veronderstelt dat schaamte en vergelijking niet op jou van toepas-

sing zijn, dan is het toch goed om te weten dat schaamte als de meest 

universele en primitieve emotie geldt die we kunnen ervaren. Kijk maar 

naar Adam en Eva. Telkens staat de vraag centraal: hoeveel laat ik van 

mijzelf zien? Het vraagt iedere keer weer om ervoor te kiezen dat de 

ander mag zien dat je onvolmaakt bent. Om aan jezelf toe te geven dat je 

kwetsbaarheid het ook waard is om te laten zien. 
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compassie

Hoe spelen onze religieuze identiteit en tradities een rol in intimiteit?

Heeft ons geloof daar een sterk aandeel in? Kwetsbaarheid tonen vraagt 

om compassie vanuit je omgeving. Het is het respect van je partner, 

waardoor je ervaart dat jouw gevoelens er mogen zijn, zoals we zagen bij 

Kay en Rick Warren. Maar het is meer. Het is letten op de juiste reactie. 

Ingaan op elkaars emoties vraagt om compassie. Dat woord zegt het al 

letterlijk. Compassie is emotioneel betrokkenheid tonen aan de ander. De 

echte praktische mensen tonen dit meer door hun gedrag en willen graag 

helpen. De meer emotionelere types doen dit veelal door woorden, kaar-

ten of lieve mailtjes. Het grote doel moet zijn en blijven om betrokken te 

zijn op je partner, met je hart! 

Compassie hoeven we niet uitsluitend te verwachten van onze partner. 

Daarmee loop je het gevaar dat we ons welzijn rondom kwetsbaarheid in 

onze relatie, in handen leggen van onze partner. Gezonde zelf-compassie 

is niet verkeerd! Uitspreken naar jezelf dat je je best gedaan hebt, is niet 

vreemd. Het is een ijzersterk middel om wat milder te zijn voor jezelf. 

Spreek zo nu en dan de woorden tegen jezelf uit, die je in een lastige 

situatie of momenten van kwetsbaarheid zou geven aan een vriend of 

vriendin. Ik herinner me dat ik eens op straat liep en zenuwachtig naar 

een congres op weg was. Vlak voor het gebouw kwam ik al mensen tegen, 

waarvan ik wist dat ik daar de hele dag mee moest doorbrengen. Maar ik 

zag er tegen op. Ik ben naar het toilet gelopen en heb mijzelf even aardig 

toegesproken. En ik zal zeggen: het werkte! Vriendelijk zijn naar jezelf. 

Een houding aannemen van goed-genoeg. Niet te hoge verwachtingen 

van jezelf en anderen hebben, maakt het veel makkelijker kwetsbaar te 

zijn. En uiteindelijk veel makkelijker om verbondenheid te ervaren met je 

partner.

Als christenen hebben we ook nog de mogelijkheid om de vriendelijk-

heid van onze Vader te vragen. Uiteindelijk is Hij er in elke situatie bij. 

Triest genoeg zijn de blokkades voor ontmoeting een oud en voor Hem 

bekend gegeven. Ik moet namelijk met deze blokkades ook denken aan 
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wat Adam en Eva deden na hun eerste zonde. Zij bedekten zich met bla-

deren, uit schaamte. Adam vergeleek zich voor God met Eva en hoopte 

dat hij er beter uit kwam. Heftig hoe deze aspecten van eeuwen geleden 

zo kernachtig nog steeds terugkomen in onze relaties. Het tegenoverge-

stelde is wat we meekrijgen van God, door zijn voortdurende beweging 

van verzoening met ons mensen. Zo tegenovergesteld aan zijn compas-

sie en zijn levenspassie om ons vrijheid te geven in het leven, ondanks 

onze schaamte en vergelijkingen. Hij heeft voortdurend laten zien dat Hij 

gericht is op ontmoeting (Jezus) en op conversatie (heilige Geest) met ons. 

Wanneer je in een relatie in staat bent elkaar te steunen, laat je aan el-

kaar zien: je kunt op mij rekenen. Zoals God helemaal in het begin van de 

schepping met zijn naam Jahweh tegen ons zei: je kunt op Mij rekenen. 

Diezelfde vraag wordt in onze relatie verschillende keren aan ons gesteld. 

Kunnen wij de ander vertellen dat we er zijn? Dat we beschikbaar zijn 

om te luisteren? Lukt het ons om met of zonder woorden begrip te tonen? 

Kunnen we er voor de ander zijn door te bidden? 

Om echte ontmoeting te creëren in de relatie en echt verbonden te zijn, 

is het belangrijk om naar elkaar toe te willen gaan. En respect te hebben 

voor elkaars gevoelens. Dit kan heel kwetsbaar voelen en botsen met ons 

zelfbeeld of met de schaamte die we ervaren. Onze prestigieuze cultuur 

kan onze kwetsbaarheid behoorlijk in de weg zitten, ondanks dat er van-

uit de maatschappij een grote behoefte is aan verbondenheid. Ons geloof 

leert ons compassie. Betrokken zijn op onszelf, maar ook betrokken zijn 

bij en begaan zijn met de ander. Het leert ons kijken met andere ogen.

Bij het maken van de saus raakten Rick en Anna er steeds meer 

van overtuigd dat dit een heel belangrijke schakel was voor hun 

recept. En niet alleen voor de pizza. De saus was het scharnierpunt 

tussen vertrouwen en het ervaren van passie voor elkaar. Het ont-

moeten van elkaar. De saus bouwde naadloos voort op de bodem. De 

ontmoeting en toewijding gaan hand in hand. Sluiten saus en toplaag 

ook zo nauw op elkaar aan? 
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106   verBindende saus

de ingrediënten 
voor je relatie 

creeer je eigen 

recept voor de ultieme saus

 wanneer ik denk aan ontmoeting, denk ik aan …

 wanneer ik een ontmoeting heB, dan ervaar ik …

Ikwiljehelemaal_binnen_def.indd   106 23-07-14   12:51



verBindende saus   107   

 wanneer iemand mij ontmoet, dan voel ik …

 wanneer ik denk aan een ontmoeting tussen mij  

 en mijn partner, denk ik aan …

de ingrediënten 
voor je relatie 
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108   ik wil je helemaal

Be still,

Be amazed!
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 6

Begerenswaardige toplaag
de samenstelling is een unieke Belevenis

Ze voelden de spanning in elkaars lijf. Anna pakte de vingers van Rick 

en wees hem via haar vingers hoe hij het beste de toplaag op de pizza 

kon leggen. Zachtjes streelde ze zijn vingers, haar hand ging even iets 

omhoog over zijn handen. Subtiel, maar het zorgde er net voor dat hij 

haar even indringend aankeek. Ze likte met het puntje van haar tong 

langs haar lippen. Ricks adem stokte even en ging toen zwaar verder. 

Het spel was begonnen! En deze keer had Anna de leiding. ‘Laten we de 

pizza gaan beleggen,’ had hij aan het begin van de avond voorgesteld. 

Anna had niet direct instemmend gereageerd, maar moest even meege-

nomen worden in het idee dat ze de bank moest laten voor wat het was, 

om de pizza af te maken. Als ze eenmaal in rust op de bank zat, stond 

ze bij voorkeur niet meer op. ‘Ok,’ was na enig aarzelen haar antwoord, 

‘maar dan wel op mijn manier! We gaan er een spel van maken. Laten 

we doen, alsof je voor het eerst die toplaag gaat maken. En ik ga het je 

leren. Stapje voor stapje zal ik je begeleiden.’ Nu was het Rick zijn beurt 

geweest om even te aarzelen. Euh, hij keek haar vragend aan, terwijl hij 

zijn wenkbrauwen iets omhoog trok. ‘Sure?’ Ze knikte bevestigend. ‘En 

om het nóg even aantrekkelijker te maken,’ vervolgde ze, ‘doen we het 

zo, dat je maximaal twee kledingstukken onder je schort aan mag. En 

het is aan jou welke dat zijn. Ik zal als docent er drie aantrekken, maar 

deze kan ik natuurlijk gedeeltelijk verliezen als ik een fout maak.’ En 

daarmee werd het spel een feit. 

Beiden hielden van het bereiden van de toplaag. Het was altijd weer 

even de vraag wie van de twee de aanzet zou geven voor de smaak-

voorkeuren. Ze hadden allebei zo hun eigen smaak. En ze vonden niet 

altijd allebei op hetzelfde moment hetzelfde lekker. Natuurlijk was het 

geen probleem dat het niet altijd een pizza ‘sei la mia vita’ was. Dat zou 

tenslotte een beetje saai worden. Om de reden dat het best lastig was om 
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iedere keer een nieuw recept te bedenken, maakten ze er soms gewoon 

een spel van. Daar moesten ze elkaar meestal wel wat in meenemen, 

maar het leverde altijd een hoop lol en plezier op.  Je wist namelijk nooit 

waar het zou eindigen en welke smaak de pizza zou krijgen. Toch ont-

stonden de meest grappige recepten voor de toplaag juist in die momen-

ten. En bovendien keken ze er de volgende dag vaak met extra genoegen 

op terug. De toplaag maken was een ware beleving geworden. 

+++

toplaag

De laatste van de drie componenten in de Triangular theory of love van 

Sternberg is de passie. Passie is de toplaag in de pizzametafoor. Het is de 

drijfveer voor fysieke aantrekkelijkheid, voor aantrekkingskracht, om 

te komen bij een gezamenlijke beleving. Passie laat stellen genieten van 

elkaar. Spannende dingen doen, om elkaar opnieuw te ervaren. Rick en 

Anna tonen dit door samen creatief te worden in de bereiding van de 

toplaag. Werkwoorden die bij de toplaag van toepassing zijn: aantrek-

ken, ervaren, begeren, verbeelden en verlangen. We zijn aangekomen 

bij de bovenste laag van de pizza. In de pizzametafoor neemt passie een 

heel duidelijke en essentiële positie in. Een pizza met alleen tomatensaus 

lijkt me niet een heel smakelijke hap! De toplaag maakt het plezier, het 

karakter en vooral de smaak van de pizza. Het proeven ervan zorgt voor 

sensatie. En daarmee is passie een beleving. Fysieke beleving kunnen we 

beschrijven als erotiek. Met de toplaag passie bedoelen we hier de fysieke 

passie. Dat is ruimer dan het woord seks, het is de beleving eromheen, 

waarin alle zintuigen tot leven worden geroepen. Erotische beleving is 

het verlangen en het begeren. Daarmee komt de passie helemaal tot le-

ven. Begeerte hoort bij nieuwsgierigheid naar het onbekende. Ontdekken 

van nieuwe plaatsen van opwinding. Van spannende avonturen. Van 

hartstocht die je hoofd in extase brengt. En begeerte hangt samen met 

werkwoorden als verlangen, verbeelden, spelen en vernieuwen. Begeerte 

is spelen met een mysterie. Het is de uitspraak die verlegd wordt van: 

ik hou van mijn partner naar: ik wil mijn partner! Het is een uitspraak 
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van bezitten, nauwelijks nog beleefd te noemen, levendig en erotisch. 

Erotisch vind ik van oudsher een spannend woord. Ik merk dat seks nog 

wel in mijn hoofd voorkomt, maar erotiek veel minder. Het is een woord 

waarvan ik geneigd ben het samen te voegen met het woord ‘vulgair’. 

Terwijl erotiek de juiste benaming is voor begeerte en alles wat ik zonet 

heb beschreven. Erotiek is namelijk het geheel van al deze verlangens  

bij elkaar. Het is een vorm van seks, maar het legt niet de nadruk op het 

hébben van seks. Het legt de nadruk op de hele beleving rondom seksu-

aliteit, waarbij het hebben van seks een gevolg kan zijn. Maar daar hoeft 

het niet per se mee te eindigen. Het gaat in erotiek dus om de gehele 

beleving. In dit hoofdstuk zullen we ons richten op die beleving erom-

heen, maar ook op het woord seks. We zoeken uit wat passie in onze 

relatie doet. We stellen onszelf de vraag hoe onze identiteit op het gebied 

van cultuur, geloof en persoonlijke geschiedenis een rol speelt. En tot slot 

gaan we naar onze persoonlijke benadering, hoe we praktisch kunnen 

begeren. Ik hoop dat je zin hebt in de smakelijke toplaag! 

Passie is …

Intimiteit versus begeren

Hoe speelt emotionele intimiteit, anders gezegd ontmoeting een rol 

rondom passie? Is er sprake van een verschil tussen ontmoeting en 

ultieme passie? En hoe verhouden deze begrippen zich tot elkaar in een 

relatie? Om dit goed naast elkaar neer te zetten, is het belangrijk nog een 

keer kort in te gaan op vertrouwen en ontmoeten binnen de relatie. De 

bodem en de saus. Met het vertrouwen binnen de relatie bouwen we aan 

het anker van de relatie. We verstevigen ons fundament en bouwen aan 

vertrouwelijkheid, rust en toekomst. Wanneer we daarbij extra inzetten 

op ontmoeting, verstevigen we de intimiteit binnen de relatie. Ontmoeten 

is het maken van sfeer en verdiepen van de loyaliteit naar elkaar toe. 

Ontmoeting zorgt ervoor dat we onze partner kennen! Het geeft ons een 

gevoel van thuiskomen. Daar waar we het meest gekend worden en ook 

nog gewaardeerd zijn; daar komen we thuis! De saus en de bodem zijn 

dus complementair. Beleven gaat verder dan het woord ontmoeten en 
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kennen. Met beleving is er actie en gebeurt er wat! Het is een ontdek-

king met al onze zintuigen. Deze moeten tot leven worden geroepen. 

Dat gebeurt door onder meer begeerte en verrassing. Wanneer je een 

kamer binnen stapt en je ruikt de heerlijke geur van appeltaart in de 

oven, geeft dat een prettig gevoel. Ik zelf associeer de geur van appeltaart 

met thuiskomen, koffietijd en herfstavonden. Geuren kunnen je dus tot 

een beleving uitnodigen. Dat is exact de sleutelboodschap rondom de 

beleving. Beleving nodigt je uit. Dit gaat verder dan je ratio en je emoties. 

Beleving doet iets met je zintuigen, waardoor je gaat associëren, zoals de 

geur van appeltaart mij meeneemt naar allerlei gezellige momenten. Je 

verbeeldingskracht gaat actief werken. Daardoor is de beleving verras-

send, want je weet van tevoren niet waar je uit komt. Net zoals Anna aan 

Rick de uitnodiging deed, maar niet wist wat de uitkomst zou zijn. Vullen 

ontmoeten en beleven elkaar dan op eenzelfde manier aan, zoals com-

mitment en ontmoeting dat doen? Interessant genoeg niet. Dit weten we 

door onderzoeken vanuit de biowetenschappen. 

Helen Fisher, een bekende Amerikaanse antropoloog en wetenschappelij-

ke expert in de liefde, heeft lange tijd neuro-onderzoek gedaan naar wat 

liefde teweegbrengt in onze hersenen. Zij stelt dat er bij het ervaren van 

liefde drie soorten stoffen worden aangemaakt. Oxytocine, wat hechte 

verbondenheid teweegbrengt. Dopamine, wat (emotionele/romantische) 

intimiteit versterkt. En tot slot testosteron, wat begeerte en lustgevoe-

lens opwekt. Zij bevestigt hiermee de liefde volgens de pizzametafoor. 

Liefde gaat ook vanuit de hersenstoffen om verbondenheid, intimiteit en 

begeerte. Maar juist vanuit die hersenen zien we dat een teveel aan  

dopamine, het testosterongehalte naar beneden trekt. En vice versa.10 

 

Anders gezegd, door te veel tomatensaus kan je nauwelijks nog proeven 

wat er bovenop de pizza ligt. Je proeft namelijk alleen tomaat. En de zin 

neemt daardoor al vrij snel af. Te weinig tomatensaus daarentegen laat de 

toplaag weliswaar uitstekend tevoorschijn komen, maar laat je verlangen 

naar meer tomatensaus. In de relatie kan de huiselijkheid zo sterk zijn, 

dat je bijna geen zin meer hebt om van de figuurlijke ‘bank’ te komen. 
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Ontmoeting en passie werken niet altijd prettig samen, het is een voort-

durende strijd dat de ene laag niet de plaats inneemt van de andere laag. 

Daarmee kunnen ze elkaar flink in de weg zitten. Uiteraard hebben ze 

elkaar ook nodig. Want passie zonder ontmoeting is wat dwaas. Het is 

prettig om elkaar te kennen, dus de laag van ontmoeting is daarvoor 

essentieel. Te veel ontmoeting echter, kan ervoor zorgen niet langer op 

ontdekkingsreis te gaan. Je bent dan erg tevreden en voelt je bijzonder 

thuis. Te veel passie zorgt ervoor dat de ontmoeting wat saai en voorspel-

baar kan aanvoelen. Ze kunnen elkaar twee kanten op dwars zitten, maar 

hebben elkaar ook nodig. Bijna alsof de passie wil voorkomen, dat man 

en vrouw binnen de relatie gaan functioneren als een broer en een zus, 

of twee goede vrienden. De saus wordt zogezegd onder goede samenwer-

king in de keuken bereid, volgens voorspelbare ingrediënten. De toplaag 

wordt in bed in je hoofd bedacht. ‘De regels in de keuken zijn zeker niet 

dezelfde regels als in de slaapkamer. In de slaapkamer zijn we op zoek 

naar vrijheid, nieuwigheid en ontdekking. In de keuken gaat het om vei-

ligheid, zekerheid en betrouwbaarheid.’ 11

In de praktijk kan het zo zijn dat niet alleen de meest gezellige stellen 

makkelijk of spannende seks hebben. En andersom gezegd kunnen stel-

len die soms moeite hebben met intimiteit, in bed misschien wel heel 

gepassioneerd zijn.

Voordat we op de begeerte inzoomen zijn we tot een belangrijke con-

clusie voor jullie relatie gekomen. Intimiteit en begeerte zijn niet el-

kaars beste vrienden. De stabiliteit van het vertrouwen en de onrust en 

nieuwsgierigheid van de begeerte strijden om voorrang. Deze strijd kan 

plaatsvinden in je eigen lijf, maar ook tussen twee partners. Een interes-

sant strijdtoneel. Extra belangrijk wordt het dan ook om te onderzoeken 

wat begeerte in de relatie kan uitwerken. Ik ben benieuwd of relaties 

door het werken aan begeerte en verlangen een nieuwe impuls kun-

nen krijgen. En of deze begeerte duurzame relaties misschien zelfs een 

beschermlaag kan bieden? 
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Autonomie versus verbondenheid

We hebben het woord autonomie en verbondenheid iedere keer gebruikt 

om te laten zien hoe de partner van zijn eigen persoon overgaat in het 

gezamenlijk beleven. Zo is dat ook bij de passie. We kunnen het woord 

autonomie binnen de beleving van passie beschrijven als het woord ver-

laten of teruggaan naar jezelf. Dat klinkt misschien wat vaag. Eigenlijk 

beleef je passie samen maar tegelijkertijd ook heel erg binnen in je eigen 

persoonlijkheid. Het is de ultieme eenwording. Verbondenheid zorgt 

juist voor de andere kant. Deze laat de passie en erotiek samenkomen. En 

verbondenheid binnen de erotiek als ‘samen beleven’. Waar we rondom 

seksualiteit niet veel aan denken is dat deze twee zaken beiden plaats-

vinden. Aan de ene kant is seksualiteit de krachtige verbondenheid van 

twee personen samen. Samen toewerken naar een hoogtepunt. Elkaar 

nodig hebben om dit te bereiken. Elkaar gunnend en gevend. Maar op 

een gegeven moment stap je uit het mysterie van die verbondenheid. Dat 

is autonomie! En daarvoor moet je als het ware de kamer van ‘samen’ 

verlaten om weer autonoom te worden. Hoezeer je juist in je beleving nog 

met je hoofd bij de ander kunt zijn, er is een aparte beleving in je eigen lijf 

die tegelijkertijd plaatsvindt. Dit is een vreemde en bijzondere wisselwer-

king die in een heel kort tijdsbestek kan plaatsvinden. Seksualiteit is dus 

de ultieme beleving binnen de verbondenheid van de relatie en de eigen 

persoonlijkheid. Alleen zijn en samen zijn is niet alleen maar gemakke-

lijk. Het vraagt van je dat je na stimulerende handelingen van je partner, 

over kan gaan in je eigen lijf en in je eigen beleving, om zelf verder te 

genieten. Dit vraagt dat je je bewust bent van jezelf. En dat je ondanks het 

kennen van jezelf, niet bang bent om jezelf te geven. Dit gaat vrij moeilijk 

zonder vertrouwen te hebben in je partner. Om jezelf te kunnen laten 

gaan op seksueel vlak, zul je voorbij je eigen schaamte en kwetsbaarheid 

moeten gaan. Je mag op dat moment ontvangen. De beweging werkt 

heen en weer tussen autonomie naar verbondenheid en weer terug. 

Deze beweging is niet voor iedereen gemakkelijk, het is zelfs een van de 

redenen waarom seksualiteit in het begin van een relatie zo moeilijk kan 

zijn. Wanneer beleef je nu alleen en wanneer samen? Autonoom zijn, 

ontvangen en geven op zo’n diep niveau, vraagt om vrijheid in onszelf. 
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Als deze vrijheid deels ontbreekt, wordt seks meer een fysieke daad in 

plaats van een belevenis. Het vraagt om zo te kunnen geven, dat het de 

ander in zijn zintuigen stimuleert! En daarom is het zo belangrijk dat je 

de partner met wie je vrijt, kent. De saus te hebben en van daaruit te ge-

ven aan je partner. Te geven aan de ander. Vaak willen we geven door de 

ander precies aan te raken zodat de partner seksueel gestimuleerd wordt. 

Bij de vrouw steekt dit over het algemeen iets nauwer dan bij de man. 

Door samen veel meer in te zetten op het inspireren van de beleving van 

de passie of seks, creëer je een eigen spel. We noemen dit erotiek. Erotiek 

en dus de beleving om de seksualiteit heen kan juist deze verbonden-

heid van twee personen versterken. Erotiek is daarmee eigenlijk een spel 

spelen op het diepste seksuele niveau. In seksualiteit handel je, maar in 

erotiek verbeeld je na de acties, en verzin je handelingen!

Behoeftebevrediging versus behoeften bevredigen?

Door seks kunnen we actief leren om persoonlijke behoeften kenbaar 

te maken. Vragen wat de ander prettig vindt. Vragen om een metgezel. 

Aangeven waar het genieten is. En aangeven wat de kwetsbaarheid van 

passie en erotiek, veilig kan maken. Erotiek heeft dus heel veel te maken 

met de vraag om het bevredigen van behoeften. 

Nu liep ik onlangs in de bibliotheek. Daar zat een meisje met lange zwarte 

haren en een mooie stem een prachtig stuk te spelen op de piano. Ze ging 

helemaal op in zichzelf. Zonder angst voor kijkende ogen. Vol overtuiging 

spelend, zingend en vooral genietend van haar eigen spel. Het was een 

plaatje om naar te kijken. Bijna een schilderij. Wat me zo trof, was de vrij-

heid die ze uitstraalde. Te midden van al deze mensen was ze vrij. 

En dat is misschien wel de eerste en grootste voorwaarde van erotiek. 

Durven vrij te zijn in je gedachten om je behoefte te uiten en aan je 

partner te tonen dat je zin hebt in passie. Dit betekent niet altijd een 

democratisch spel waar beiden evenveel stemrecht hebben, maar soms ga 

je volledig mee in het spel van de ander. De kunst is om dit bij jezelf toe te 

laten. Om te durven vragen en te durven antwoorden op het gebied van 
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behoefte vraagt steeds meer om vrijheid. Dit is net als het pianospel, een 

kwestie van oefenen en leren. En ook de durf om elkaar op een nieuwe 

manier te leren kennen, die echt nieuw is. Zoals dit meisje in een andere 

omgeving dan haar huiskamer ging zitten spelen.

In de erotische beleving zien we dat de cultuur een stimulans is geweest 

om seksueel meer te beleven. We zien ook een tegenstelling tussen het 

‘sacrale’ karakter van de Bijbel, tegenover het minder sacrale. Het spel 

van het mysterie spelen ligt in de beleving. Religie heeft dit lange tijd 

geen ruimte gegeven. Onze cultuur heeft dit met een breekijzer geopend, 

maar dat heeft helaas niet alleen maar mooie dingen opgeleverd. Denk 

aan vreemdgaan en porno. Zoeken hoe we passie binnen de grenzen van 

onze relatie kunnen beleven als totale persoonlijkheid is dan ook een 

echte uitdaging. En helemaal om daarbij ook God uit te nodigen als Maker 

van deze erotische beleving. Hij die het brein is achter dit mysterie, wil zo 

dicht als Hij betrokken was op Adam en Eva, ook betrokken zijn op ons.

identiteit Bepaalt Beleving

Wanneer we passie hebben als autonome persoonlijkheden, speelt onze 

identiteit een belangrijke rol in hoe we erotiek zien en beleven. Onze 

cultuur, het christelijke geloof en onze persoonlijke geschiedenis vertellen 

veel over onze erotische beleving en de mogelijkheid het spel te spelen. 

Hoe zijn ze alle drie los van elkaar bepalend?

Culturele identiteit

In het romantische model van de liefde, waaruit we leven zoals we 

concludeerden in hoofdstuk 4, kan passie en seksualiteit heel gemakke-

lijk vervallen tot slechts een beloning. Onze maatschappelijke opvatting 

binnen de relatie is dat seks het gevolg is van liefde en verbondenheid. 

Daarmee is de plaats die seks krijgt in een relatie, een beloning voor de 

verbondenheid die is ontstaan tussen twee partners. Die gedachte is erg 

begrijpelijk vanuit het standpunt dat je lichaam van jezelf is en je dit geeft 

aan de ander wanneer de situatie vertrouwelijk en intiem is. Dan klopt 

deze belonings-gedachte ook! 
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Na de jaren zestig van de vorige eeuw werd er steeds vaker hardop op 

een algemene manier over seks gesproken. Er ontstond een seksuele 

revolutie. Seks was niet langer voorbehouden aan het getrouwde leven 

achter gesloten deuren. Er kwam een zweem van spanning en vrijheid 

omheen. De komst van de voorbehoedsmiddelen gaf ook een verandering 

in benadering van seks. Seks was niet langer bedoeld voor voortplanting 

alleen, maar ook voor genot zonder voortplanting. Daarmee kwamen er 

vragen als: hoe hebben we de beste seks en hoe vaak hebben we seks?

Dit heeft een wisselende uitwerking gehad. Positief was dat seks meer 

dan een voortplantingsmiddel werd en daarmee kon het opnieuw onder 

de loep genomen worden en kwam er meer ruimte voor openheid. Toch 

blijkt het taboe om over seks te spreken helaas nog steeds niet voorbij. 

Vreemdgaan lijkt steeds meer mensen te raken en ook porno is een hard-

nekkig punt waar veel stellen toch mee te maken hebben. Alsof soms de 

zoektocht van lust buiten de relatie lijkt plaats te vinden. Daarmee staat 

begeerte en passie niet langer op zichzelf en wordt het gedegradeerd tot 

een ingrediënt van de bodem en de saus. Als we denken aan seks binnen 

een relatie wordt maatschappelijk met name gesproken vanuit de statistie-

ken. Het gemiddelde is zo’n twee keer per week. En de vraag is of we dat 

halen ja of nee? Als je meer dan twee keer per week seks hebt, ben je een 

bofkont en behoor je bij het gelukkige deel van Nederland. Heb je minder 

dan twee keer per week seks? Helaas. Dan zit je in de gevarenzone. 

Veel stellen lijken niet zo goed te weten wat ze met seks aan moeten, het 

is niet een verhaal waar ze makkelijk mee naar buiten komen. Want over 

seks spreken is spannend. Laat staan spreken over de beleving van seks 

en de passie daaromheen. Als je bijvoorbeeld uitlegt welke handelingen 

bij het voorspel lekker zijn heb je al een spannend gesprek over seks. 

Vrouwen stimuleren zichzelf om moedig aan hun partner te vertel-

len wat hen helpt om het beste klaar te komen. Omgekeerd stimuleren 

mannen zichzelf dan weer om meer een gentleman te zijn, en rekening 

te houden met haar wensen. Haar tijd te geven en daarmee niet alleen 

aan hun eigen wensen te denken, en daarmee is seks een prettig feit. 
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Hopelijk. Want ik hoor toch nog geregeld stellen die problemen ervaren 

als het om hun seksleven gaat. Stellen die meerdere keren per week seks 

hebben en toch nauwelijks over de beleving spreken. Stellen waarvan 

een van beiden per ongeluk een slippertje maakt, terwijl de partner thuis 

graag seks zou hebben. Stellen die met het krijgen van een kind hun seks 

nooit meer op hun ‘eigen plezierig’ niveau hebben gekregen. Ook zijn er 

stellen die misschien een keer per zoveel tijd seks hebben, maar de echte 

passie ontbreekt al langer. Ze bereiken dan beiden nog wel een hoogte-

punt, maar de volgende dag lijkt dit weer ver achter hen te liggen. En dan 

tot slot denk ik ook aan de stellen die moeizaam seks hebben, omdat het 

voelt alsof hun partner nauwelijks ‘wil’. Het houden van is er wel, maar 

het seksueel willen, dat zien ze niet. 

Religieuze identiteit

Seks en religie hebben door de eeuwen heen een haat-liefdeverhouding. 

De jaren zestig van de vorige eeuw waren belangrijk voor het op de kaart 

zetten van seksualiteit. De christelijke benadering was lange tijd vanuit 

de normen. Lange tijd was er op basis van de Bijbel een strikte richtlijn 

voor wanneer seks gepast is: binnen het huwelijk. Wanneer heb je seks, 

wanneer niet? Er is een periode dat je samen geen seks mag hebben, 

namelijk voor je trouwen. Nog steeds wordt er in kerken relatief weinig 

over gesproken hoe seks een rol kan hebben. Hoe je seks kunt beleven en 

of de Bijbel daar nog iets over te zeggen heeft, laten we vooral achterwe-

ge. Het Bijbelboek Hooglied, waar de beleving en de driehoeksverhouding 

samenkomen, is en blijft een lastig onderwerp om over te spreken. On-

danks de jaren zestig rust er nog steeds een taboe op het onderwerp seks.

Een ander mogelijk obstakel kan je eigen godsbeleving zijn. Wanneer je 

bang bent om als christen seksueel erotische gedachten toe te laten, kun 

je heel veel moeite ervaren om vrij te denken zonder je te schamen. De 

seksuele beleving kan dan een gevoel van zondigheid geven en veroor-

zaakt op die manier juist een belemmering. Misschien kun je samen 

Hooglied weer eens door lezen. Verder zien we dat God het lichaam ver-

gelijkt met een tempel. Dit is een interessant gegeven. Een tempel geeft 
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de heiligheid van het lichaam aan. Maar ook de gelaagdheid in contact 

in toegankelijkheid. In de voorhof mochten meerdere mensen komen, 

daarna was er het heilige waar alleen speciale mensen toegang hebben. 

En tot slot het heilige der heilige, waar alleen twee personen toestemming 

hebben om binnen te treden. Wat daar plaatsvindt in ontmoeting is een 

mysterie, waar niemand bij kan zijn. Zo is ook de lichamelijke ontmoe-

ting tussen twee mensen een mysterie. Maar de metafoor van de tempel, 

maakt wel dat God het vergelijkt met zijn eigen ontmoeting met zijn volk. 

Persoonlijke geschiedenis

Onze persoonlijke geschiedenis nemen we ook mee op het gebied van 

seksualiteit. Dit vormt ons en geeft ons een persoonlijke identiteit. Op 

welke gebieden speelt dit een rol?

+ Zelfwaardering:

Niet iedereen voelt zich vrij in zijn of haar seksleven. Er kunnen externe 

en interne obstakels zijn die zorgen voor belemmeringen van vrijheid 

en beleving. Een interne belemmering is zelfwaardering. Allereerst gaat 

het om de moed te tonen om samen deze zoektocht aan te gaan. Soms 

kan dit heel gevoelig liggen. Een van de twee kan hier zo veel moeite 

mee hebben, dat het juist eerder verkrampt, dan dat het vrijheid geeft. 

Dit verkrampen kan bijvoorbeeld te maken hebben met zelfbeeld en 

eigenwaarde. Een van de punten die met name vrouwen kunnen hebben 

is dat zij zich minderwaardig of minder mooi voelen, omdat ze in hun 

eigen ogen te zwaar zijn. Terwijl dit maar zelden echt een punt is in de 

ogen van de man. Bij mannen ligt de zelfwaardering vaker in het feit dat 

zij het minder aangenaam vinden om vaak gecorrigeerd te worden. Ook 

tijdens het spel. Voortdurend opmerkingen die gaan over het verbeteren 

van het gedrag, kunnen erg demotiverend werken. Denk dan aan: ‘Niet 

hier, maar daar!’ Of opmerkingen over de snelheid of de stijl. 

+ Trauma: 

Het verleden. Boodschappen uit de opvoeding of een (seksueel) trauma 

hoeven geen belemmering te vormen, maar het kan wel. Het is mogelijk 
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dat de beleving van de passie daardoor is aangetast. Wanneer in je op-

voeding bijvoorbeeld de focus vooral op seks in combinatie met kinderen 

krijgen lag, associeer je seks misschien veel minder met plezierig of ver-

bindend. Of als je een hele starre opvoeding hebt gehad wat betreft seks, 

dan kun je daar bij de seksuele beleving tegen aanlopen. ‘Daar spreken we 

niet over, je weet best hoe we erover denken.’ Maar in de relatie tussen 

man en vrouw is het bizarre dat de beleving zowel pijnlijk als bevrijdend 

kan werken. Het werpt ons vaak terug in de pijn. Maar dit kan ook de 

plek zijn, waardoor we actief kunnen vragen wat onze behoefte is en 

waar onze pijn ligt. Openheid is het tegenovergestelde van schaamte en 

schuld, hoe pijnlijk en moeizaam dit ook is. Juist het verbergen van pijn, 

maakt de verwijdering van wat mooi bedoeld is, alleen nog maar groter. 

Vertellen over je angsten op seksueel gebied, en samen zoeken naar wat 

wel kan, helpt misschien om met die diepe emoties en gevoelens een 

nieuwe en helende geschiedenis te schrijven. Het oude rafelige verhaal 

heeft dan niet meer het laatste woord. Samen schrijven jullie langzaam 

een nieuw verhaal wat zowel pijnlijk kan zijn, maar ook bevrijdend kan 

werken. Ik realiseer me dat dit grote stappen zijn en dat hier veel bij komt 

kijken. Maar tegelijkertijd kunnen het nieuwe stappen zijn die als een 

werkelijke bevrijding of herontdekking van je eigen stem van je lichaam 

kunnen zijn. 

+ Niet durven te vragen - mentaliteit: 

Wanneer je opgevoed bent met de gedachte dat je niet teveel voor jezelf 

mag vragen, en je je eigen behoefte niet kenbaar kunt maken, kan het 

heel lastig zijn om zelf te genieten. Het kan dan al snel zijn dat je bang 

bent dat je partner zich verveelt, wanneer hij jou verwent. Of het kan 

zijn dat jij zelfs schaamte voelt wanneer hij dat doet. Als jouw motto ‘goed 

genoeg’ is, dan wordt het bijzonder lastig om in seksualiteit de ‘goed-

genoeg’ stem te boven te gaan! Goed genoeg is aardig voor in huis, maar 

vormt tijdens het erotische spel een serieus obstakel om te overstijgen.

+ Niet verbonden zijn:

Om seksueel opgewonden te zijn is het belangrijk dat je durft te spelen. 
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Het is als een klein kind dat in de eerste kleuterklassen met name door 

spel, heel veel vaardigheden ontwikkelt. Soms speelt het alleen, maar 

gaandeweg leert het kind van daaruit steeds gemakkelijker samen te 

spelen. Als je niet alleen kunt spelen en de ander mag bijvoorbeeld alle 

rollen bepalen, dan wordt dit op een gegeven moment bijzonder saai. Je 

bent dan net een marionettenpop, zonder eigen wil of persoonlijkheid. Je 

verwacht alles van de ander, maar daarmee kan de ander ook een te grote 

verantwoordelijkheid krijgen, en eventuele onhebbelijkheden ontwik-

kelen. Hetzelfde geldt voor iemand die alleen maar zijn eigen spel wil spe-

len. Als het kind een paar jaar ouder is en kinderen komen bij hem langs 

en hij kan en wil voortdurend een en hetzelfde spel spelen, verdwijnen 

vriendjes en vriendinnetjes snel. Spelen is delen. Niet verbonden zijn kan 

alles te maken hebben met geen vertrouwen hebben in de ander. Dan is 

het zaak om naast het spel ook te werken aan het vertrouwen. Het kan 

dan zijn dat je wel langzaam stappen maakt richting de beleving, maar 

nog helemaal niet naar de seks zelf gaat. 

persoonlijke Benadering van seks

Seks is te belichten vanuit de daad, de emotie, de wil en de verbeelding. 

Dit zijn allemaal lagen van de persoonlijkheid. Seks is dan ook een holis-

tisch samenspel van de persoonlijkheid. We benaderen seks aan de hand 

van deze invalshoeken.

Aantrekkingskracht

Allereerst de verbeelding. Veel seks hebben of weinig seks hebben zegt 

niets over de beleving om deze seks heen. Vaker seks hebben willen we 

wel, maar hoe dan? En welke rol speelt onze verbeeldingskracht hier-

bij? De aantrekkingskracht ten aanzien van de ander wordt aanzienlijk 

vergroot wanneer jij je partner in zijn kracht ziet staan. Tonen van eigen 

kracht heeft dus duidelijk iets aantrekkelijks. Een ander feit is het creëren 

van erotische verhalen waarin uitsluitend jullie samen de hoofdrol spe-

len. En waarin jullie elkaar in het verhaal kunnen uitnodigen. Wanneer 

we een vakantie boeken, kunnen we dit een week van tevoren doen, 

maar over het algemeen plannen we dit eerder. Bij het boeken van een 
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vakantie hebben we vaak veel wensen. We zoeken een leuke plek om te 

overnachten. We willen ook graag een omgeving waar leuke uitstapjes 

mogelijk zijn. Daarnaast moet de bestemming ook voldoende gelegenheid 

tot rust bieden, maar tegelijk moet er ook avontuur mogelijk zijn. Het 

heerlijkste van het uitzoeken van de vakantie is dat ik mijn voorstellings-

vermogen kan gebruiken. Ik zie mijzelf al heerlijk onderuit gezakt zitten 

in een luie stoel met een goed boek. Kleine hapjes rond borreltijd. Of ik 

zie mezelf genieten door met elkaar door dat leuke stadscentrum te lopen. 

Wanneer ik een vakantiecatalogus bekijk, hebben al deze gedachten 

mijn hoofd al een keer gepasseerd. En afhankelijk van het feit of we er 

in onze gesprekken en in ons hoofd samen van hebben genoten, bepa-

len we of we deze vakantie gaan boeken. Het hangt af van de zin en het 

verlangen wat er wel of niet plaatsvindt. Zo is het ook met begeerte. Het 

is een mooie manier om elkaar mee te nemen in erotische beschrijvingen 

of verhalen. Stuur elkaar bijvoorbeeld eens een erotisch getint berichtje. 

Door verhalen kun je heel gemakkelijk elkaar meenemen en leer je 

samen op een heel nieuwe manier seksualiteit beleven. Wat extra span-

nend is, omdat het een geheim spel is en niemand er aan mee kan doen. 

Dit kan al gebeuren op afstand zonder dat je fysiek bij elkaar in de buurt 

bent. Door dit samen te doen, krijgt opwinding en plezier actief ruimte in 

jullie samen-zijn. Terwijl je dan samen thuis bent, kun je seks hebben op 

een strand aan de Middellandse Zee. Of ben je samen elkaars lichaam op 

een volledig andere manier aan het verkennen. 

Ik wil je ontmoeten door het spelen

Wat is nu begeren? En hoe kun je samen in een beleving stappen? Je 

ontmoet elkaar dan als het ware in het ‘spel’ dat je samen aangaat. Hierin 

gaat het dus vooral om de emotie. Het meenemen van elkaar in de bele-

ving en het creëren van emotie. Door verbeeldingskracht kunnen jullie 

samen de erotiek bepalen, het plezierige en het opwindende. Het is de 

inspiratie voor jullie opwinding. Daarmee is het niet alleen spannend, er 

vindt ook ontmoeting plaats! Het doet een beroep op jullie fantasieleven. 

Dat is per definitie al spannend. Het vraagt om overgave aan je gevoel en 

het vermogen om te kunnen spelen met en uit te spreken naar elkaar.

122   Begerenswaardige toplaag

Ikwiljehelemaal_binnen_def.indd   122 23-07-14   12:51



Om tot het erotische spel te komen moeten jullie dus:

+  door fysieke opwinding samen ervoor kiezen het spel uit te breiden 

naar erotiek.

+  openstaan voor de ‘zin’ om erotiek te proberen te beleven. 

 Zo praten jullie elkaar als het ware naar binnen. 

+  openstaan om jullie oude gedachten over seks te verruimen voor een 

nieuwe invalshoek.

Spelen maakt jong en ondeugend. Het doet een beroep op je eigen vaar-

digheid om iets neer te zetten wat niet per definitie tastbaar hoeft te zijn. 

Dat gebeurt in een beleving, maar juist ook door de ontmoeting op een 

heel andere manier. Zoals kinderen die samen schooltje spelen, dat kun-

nen ze steeds opnieuw doen. Omdat het ontmoeting is. Ergens is eroti-

sche beleving ook elkaar opnieuw meenemen in het spel. Dat vraagt om 

overgave, maar daar is samen ook ontmoeting. Daarom voelen partners 

die op afstand van elkaar zijn, zich soms extra sterk met elkaar verbon-

den als ze bijvoorbeeld samen fantaseren over wat ze gaan doen. Afstand 

doet op een bepaalde manier echt hunkeren naar elkaar. Juist ook seksu-

eel gezien. Een paar dagen op zakenreis, betekent dus niet dat je hoeft te 

wachten met erotiek. Maar door elkaar mee te nemen in de beleving, kun 

je ver weg zijn en toch heel dicht bij elkaar. Het is samen spreken over de 

gedachte van fysieke verbinding en alles wat daarmee samenhangt. Dat 

brengt ontmoeting en geeft een nieuwe verrassing in het kennen van 

elkaar. En dat maakt seks dus niet langer iets wat je alleen maar doet, het 

maakt het tot een plek waar je naartoe gaat! Een plaats die je beleeft en 

waar je verrast wordt. Maar ook een plaats waar je creatief kunt zijn. 
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opwindend

Hoe kunnen we het beste de ingrediënten op de pizza bereiden? Hoe 

wordt het erotische spel gespeeld? Zijn er voorwaarden voor het eroti-

sche contact? Zijn er regels voor om te zoeken naar je eigen opwinding 

en die van je partner om samen de beleving te ervaren? Om elkaar te 

ontmoeten binnen de seksuele beleving moet je vragen stellen aan elkaar. 

Spreek uit waar je naar verlangt. Als je elkaar vraagt naar wat de ander 

opwindt pas je actief seksuele passie toe, en kunnen antwoorden als deze 

gegeven worden:

 

+ schone lakens in het bed

+ sexy kleding

+ een lekker geurend lichaam

+  spannende plaatsen in huis, waar we gemakkelijk betrapt kunnen 

worden

+ een sauna

+ handen die mijn totale lichaam verkennen

+ verrassend romantische slaapplaatsen

+ als ik me gewaardeerd voel

+ als ik de ander in al zijn kracht zie

+ erotische verhalen

+ als je (ver) weg bent

+ als je ondeugend bent naar mij.

124   Begerenswaardige toplaag

Ikwiljehelemaal_binnen_def.indd   124 23-07-14   12:51



afknappers

Iedereen heeft eigen persoonlijke voorkeuren, maar ook persoonlijke 

afknappers. Om deze van elkaar te weten is helemaal zo gek nog niet! 

Afknappers kunnen plaatsvinden, wanneer:

+ ik niet gewaardeerd word voor mijn getoonde initiatief 

+ ik iedere keer hetzelfde moet doen

+ ik de strijd om aandacht lijk aan te moeten gaan met de kinderen 

+ ik te moe ben en geen gepluk aan mijn lijf wil

+ je overdag nauwelijks iets aardigs kunt zeggen

+ je vooral snel klaar wilt komen en ik nauwelijks mee kan komen

+  ik iedere keer mee moet gaan in jouw sfeer, maar je geeft nauwelijks 

iets terug

+ ik mijn eigen angsten niet kan stopzetten

+ ik moe ben van het zorgen overdag voor de kinderen

+ je me afkeurt voor mijn voorkeuren

+ we niets eens meer zoenen

+ ik nooit geleerd heb iets voor mijzelf te vragen.
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Binnen deze erotiek is tot slot een belangrijke regel dat dit spel van jul-

lie tweeën is en blijft. Niet ingaan op verleiding uit de omgeving, zoals 

porno en vreemdgaan en andere nare feiten, die het vertrouwen al dan 

niet seksueel echt geweld aandoen. Afleiding naar iets of iemand buiten 

de relatie is zo schadelijk en kwetsend. Voor alle partijen. Seksualiteit 

en erotiek gaan samen met begrenzing en verantwoording. God gaf in 

zijn oneindige wijsheid een ijzersterk bindmiddel, dat van twee men-

sen overgave vraagt en afhankelijkheid om zijn mooie creatie te laten 

terugkomen. Het is gemaakt en bedoeld als een beleving van jullie samen. 

De bereiding van de pizza is dus uiteindelijk het actief bereiden van de 

toplaag. Dat is doen en hopelijk genieten.

De pizza had inmiddels alle lagen. In volle 

samenwerking waren Rick en Anna aan de 

slag gegaan. Dit was het moment suprême: het bakken in de steenoven. 

Hun samenwerking was intensief en verrassend geweest bij het creëren 

van de toplaag. Anna moest wennen aan de vernieuwing. En ze ont-

dekte dat ze elkaar beiden weer op een geheel nieuwe manier leerden 

kennen. Hoe meer ze zich verdiepten in verhoudingen tussen de lagen, 

hoe meer Rick en Anna zagen dat ze nog lang niet klaar waren met het 

ontdekken van hun samenwerking. Terwijl de pizza in de oven stond, 

konden ze evalueren hoe de pizza de volgende keer mooier zou kunnen. 

Er waren nog zoveel nieuwe recepten te ontdekken. Hoog tijd om over 

te gaan naar het bakproces en daarmee het geheel te evalueren!
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Hulp voor een 
eerlijke evaluatie 
van de toplaag. 

creeer je eigen 

Begerenswaardige toplaag:

 wanneer ik denk aan seks, denk ik aan ...

 wanneer ik Begeer, dan ervaar ik …

 wanneer ik Begeerd word, ervaar ik …

 wanneer ik denk aan erotiek tussen mij en mijn partner,  

 denk ik …
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last

But

not

least
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 7 

het Bakproces
een echt amBachtelijk product

De pizza was klaar. Zelfvoldaan keek Rick naar Anna. Dat hadden 

ze mooi gedaan. Het was het waard geweest om samen iets te creëren. 

Anna duwde met haar handen het deeg nog een beetje aan om de ronde 

vorm van de bodem te perfectioneren. Het was wat haar betreft niet 

snel goed. Ze zuchtte, moest het loslaten en datgene wat in haar ogen nu 

niet goed of onvoldoende was, kon ze in een volgend recept verwerken. 

Ze moest nu even stoppen. Voor nu was het klaar. Rick had de steenoven 

al opgestookt tot 500 graden. Ze hadden niet voor niets een trattoria. 

Daar hoorde ook een goede oven bij. Het was zijn favoriete bezigheid 

om deze op te stoken. Heerlijk! Het was tijd om de pizza in de oven te 

zetten. Nog maar een paar minuten wachten en dan konden ze eten. 

Ze hadden weer een origineel recept bedacht. Hoeveel zouden er nog 

volgen? Samenwerken was nieuw voor hen geweest. Hij wilde dit wel 

blijven doen, hoewel het hier en daar misschien nog wat efficiënter kon. 

Een tamelijk onschuldig proces als pizzabakken, was een episode op zich. 

Het was tijd om de oven zijn werk te laten doen. Maar ook tijd om het 

pizzaproces aan een evaluatie te onderwerpen. 
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de pizza

In de pizza zien we de nauwe samenhang tussen bodem, saus en toplaag. 

Alle drie de lagen horen onlosmakelijk bij een pizza. Jullie liefde, de inzet 

van het commitment, jullie ontmoetingen en jullie passie, het hoort bij 

elkaar. Ontmoeting is het scharnierpunt van de pizza. Zowel passie als 

commitment lopen via de ontmoeting naar elkaar. We zien wel duide-

lijk meer strijd tussen de lagen rondom ontmoeting en passie. Zij vullen 

elkaar niet altijd sterk aan, maar kunnen elkaar juist in de weg zitten. 

Daartussen balanceren is geen probleem, zolang het maar duidelijk blijft 

dat een van beide lagen niet de absolute voorkeur heeft ten koste  van de 

andere. Ik ben heel benieuwd hoe dit binnen jullie relatie is. Welke lagen 

van de pizza maken jullie makkelijk en welke laag vormt een uitdaging? 

De pizzametafoor heeft jullie misschien geholpen om hierin meer duide-

lijkheid te krijgen. Meer nog dan duidelijkheid, hoop ik dat het jullie op 

het spoor heeft gebracht om je relatie eens vanuit een ander perspectief 

te bekijken. Misschien kun je nog ergens iets toevoegen in je relatie, waar 

je dat je tot nu toe minder hebt gedaan. Of kun je naar elkaar kijken en 

dankbaar zijn met wat je hebt. Dat is het mooie van pizzabakken. Dit doe 

je niet één keer, maar het bakken van een pizza doe je voortdurend, in je 

eigen tempo en met de door jullie gekozen ingrediënten. 

di mama

Hoofdstuk Di mama ging over het inzoomen op onze omgevingsfacto-

ren. Onze omgeving heeft in grote mate onze identiteit gevormd. Deze 

identiteit is bepalend voor hoe wij in de relatie staan. Hoe vonden jullie 

je samenhang tussen commitment, ontmoeting en passie met jullie eigen 

identiteit? Dat onze persoonlijke geschiedenis een eigen licht werpt op de 

drie onderwerpen had ik zeker wel verwacht. Misschien ben je pijnlijk 

geconfronteerd met je eigen onvermogen in je levensgeschiedenis en dat 

kan hard zijn. Tegelijk is dit ook wat ik zie als de gebrokenheid van het 

leven. Niemand is volmaakt. Niet uit zichzelf en niet door wat het leven 

in zichzelf heeft gebracht. Twee gebroken mensen geeft samen een ge-

broken relatie. De pizza die hier en daar dus scheuren, klonten of te veel 

peper heeft, is misschien niet fijn. Maar wel heel realistisch. Ik hoop echt 
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dat jullie elkaar kunnen steunen en betrokken op elkaar kunnen zijn, om 

door pijnlijke en prachtige aspecten van jullie geschiedenis, jullie eigen 

mooie toekomst te creëren.

Confronterend vond ik het onderlinge wringen tussen onze cultuur 

waarin wij leven – en hoe wijzelf vanbinnen zijn – en de christelijke reli-

gie en traditie. En dan wil ik niet alleen maar naar de cultuur als boosdoe-

ner wijzen, want ik ben onderdeel van die cultuur. Deze cultuur leeft ook 

in mij. Beide culturen leven in mij. Dat heeft op mij het effect gehad dat 

ik me meer bewust ben van de destructie van deze paradox. Ik ben me 

meer bewust van de spiraal van individuele vrijheid, het verdwijnen van 

de sociale gebondenheid, de maatschappelijke eenzaamheid en de hoge 

lat van de relatie. Het is flauw om dan te constateren dat alleen religie de 

oplossing is. Ik vind bewustwording eerder een oplossing. Neem nu als 

voorbeeld het nieuwe model van de liefde, waarin voortdurend gezocht 

wordt naar geluk. Hoe ga je daarmee om als je minder gelukkig bent in je 

relatie? Eerlijk gezegd vind ik dat een intern gevecht daar heel realistisch 

bij hoort. Onze geloofstraditie kan ons dan misschien corrigeren in onze 

gedachte. Ik kom daarmee uit op de stelling van Durkheim, de socioloog 

die ik aan het begin van het boek aanhaalde. Hij beweert dat huwelijken 

en religie zelfmoord voorkomen, maar vooral nog, dat daardoor juist 

geluk en krachtige gemeenschappen toenemen. 

Hoe zie ik dat? Door het boek heen, kan ik wel met zekerheid zeggen dat 

dit zo is. Ik zie dat de religies en de gemeenschappen die kleine groepen 

met elkaar vormen, een tegenhanger zijn van alleen-zijn. De kerk met 

al zijn interne community’s en groepen is lang zo gek nog niet. Ook zie 

ik dat de religieuze tradities wel bescherming bieden, maar vooral ook 

waarden als hoop en verzoening en geliefd-zijn geven. Kernwaarden 

waar elke willekeurige relatie behoefte aan heeft. 
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Mijn antwoord is dus dat ik het met de stelling van Durkheim eens ben. 

Maar meer nog word ik er blij van. Omdat die hoop van liefde en de com-

binatie van de religie exact datgene is waarvan ik vind dat iedere samen-

leving dat nodig heeft. Toch besef ik heel goed dat religie geen tover-

woord is. Ik vind heel duidelijk dat duurzame liefde een krachtig gebaar 

geeft naar de omgeving. Maar ik realiseer me dat dit kan zonder religie.

pizzaBakkers

Wat voor invloed hebben wij als pizzabakkers op het hele proces? In 

hoofdstuk 1 gaf ik aan dat je als christen niet beter af bent omdat je iets 

extra hebt, maar omdat je Iemand extra hebt. Er ligt een onderscheid tus-

sen geloof en religie. Religie is een cultuur op zich met eigen normen en 

waarden. Geloven tekent een relatie. Een relatie tussen God en de men-

sen. Dat is het verschil in ons kijken naar tradities, normen en waarden. 

Ik denk dat onze kijk op de belangrijke waarden zoals verzoening, geliefd-

zijn en vergeving echt anders is. Hierin hebben wij een groot voorbeeld, 

namelijk Jezus die ons daarin is voorgegaan, als bemiddelaar voor onze 

behoeften en verlangens. Hij wist zo duidelijk wat opofferende liefde was. 

Hij wist beter dan wie dan ook hoe ingewikkeld vergeving kon zijn. En 

Hij heeft daarin het kwaad overwonnen. Misschien moet de vraag niet 

zijn of je de meerwaarde ziet, maar of je de meerwaarde nodig hebt. Ik 

wil mijn partner helemaal. En ik heb daarin Jezus als bemiddelaar nodig. 

Juist omdat ik zie dat ik het prachtig vind om met de ander samen te zijn, 

maar bij tijd en wijle ook echt moeilijk. En omdat ik weet dat Gods adem 

in onze relatie een nieuwe geest in mij maakt en daarmee een nieuw 

liefdevol hart geeft. Dat maakt voor mij het verschil! Ik wil ervoor gaan! 

Vanuit volle overtuiging, vanuit mijn emotie en met mijn doen en laten. 

En jij? Wil jij helemaal?
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Waarover  
wil je verder praten 

met je partner?
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Waarover  
wil je verder praten 

met je partner?
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