Waar kom JIJ vandaan … waar gaan JULLIE naartoe?
Jeanette de Korte

We zijn uniek en daarmee ook zo verschillend. En onze verschillen worden niet alleen
duidelijk in ons man‐ en vrouw‐zijn, maar ook in onze levensgeschiedenis. De streek, de stad
of het dorp waar we geboren zijn; het gezin waarin we zijn opgegroeid en welke plek we
hebben in de kinderrij; de school die we jaar in jaar uit bezocht hebben en waar we genoten
hebben of misschien wel gepest zijn; onze vrienden en de kerkelijke traditie waar we in
groot zijn geworden.
Misschien zijn we ons bewust van onze afkomst, maar wellicht hebben we daar eigenlijk nog nooit zo
bij stilgestaan. Toch is onze levensgeschiedenis van grote invloed op de manier waarop wij van elkaar
houden en onze liefde uiten. Onze afkomst doet mee in de manier waarop wij ons huwelijk en
gezinsleven inrichten, welke regels we stellen, de wijze waarop we met elkaar in gesprek zijn, hoe we
ruzie maken en conflicten oplossen.

Ik wil jullie graag kennis laten maken met Piet en Jantine. Een stel van midden dertig en drie jaar
getrouwd. Zij hebben (nog) geen kinderen. Piet is afkomstig uit een ondernemersgezin. Zijn vader
heeft een eigen bedrijf, een tuinderij. Zijn twee oudere broers zijn ook in het bedrijf gestapt en al
gauw kwam er een tweede en derde tuinderij bij. Piet is de jongste van de drie jongens en hij heeft
niks met de tuinderij. Nee, Piet is Engels gaan studeren en hij is inmiddels docent op een middelbare
school geworden.

Onze afkomst doet mee in de manier waarop
wij ons huwelijk en gezinsleven inrichten.

Jantine komt uit een gezin met twee meisjes. Een intellectuele familie; haar vader is arts en haar
moeder heeft rechten gestudeerd. Haar moeder wilde graag advocaat worden, maar door allerlei
omstandigheden is het daar nooit van gekomen. Jantine heeft zojuist de opleiding tot Register
Accountant afgerond. Toen Piet en Jantine met elkaar trouwden wisten ze… we zijn erg verschillend
en dat zijn echt niet alleen de man‐vrouwverschillen! Om maar een voorbeeld te noemen: Als Piet bij
Jantine over de vloer kwam werd hij kriegel van het eindeloze ‘tafelen’.
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En het bijzondere is dat wanneer onze partner
binnenkomt in het gezin van herkomst, hij of zij als
geen ander de familierelaties kan duiden en patronen
kan aanwijzen. De vraag is alleen of we het kunnen en
willen ontvangen, de observaties van onze echtgenoot.
Want oei, oei, oei, niets ligt ons zo na aan het hart als
ons gezin van herkomst. Onverbrekelijke bloedbanden
tussen ouders en kinderen en broers en zussen.
Loyaliteit noemen we dat. En loyaliteit bestaat altijd,
ongeacht de sfeer, de hoeveelheid vertrouwen, veiligheid en liefde binnen het gezin.
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Hij kwam uit een jongensgezin. Als er werd gegeten had iedereen reuzetrek. De pannen waren in een
kwartier leeg en binnen het halfuur was de maaltijd ten einde. Zo niet bij Jantine thuis. Een uur
tafelen en een diepgaand tafelgesprek is gebruikelijk.
En met die verwachting ging Jantine het huwelijk in; uitgebreid eten en goede tafelgesprekken. Zij
raakte in Piet teleurgesteld. Ze verweet hem ongezellig te zijn aan tafel en te weinig diepgang te
hebben.
Naar aanleiding van het verhaal van Piet en Jantine wil ik graag een tweetal thema’s bespreken. Het
eerste thema is ‘intimiteit’. De mate van openheid en vertrouwen in een relatie, zou je kunnen
zeggen. Het tweede thema is ‘autonomie’, de mate waarin je vrij bent en kunt kiezen voor het belang
van jezelf én de ander. Ik hoop dat dit artikel bijdraagt aan het vergroten van je zelfkennis, maar
meer nog hoop ik dat het bijdraagt aan het kunnen begrijpen van de ander in zijn of haar
levensgeschiedenis.

Mate van openheid en vertrouwen
Piet werd geboren in een jongensgezin. Een gezin in het Westland; nuchter en hardwerkend. Hij kan
zich niet herinneren dat zijn vader of moeder ooit aan hem heeft gevraagd: ‘Hoe voel je je, Piet?’ Laat
staan dat er gepraat werd over persoonlijke thema’s als geloof of twijfel. Of over liefde of
seksualiteit. Toch werd er wel degelijk van hem gehouden. Zijn moeder zwaaide hem elke morgen
uit, tot hij in de verte verdwenen was. En zijn vader verlangde niet van hem dat hij ook in de tuinderij
kwam. Hij mocht echt wel zijn eigen keuzes maken.

In een liefdesrelatie is ‘hartscommunicatie’ niet
vanzelfsprekend. Dat vraagt de beslissing om je
hart open te doen voor de ander.

In een liefdesrelatie, in een huwelijk, is ‘hartscommunicatie’ niet vanzelfsprekend. Dat vraagt een
wilsbeslissing, namelijk de beslissing om je hart open te doen voor de ander. De een vindt dat
makkelijker dan de ander. Het vermogen om te verwoorden wat je denkt en voelt, wat je gelooft en
wat je opvattingen zijn, is per persoon verschillend. Bij de een is dit sterk ontwikkeld doordat er thuis
vanzelfsprekend gesproken werd op hartsniveau. En de ander heeft dat thuis helemaal niet geleerd.
Respectvol omgaan met elkaars verschillen en deze uit durven spreken is de eerste uitdaging.
Daarnaast heb je veiligheid nodig binnen je relatie. Elk echtpaar heeft het nodig om van elkaar de
garantie te krijgen dat álles gezegd mag worden, dat niks ‘raar’ is en dat je niet wordt afgewezen om
hetgeen je denkt, vindt of voelt.
Piet weet helemaal niet zo goed wat hij voelt. Hij is zich daar helemaal niet bewust van, laat staan dat
hij kan verwoorden wat er in hem leeft. Daardoor kan hij zich eigenlijk ook niet zo goed inleven in
Jantine. Hij zegt vaak tegen haar: ‘Nu ja, ik heb dat niet hoor. Daar ben ik gewoon veel te nuchter
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Jantine daarentegen was gewend om alles en werkelijk ook alles met haar moeder te delen Zij heeft
een goede band met haar moeder en houdt veel van haar.

2

voor’. Hierin heeft Jantine regelmatig het gevoel dat zij niet begrepen wordt. En als zij bij Piet
doorvraagt op wat hij denkt en voelt, dan zegt hij: ‘Ik weet het niet’. Daar wordt Jantine niet goed
van! Jantine is teleurgesteld. Zij ervaart meer zielsverwantschap met haar moeder (ook na drie jaar
huwelijk!) dan met Piet. Zij heeft regelmatig het gevoel dat hij haar niet begrijpt en dat hij ook niet
weet hoe hij moet vertellen wat er in hem omgaat.
Pas wanneer beide partners hun hart opendoen, ontstaat er intimiteit; zielsverwantschap. Dat vraagt
tijd en geduld. Het steeds opnieuw proberen uit te leggen en uit te zeggen wat er in je hart is. Daar
waar een van beide partners de intimiteit ‘ontvlucht’, kan er verwijdering ontstaan, vervreemding
zelfs. De manier waarop er in je gezin werd gecommuniceerd neem je mee je huwelijk in! Denk met
elkaar eens na over de volgende verwerkingsvragen.






Werd er in jullie gezin gepraat over gevoelens, over geloof en over seksualiteit?
Kon en durfde en wilde jij je mening geven en werd daarnaar geluisterd?
Welk gezinsmotto herken je in je gezin van herkomst? Denk bijvoorbeeld aan uitspraken als: Het
is voor je eigen bestwil – Poetsen tot de plaat schoon is – Schelden doet geen pijn – Geen
woorden maar daden.
Ben je tevreden over de hoeveelheid vertrouwen en diepgang in jullie communicatie?

Vrijheid en verwachtingen

En eerlijk gezegd is dat in het huwelijk van Piet en Jantine ook
wel zo. Jantine, die goed is in haar vak als accountant, wil haar
carrière niet opgeven. Eigenlijk voor niets en voor niemand. Ze
is blij dat ze het zover geschopt heeft en diep in haar hart
verwijt ze haar moeder dat zij zich in haar huwelijk niet verder ontwikkeld heeft.
Piet ervaart hierin wel wat ongelijkwaardigheid in de relatie. Zij is de hoofdkostwinner, in plaats van
hij. Hij wil graag kinderen, maar dat ziet zij in haar huidige baan helemaal niet zitten. Bovendien…
laatst maakte zijn moeder ook al zo’n opmerking dat zij graag wel kleinkinderen zou willen.
Jantine heeft gezien dat haar moeder, een begaafde vrouw, door allerlei omstandigheden niet heeft
kunnen doen wat ze graag wilde: advocaat worden.
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Het verlangen naar vrijheid en persoonlijke ontplooiing kan per
persoon sterk verschillen en is ook afhankelijk van je
levensgeschiedenis. Daar waar je bent groot geworden in een
gezin met autoritaire ouders, duidelijke regels of hoge
verwachtingen kan het zijn dat je – terugkijkend op je kindertijd
– je gezin als knellend ervaart. En dan kán het huwelijk de plek
zijn om je daaraan te ontworstelen. Daarmee legt een
echtgenoot impliciet of expliciet de verwachting neer in het
huwelijk: ‘Geef mij de vrijheid!’ De ander wordt dan gezien als
‘belemmering’ voor eigen ontwikkeling en ontplooiing.
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En Jantine heeft zich stellig voorgenomen: ‘Dat gaat mij niet gebeuren. Dat zal mij nooit overkomen!’
Daar waar haar ontwikkeling in het geding is, is ze zeer vastberaden, onwrikbaar zelfs … haar carrière
is onopgeefbaar.

Onvrijheid door een te veel aan eigenliefde
Ze dopt haar eigen boontjes wel en komt voor haar eigen belangen op. Deze houding brengt Jantine
in onvrijheid. Haar verlangen om zelfstandig te zijn, geeft haar eigenliefde een grotere plek dan de
liefde voor haar echtgenoot. En daar waar ze niet langer in het belang van haar echtgenoot kan
denken, gaat ze vechten voor haar eigenbelang en ontstaat er onvrijheid. Onvrijheid uit eigenbelang
openbaart zich veelal op verschillende manieren, zoals ‘onverschilligheid, hardheid of starheid’. Uit
tal van kleine signalen kan blijken: ‘Ik heb jou niet nodig’. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Moet jij
weten!’ of ‘Dat mag ik zelf bepalen!’ of door non‐verbaal een houding van afweer te laten zien.
Onvrijheid kan ook ontstaan doordat je steeds geneigd bent in het belang van de ander te denken,
zonder dat je je bewust bent van je eigen verlangens en motieven. De scheiding aanbrengen tussen
ik en de ander is uiterst belangrijk. Het zegt wie we zijn en wie we niet zijn. Je wordt daarmee dus
ook verantwoordelijk voor wie jij bent. Voor wat jij denkt, hoe jij handelt, wat jij voelt. Je bent in een
gelijkwaardige relatie dus NIET verantwoordelijk voor hoe de ander denkt, voelt, zich gedraagt. Dat
noemen we psychologische boedelscheiding! Als deze boedelscheiding niet goed tot stand is
gekomen in het huwelijk is er dus ook sprake van ‘onvrijheid’ en zijn we geneigd de ander te
‘pleasen’ en tegemoet te komen.

In het praktijkvoorbeeld doet Piet dat, door de discussie van kinderen niet aan de orde te stellen bij
Jantine. Hij denkt bij zichzelf: ‘Ach … ze is er nog niet aan toe en dat komt vast vanzelf wel’. Hiermee
gaat hij voorbij aan zijn eigen verlangens en behoeften. Totdat zijn moeder haar verwachtingen gaat
duidelijk maken. Piet voelt zich bezwaard naar zijn moeder dat hij haar niet gelukkig kan maken met
een kleinkind. Dat is voor hem een extra argument om toch graag kinderen te willen. Maar… hij stelt
het niet aan de orde.
Het thema wederkerige afhankelijkheid speelt in het huwelijk altijd een rol. Je bent en blijft individu
in een relatie. Tegelijkertijd heb je elkaar lief en heb je elkaar nodig om te bouwen aan een leven
samen, wil je elkaar tot ontplooiing brengen. Vrijheid ontstaat pas wanneer je je bewust bent van je
eigen behoeften en verlangens en dat je desondanks kunt en wilt kiezen voor het belang van de
ander. Vrijheid ontstaat pas wanneer je je eigenbelang los kunt laten in de overtuiging dat je partner
in jouw belang zal denken en doen. Dán ben je in je huwelijk bezig om de ander tot zijn of haar recht
te laten komen. Het is dan wel noodzakelijk dat hierin een gezonde balans van geven en ontvangen
is. Alleen wanneer er sprake is van wederkerigheid is dit een heilzaam principe. En wat je hiervoor
nodig hebt? Overgave… een groot vertrouwen in de ander!
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De scheiding aanbrengen tussen ik en de ander is uiterst
belangrijk. Het zegt wie we zijn en wie we niet zijn.

4

Om over na te denken / gespreksvragen:
1. Op wie lijk jij het meest, vader/moeder? Hoe dan? Ben je daar blij mee?
2. Hoe werden gezagsrelaties bij jullie ingevuld? Hoe ga jij om met autoriteit?
3. Hoe werd jou discipline bijgebracht? Hoe gaan jullie om met regels?
4. Vertel je elkaar – binnen je huwelijk – wat je wilt en wat je niet wilt? Alles?
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5. Hoe zoek je het belang van de ander, waaruit blijkt dat?
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