
Do andor on lk of
lk on do andor?

ln het vorige artikel 'Partnerkeuze? Niet zomaarl'ging het voornamelilk over het 'gatenkaas-feno-

meen' in relaties, met andere woorden "waaraan moet die ander voldoen, wat ik niet in huis heb?" In

dit deel gaat Loek Knippels verder: Hoe begint een relatie en waaraan dien je dan aandacht tê beste-

den? Het is niet vanzelÍsprekend dat een relatie groeit: een roos gaat ook pas bloeien wanneer die

goed verzorgd en gesnoeid wordt. Zo óók binnen een relatie. Je dient beperkende overtuigingen los

te laten en op zoek te gaan naar "wat is van mij en wat is van die ander?"

un je je een ontmoeting voorstellen waarbij

je de ander niet ziet? Normaal gesproken zie
je die ander. Je neemt die ander fysiek waar.

. FIoe ziethij/zíj eruit?
o Wat staat je zo aan wat de buitenkant betreft:

ogen, hoofd, romp, borsten, billen?
. Waar val je vooral op: de lengte van die persoon?

Kleur haar? Huidskleur? Ogen?
. Wat voor fysieke uitstraling heeft die ander en

word je daar blij van?

Voor heel veel mensen is
het veÍryvoorden van je gevoel

een stap te ver

Voor ieder van ons allemaal heel bekende aspecten,

maar het gaat verder op dit fysieke niveau. Je gaat

op ontdekki.g, wat heeft die ander in huis waar-

meehij/zijjou lichamelijk in verrukking kan bren-

gen? Lr onze Westerse cultuur zieje dan ook dat het

fysieke deel van de mens enorm wordt uitvergroot.

Aan dit fysieke aspect worden dan ook zijn/haar

seksuele mogelijkheden verbonden: jeugdig, strak

in het vel, dat betekend dat je seksueel actief bent!

De eerste grote misvatting, omdat seksualiteit niet

gekoppeld hoeft te worden aan jeugdigheid.

Seksuele energie, seksueel verlangen, sensualiteit,

komen voort uit jouw persoonlijkheid. Je bent een

seksueel wezen en elk wezen wil met de potentie

die hij/haar in zich heeft iets doen. Dit hoeft niet

gericht te zíjnop voortplanting alleen, het reikt ver-
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der: plezier, elkaar ontmoeten, elkaar verkennen en

grenzen verleggen, elkaar nabij-zijn en creatief

kunnen zijn met elkaar, met elkaar versmelten en

even jezelf laten 'oplossen' in de sfeer van de ander.

Dit eerste aspect van elke relatie:

het fysieke niveau, vraagt om onderhoud, kennis

en inzicht om het te kunnen laten evolueren. Ik

geef de mensen niet graag de kost die niet verder

komen dan hun eerste seksuele ervaring en daar-

mee een leven lang doorgaan omdat het'normaal'

is. Mensen die niet in staat zijn seksueel te evolu-

eren maar blijven hangen in de sfeer van'lamp uit,

snel een vluggertje en slapen maar....'. Evolueren

is de basis van groei: wie niet groeit gaat achteruit,

Voortplanting is al lang niet meer het doel op zich

binnen onze seksuele relatie. Ooit is het nodig

geweest om het menselijke ras in stand te houden:

nu hebben we allemaal de individuele keuze om

ons wel of niet voort te planten. Zelfs de invloed

van de kerk is op dit aspect enorm verminderd.

Herman Bouwkamp die jarenlang actief was bin-

nen de Rutgerstichti.g - waar men terecht kon

voor seksuele adviezert - zei me eens: "Ik heb het

idee van 'zo vaak seks hebben is normaal', maar

losgelaten, nu ik de diversiteit van mensen mee-

maak. Er is geen gouden regel. Je hebt nu eenmaal

veelvraten en mensen die blijkbaar hun leven lang

op dieet staan!"

In mijn praktijk liep ik soms tegen het grote dilem-

ma aan van een'seksuele veelvraat' die een relatie

had met een persoon die'seksueel op dieet'stond,

en dat riep natuurlijk problemen op. Ie kunt echter

van de persoon die seksueel erg actief is niet ver-

wachten dat hij/zij alles inlevert om degene die

nauwelijks zin heeft tegemoet te komen. Beiden

dienen te kijken naar de eigen behoeften en van

daaruit een gedrag te ontwikkelen, een innerlijke

houding van geven en nemen, om zodoende dich-

ter bij elkaar te komen. Het ligt nooit aan de één,

het is juist het samenspel van twee unieke indivi-

duen die teveel onbewust in het seksuele leven

staan.

Een goed ontwikkeld gevoelsleven
is meer waard in een relatie dan
een mooie buitenkant

Wat voelt dat goed!
Voor heel veel mensen is het verwoorden van je

gevoel een stap te ver. Ik merk in mijn praktijk heel

vaak dat mensen niet in staat zijn om hun gevoe-

lens naar elkaar onder woorden te brengen, laat

staan over te brengen - het hoeft namelijk niet

altijd met woorden. We maken van onze partner

dan ook een'paranormaal' iemand, die maar aan

moet voelen wat we bedoelen, wat er in ons bin-

nenste omgaat. Dat kun je natuurlijk niet van je

partner vervrrachten. fij bent zelf verantwoordelijk

voor wat zich in je gevoel en in je lijf afspeelt. En

het is niet de bedoeling dat de partner dit mag gaan

raden. fe gevoel komt je steeds wat zeggen. Het is

een betrouwbaar instrument wanneer je al vroeg

hiernaar hebt leren luisteren en op de juiste waarde

hebt leren schatten. Dan kan je gevoel je zelÍs waar-

schuwen, signalen geven over goed en kwaad. Een

goed ontwikkeld gevoelsleven is meer waard in

een relatie dan een mooie buitenkant. Al het

optrekken, liften leidt niet automatisch namelijk tot

een betere relatie, maar wanneer men in staat is om

emotioneel te communiceren, zie je de relatie een

enorme sprong voorwaarts maken. Het gevoel

geeft grenzen aan, het gevoel signaleert, het gevoel

spreekt de waarheid en het is om die reden belang-
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ri jk dat we 'emotioneel-vaardig'worden. Het zou

eigenlijk het nieuwe vak binnen het onderwijs

mogen worden: "F{oe word ik emotioneel vaar-

dig?"

Het tweede niveau binnen elke relatie is de emo-

tionele laag.

Wat heb ik nodig om de lichaamssignalen om te

zetten in gesproken taal en direct handelen, waar-

door ik nabij kan zljn, afstand kan nemen of me

terug kan trekken? Leren luisteren naar wat je voelt

is een grote stap in je bewustwording. Nu je dit

leest, kun je even een korte proef doen: "Wat voel je

op dit moment in je lijf? Waar signaleer je dat

gevoel? Wat komt je dat gevoel vertellen?" Een

eigen voorbeeld: Terwijl ik dit artikel aan het uit-

werken ben, liggen de honden in hun mand en

staat een poes te miauwen bij de deur, ze wil naar

buiten. Ik voel me wat geïrriteerd omdat ik weg

moet van mijn werk. Ik heb juist een goede idee irr

mijn hoofd en dat moet ik nu even parkeren omdat

het gemiauw me werkelijk op mijn zentlwen n,erkt.

Ze gaat maar door. Ik voel de irritatie links in mijn

buik en besluit  om de poes eerst naar buiten te

doen. . . . . .  Zo,  dat  is  weer  gebeurd.  De p;e t t r  van

versgezette koffie c-lringt mijn n'erkkamer binnen

en ik merk dat er meer speeksel in mijn mond

komt. Oké, t i i r l  \ 'oor een break: koi i iet i jc l !

kijken omdat ze elkaar niks meer te zeggen hebben.

Mensen die uitgepraat zijn met elkaar zie ie overal

om je heen. Toch vraag ik me vaak af of deze men-

sen wel écht ooit met elkaar gepraat hebben over

wezenlijke zaken in plaats van over koetjes en kalf-

jes?

Elkaar ontmoeten in de dialoog is een spannend en

bijzonder proces. Denkt die ander óók zo over

jouw thema's als jij of heeft hij een c'lnrlere rnerrirrg?

Waar zijn we het n-ret elka.rr over eells etr r,r'aarin

verschillen we n,at standpunt betreft? Heeft dit te

maken met een verschi l  in intel l igentie, sociale

afkomst, economische achtergrond, ervaringen? En

is de ander echt bereid om mijn standpunt aan te

horen, zijn standpunt er tegenover te zetten en dan

af te wegen wat men met elkaars standpunt kan? Tê

vaak zie ik dat intellectueel dominante personen

hun mening opleggen aan hun partner. Je hoort het

zelfs in hun manier van spreken: "Wii denken daar

Je hebt alti jd de keuze om met je
eruaringen iets te doen

Je hebt alt i id de keuze om met je ervaringen iets te

doen. De keuze kan ook zi jn dat je apathisch wordt

en besluit  niks te doen, maar het bl i j f t  iouw keuze.

Een keuze die goed l'oelt, geeft je dan ook onmid-

dellijk energie en een keuze die je uitstelt of niet

rreemt, kost energie.

Heb je daar weleens bij stilgestaan? Heb je weleens

overwo!ïen om iets niet tegen je partner te zeggen

terwijl het voor in je mond ligt, terwijl ie het zo

graag wilt? En ook omgekeerd kan het anders uit-

werken: je wilt te graag iets tegen je partner vertel-

len over hoe je je voelt,  maar je vertelt  het op het

verkeerde moment, waardoor jouw boodschap niet

overkomt. Ook dan ga je voorbij aan jouw bewttst-

zi jn. Jouw bewustzi jn is erop gericht om naar jezelf

en de ander op het juiste moment afgestemd te rea-

geren. Wanneer je dit niet doet, sla je dan ook c1e

plank mis en ontstaat er emotionele verwijdering irr

de relatie.

Wat denk je nou?
Je kent ze ongetwijfeld: echtparen die met elkaar

eten in een restaurant en alleen maar zitten rond te
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anders over.. ." En hoe anders, daar wordt niet

over gecommuniceerdl

Anders-zi jn,.  anders-denken is juist de charme bin-

nen een relatie. Het voelt wel als héél nabii wan-

neer beide partners elkaar kunnen ontmoeten bij

n,ezenlijke zaken van het leven. Dat de één een

andere politieke voorkeur heeft dan de ander, is

leuk om mee te leven, maar wanneer de één wezen-

t} ".Es
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lijk anders denkt over de kwaliteit van jullie relatie,

dan heb je een probleem. Dan zie je dat mensen

naast elkaar gaan leven en wordt hun relatie een

proces van overleven in plaats van écht leven:

genieten, elkaar ontmoeten op het snijvlak van de

verschillen.

Het derde niveau van elke relatie is het mentale

niveau:

Hoe wordt er met elkaar gecommuniceerd en kttn-

nen de partners met elkaar over méér dingen pra-

ten dan alleen het weer of de kinderen? Soms denk

ik weleens: "Wat lijkt het me een uitdaging om met

een stel mensen die een relatie rnet elkaar hebben

eens een week intensief te werken aan dit thema:

waarin komen jul l ie overeen en waarin verschi l len

jul l ie met elkaar?" In de dialoog ontmoet je dan de

ander en het is dan belangri jk om intel lectttele, cul-

turele, economische verschi l len los te laten maar

stil te staan bij de argttmeuten clie over c1e tafel

gaan. Daarna cle vraag stel lend: "Hoe ben ie tot dit

besluit  gekomen? Waaraan ontleen j i j  jouw gel i jk?"

Want juist dan zie ie clat mensen al lemaal oude pri jn

hebben opgelopen err al heel lang geleden zich iets

\/oorgenomen hebben. "Zó is het I 'oortaarr voor mij

en niet anders!" Nu wordt clan ook cle patstel l ing

binnerr relat ies duiclel i jk. We uemen vaak een

standpuut in, niet op intel lecttteel t t iveatt,  lnaar

gebaseerd op emotionele ervaringen err oucle pi in.

Een Joodse vriendin val l  me, die al haar farni l ie

verloor in de tweede wereldoorlog, kon tot voor

kort niet spreken met Duitsers. Ze scheerde al le

Dtritsers over één karn. Toen zeblj olls eel-l interes-

Soms ontmoeten mensen elkaar om
oude patronen te kunnen doorbreken

sarrt persclcrtt otttntclette, clie Fratrs sprak omdat er

toeval l ig ook meerclere frausetr in het gezelschap

zaten, was ze erg enthottsiast over cleze man. Later

vertelde ik dat hi i  wél een Duitser \ \ras: ze bloosde

en veroutschuldigde zich. Dat was niet nodig maar

het was wél eerr pi inl i ike confrontat ie hoe we -

onbewust - zaken vastzetten in ons bewustzi irr  en

van r laaruit  meneu ons gel i jk te kunnen halerr '

Leren je beweegredenen over het voetl icht te t i l len,

is niet alt i jc l  rnakkel i jk. Zeker niet n'anueer je uit

een mi l ieu kot r t t  \A '< tc t l '  we in ig  gepraat  rvordt  o f

wanneer je op school niet uitgedaagd n'ordt om je

eigen standpunt tc formuleren in plaats van het

groepsstandpunt. Hier zie ie c-lan ook vaak hoe

sociaal wenseli ik gedrag clutstaat. Metrsetr confor-

meren zich aan elkaar, zelfs wat hurr icleeën betreft.

Er is méér tussen hemel en aaÍde.. . .
Waarom hebben lul l ie een relat ie? Wat verbindt jul-

lie dan? Wat is jullie gezarnenlijke tloel binnen de

relatie? Moeten we wel iets gezarnenliiks hebben?

Het vierde niveatt biunen de relat ie wordt het spi-

r i tuele niveatt genoemd: je ontdekt dan met elkaar

wat de recletr is dat jul l ie bi j  elkaar zi jn? Dat gaat

veel verder dan al leen de opmerking 'omdat we

van elkaar hottcleu'.  Er is een duidel i jk plan - een

bedoeling - met jul l ie relat ie en wie dat plan

* , ! f
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gesmeed heeft, is me onbekend. Het IS er!

Wat we met dat plan mogen, is voor iedereen ver-

schillend, want het vraagt van ons allen om op

zoek te gaan naar de diepere betekenis van onze

relatie.

o "Waarom zijn we bij elkaar?"
o "Wat bindt ons?"
c "Wat hebben we van elkaar te leren?"
. "Wat is het doel van orve relatte?"

Waarom leef ik met jou samen en wat
is daarvan de bedoeling?

Aan de hand van deze vragen kun je al inzicht krij-

gen in jullie gezamenlijke doel. Wanneer je dat nu

niet meteen kunt benoemen, kan het gewoon zijn

dat je nog te kort bij elkaar bent en dat de verliefd-

heid nog teveel op de voorgrond staat. Het kan ook

zijn dat jullie je teveel met buitenkant bezighouden

(mooi huis, leuke baan, fijne auto, etc.) in plaats

van te zoeken naar jullie échte bestemming: waar-

om zijn we bij elkaar? Soms ontmoeten mensen

elkaar om oude patronen te kunnen doorbreken. Ik

hoorde een mooi voorbeeld van een vrouw die

boven haar niveau getrouwd was. Doordat ze met

iemand van adel huwde - hij was jonker - kwam zij

in een totaal ander milieu. Maar wat zag ze daar?

Niets werd openlijk besproken en alles werd afge-

daan met de woorden: "Dat is bij ons nu eenmaal

gebruikelijk!"

Zij stoorde zich daar enorm aan en gooide de

beruchte knuppel in het hoenderhok. Dat gaf in

eerste instantie enorm veel commotie, maar na ver-

loop van tijd begon men in het adellijke milieu na

te denken over hun maniertjes en gewoontes en

geleidelijkaan werden oude, ingesleten gebruiken

aan de kant gezet en kwam er ruimte voor open-

heid en dialoog. Dat wist zij toch maar mooi te

bewerkstelligen. We kennen allemaal het sprook-
jeshuwelijk van onze kroonprins met zijn Maxima.

In hoeverre zorgt haar rol binnen de Koninklijke

familie juist voor 'opschudding van oude niet meer

van deze tijd tradities'voor openheid en nabijheid.

Wellicht zelfs voor het voortbestaan van de

Koninklijke familie. Door haar ztjn ze allemaal uit

hun ivoren torens gekomen en dichter bij het volk

komen staan, waardoor ze'aantraakbaar' zijn en

méér mens zijn geworden.

ZoaIs ik al in mrjn eerste artikel in deze reeks

schreef: Bij ons 'ja-woord' zeiden we tegen elkaar:

"We blijven bij elkaar zolang we elkaar blijven

inspireren"

En juist deze inspiratie zorgt voor een spiritueel

niveau binnen de relatie. Inspiratie komt ergens

vandaan: uit boeken, muziek, ontmoetingen, fanta-

sie. Of worden we soms ook gernspireerd door iets

dat meer omvattend is dan we kunnen begrijpen:

het onbegrijpbare, het niet toegankelijke toeganke-

lijk maken, de innerlijke stem die we horen, de

droom die ons iets aanreikt, die onverwachte ont-

moeting met die vreemde? Het kunnen allemaal

signalen zijn om onze spirifualiteit te doen ontwa-

ken. Zonder spiritualiteit is ons leven doods en

heeft het weinig diepgang. Ik bedoel niet de kerke-

lijke spiritualiteit. Het gaat hier om de existentiële

vraag: "Waarom leef ik met jou samen en wat is

daarvan de bedoelhg?"

Een fussenbalans opmakeÍr.....
Je kunt voor jezelf een fussenbalans opmaken over

wat hierboven geschreven is. Neem daarvoor even

de tijd en stel jezelf dan de volgende vragen:

L. Toen ik begon aan deze relatie, wat voor cijfer

zou ik mezelf dan geven op een schaal van 1 tot en

met 10 voor de vier niveaus van onze relatie?

Fysiek/lichamelijk:

Emotioneel:

Mentaal:

Spiritueel:

2. Wanneer ik nu - op dit moment - kijk naar mijn

relatie. Welk cijfer zou ik dan geven voor de vier

niveaus van mijn relatie?

3. Leg dan de beide gegevens naast die van je part-

ner en maak de verschillen bespreekbaar. Het boei-

ende is dat je onmiddetlijk de kern raakt omdat je

geconfronteerd wordt met elkaars verschillen

betreffende de vier niveaus.

Toen in een relatietherapie de man een 8 scoorde

voor het thema Fysiek o.a. seksualiteit en zijn

vrouw een 3, was dat duidelijk een brug te ver! We

vergeleken de NU-situatie, want in het begin van

hun relatie was er méér overeenkomst. Nu moest er

over gesproken worden, gezien het grote verschil.

Ik hoor haar opmerking nog: "Jijbent alleen gericht

op jezelf en daarom ben je tevreden. Ik vind aan

onze seks helemaal niks aan en heb er dan ook géén

zin meer in!"

In het volgende artikel ga ik weer een stap verder.

Hoe ontwikkelen relaties zich van een oppervlak-

kig niveau naar een evolutionair niveau?
Loek Knippels

www.loekknippels.com

www.het-ihc.nl
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