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Jarenlang heeft Loek Knippels ervaring als relatietherapeut in het werken met mensen die vastlopen

in de eigen relatie oÍ die van de ene naar de andere relatie overstappen en steeds weer hetzelfde

patroon tegenkomen. Wat is het toch dat mensen zo weinig bewustzijn hebben zitten op hun keuze,

het is écht meer dan verlieÍdheid alleen.

erliefdheid is niet meer dan een narcose, t1a

verloop van tijd is die narcose uitgewerkt en

dient er toch iets meer te ziin dan alleen maar

de kriebels in je buik.

Als kind word je geconfronteerd met cle eerste rela-

t ie in je leven: nameli jk de relat ie van je ottt- lers.

Hoe gingen die met elktrar om? lVat cleelden ze met

elkaar en in hoet 'erre mocht je daar getuige van

zijn? Wanneer een kind geboren wordt, is er veelal

sprake van een euforisch momettt, en zeker wan-

neer het een eerste kind betreft: het mysteriekind.

Het kind dat voorkomt uit die man en vrouw en

die kwaliteiten r.arr beiden heeft meegenomen.

Elke ouder clroomt over zijn eerste kind: "Hoe zal

het er uit  zien ert n,at herkeu ik van mezelf in mijn

kind?" Maar het kind daarentegen wordt ook voor

de eerste keer geconironteerc-l met de lijfelijke er\''a-

r ing van 'papa en mama', twee mensen die aardig

tegen hem doen maar die ook verwachtingen naar

hem hebben.

Elk kind wil  nameli jk uniek zi ln en
niet de kopie van ziln ouders

Elke ouder heeft - onbewust - een bepaald contract

met het kirrd gesloten: "Als iij dit doet dan rnag je

rran mij dát rrerwachtett" en juist die onbewuste

verwachtingen strooieu vaak al vroeg roet in het

eten. Elk kind wil namelijk uniek zijn en niet de

kopie van zijn ouclers. Hij wil zélf de wereld gaan

ontdekken en vorm geven aan zijn droom, ook wat

betreft de relatie die hij zoekt. Toch zijn die jeugd-

jaren, waarbij je kunt afkijken varr ie ouders, van

fundamenteel belang. Je leert daar de eerste
'kneepjes' over het hebben van een relatie en wat je

van de ander mag verwachten. Het is dan ook niet

verwonderliik clat veel relaties vastlopen of dat er

weinig binding kan ontstaan omdat jij nauwelijks

een mooi voorbeeld hebt gehad in je jeugdjaren. Je
weet wél wat je niet wilt, maar je bent onzeker over

wat je werkelijk zoekt.

Elk kinrl  n'ordt or-uringd met basale zorg: op t i jct

het n.rt je en clroogje, zoals r lat in de volksmoncl

n'orclt  gezegcl, mrr.tr  is c1.rt .r l les n'at eelr kirrt l  nodig

hr.eft? Het kenrnerkencle a.ttt c-le opvoeding is dat

elk kirrcl récht hee'ft t)p'r ds 12 basisbehoeften, zoals

aanmoecliging, bevestigirrg en vertrouwen. Ik wi l

1 6  .  S p i e g e l b e e l d  .  m e i  2 0 1 0



ze echter allemaal kort bespreken omdat juist deze

basisbehoeften de werkelijke basis zijn van onze

zoektocht naar een eigen parbrer.

Een partner die bijje past of een partner die datge-

ne aanvult wat je zo nodig gemist hebt in je opvoe-

ding. Veel partners vormen een ideale
'gatenkaas-constructie'. Daarmee bedoel ik dat

twee mensen bij elkaar de aanvullingen en de kwa-

liteiten zoeken die ze zelf niet hebben. Dat lijkt ide-

aal en dat is het zekér ook in het begin, maar na

verloop van tijd wordt de'gatenkaas'te oud en te

voorspelbaar en komen de problemen.

Laat ik de basisbehoeften eens een keer écht onder

de loupe nemen waarna je dan zelf kan conclude-

ren wat je zoalgemist hebt in je opvoeding en waar

dus de valkuil zit in je zoektocht naar een partner.

Wanneer je écht zicht hebt op het 'gemis aan

bepaalde basisbehoeften' hoef je namelijk niet lan-

ger je kop in het zand te steken en kun je oprecht

naar jezelf en je potentiële partner zijn.

Aanmoediging, acceptatie, begrip
Elk kind heeft behoefte aan aarunoediging, het

gevoel dat je ouders je écht zien en je weten te

enthousiasmeren voor wat je zo graagwilt doen. Of

of voetballen is, het gaat

van je ouders: "Goed zo,

Elk kind heeft behoefte aan aanmoediging,
het gevoel dat je ouders je echt zien

dat nu kleuren, plakken
om die spontane reactie
houd vol, je kunt het!"
In die aanmoediging kan ook echte acceptatie zit-

ten voor wie jij ten diepste bent. Een ouder die het

voetbaltalent in zíjn zoon zíet, maar eigenlijk zelf

niet van voetballen houdt, gaat wél elke zaterdag

mee naar het sportveld. Vader accepteert het
'anders-zijn' van zijn kind.

Of moeder die zo graag een ballerina in haar doch-

ter wil ontplooien en de desbetreffende dochter

moet daar niks van hebben maar is wel dol op

paardrijden, juist de sport waar moeder zo'n angst

voor heeft. Dan bereid zijn als ouder om dat'ande-

re gedrag' van je kind te accepteren en daarin aan-

moedigend te zijn zodat het kind voelt dat het alle

ruimte krijgt van zijn ouder om zich te ontplooien.
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Begrip wil vooral zegger. dat je 'greep' hebt op wat

je kind doet, denkt, wilt. fe begrijpt maar al te goed

waarom hij op voetballen wil en niet op karate of

de dochter die geen balletles wil volgen maar dol-

enthousiast over het paardrijden kan vertellen.

Begrip zorgt ervoor dat je niet jezelf op de voor-

grond zet, maar het belang van het kind. lii ziet

werkelijk wat het kind kan en nodig heeft en je sti-

muleert de talenten van je kind. Het kind heeft zo

het gevoel gezien te worden en de eigen kwalitei-

ten te mogen en kunnen ontwikkelen.

laat staan begrip en acceptatie. Ze werd belachelijk

gemaakt terwijl de dochter zelf lange tijd gedacht

had dat haar ouders volledig achter haar stonden

en haar niet pushten om toch vlees te gaan eten.

Ben jij ook weleens bang geweest als kind voor iets

heel onnozels? En werd je toen gerustgesteld door

je ouders of werd het belachelijk gemaakt? Ik weet

nog heel goed van een collega die elke avond een

vast ritueel had om de vliegen uit de slaapkamer

van haar dochter te verjagen omdat ze daar zo

bang voor was. En wanneer alle vliegen verjaagd

Wie in zljn/haar leven niet bevestigd is, zal altijd

de bevestiging buiten zichzelÍ zoeken. Dank ie de

koekoek, wanneer je met zo iemand samenleeft. Je
wordt ziek van de vragen; "Doe ik het goed? ",

"Staat dit me echt leuk of zegje dat maar om van

mijn gezeur af te zljn?"

Bevestiging in de jeugdjaren moedigt het kind aan

om de eigen keuzes te gaan maken en trouw te zijn

aan het eigen gevoel en intuïtie. Daarnaast wordt

elk kind heel graag bewonderd om wielttj/ zlj wer-

kelijk is. Elk kind wil die veer op de hoed hebben

om te pronken naar anderen om te laten zien dat er

mensen zijn - de ouders - die werkelijk achter

hem/haar staan. Bewondering levert onmiddellijk

een fijn gevoel op, een gevoel van 'gezien en

gehoord' worden. Een behoefte van elk mens. fe
wilt gezien worden in wie je ten diepste bent en je

wilt dat anderen naar jouw ideeën luisteren.

Erkenning daarentegen geeft aan dat je verder gaat

dan alleen maar 'gezien en gehoord' te worden,

maar dat er ook rekening met je gehouden wordt

wat betreft jouw ideeën en suggesties in het leven.

ln onze samenleving solt Balkenende erg
vaak met het begrip 'respect'

Ik weet nog dat ik eens aan tafel zaI bli vrienden

waar de dochter een fanatieke vegetariër was

geworden. Ze was overtuigd van het nut om geen

vlees meer te eten, maar de ouders deden daar in

haar ogen heel begripvol over. Totdat ik daar aan

tafel zat en de ene sneer na de andere over tafel

ging over het belachelijke van hun dochter die nu

geen lekkere kippenpoot at. Ik had met haar te

doen. Ze kromp ineen en ik zag plotseling niks

meer van haar overtuiging terug. Halverwege de

maaltijd verliet ze huilend de tafel. Er was geen

bewondering, noch erkenning voor haar daden,

waren, was het kind gerustgesteld en kon gaan sla-

pen. Toen verhuisden ze plotseling van het platte-

land naar de stad en waren er nauwelijks vliegen

om te verjagen. Het heeft maanden geduurd voor-

dat het kind vlot in slaap viel omdat haar 'gerust-

stellend momen$e' met mama was komen te

vervallen. Er waren geen vliegen meer weg te jagen

en moeder had niks anders bedacht om haar doch-

ter 's avonds bij het slapen gaan gerust te stellen.

Goedkeuring vinden we allemaal heel fijn om te

ervaren. Wie kan zich nog herinneren de momen-

18  .  Sp iege lbee ld  .  Í t € i  2010



ten dat je écht ervoer dat wat jij deed de volledige
'zegen' van je ouders droeg? Het moment dat er

een oprechte goedkeuring werd uitgesproken? De

goedkeuring die ervoor zorgt dat je moed ontwik-

kelt om zelf dingen te ondernemen en om actief te

worden. Kinderen die nauwelijks goedkeuring

ondervinden, zijn vaak apathisch en afwachtend.

Ze ondernemen weinig tot niks omdat ze nooit écht

zijn aangemoedigd.

Respect daarentegen zit veel dieper. In onze

samenleving solt Jan-Peter Balkenende erg vaak

met het begrip 'respect'. We dienen overal respect

voor te hebben, alleen het opvallende is dat je res-

pect alleen maar kunt verdienen door je daden en

niet door iets van tevoren op te leggen.

Wanneer ik zeg respect te hebben voor de anders-

denkende medemens, wordt het pas duidelijk op

het moment dat die andersdenkende-medemens

met zijn opvatting naar buiten komt.

"Ik heb niks tegen negers, maar ze moeten niet

zwart z7jn" zei ik eens in een lezing om de boel wat

wakker te schudden. Wat bedoelde ik daar nu mee?

De goedkeuring die ervoor zorgt dat je
r''noed ontwikkelt om zelf dingen te
ondernemen en orn actief te worden

Ik kan thuis binnen de veiligheid van de vier

muren wel betogen dat elk mens gelijk is ongeacht

het ras, maar wanneer nu mijn eigen kind met een

neger thuis komt, wordt pas duidelijk in hoeverre

ik werkelijk respect kan opbrengen voor die ander.

Dan wordt het concreet. Dan is die neger er ineens.

In mijn opmerking wil ik eigenlijk de vloer aanve-

gen met mensen die alles zogenaamd accepteren

omdat ze eÍ toch nooit mee te maken krijgen. Ik

weet nog dat ik als homo enorm heb moeten vech-

ten voor erkenning binnen mijn eigen familie. Het

is nooit zoveÍ gekomen dat er respect voor mij was,

ik werd getolereerd. En juist tolerantie is een schijn-

acceptatie, dan is er absoluut geen respect voor jou

als individu.

"Ik vertroun, je écht hoor, daar trvijfel je toch niet

aan?" Ook weleens zo'n opmerking gehoord? Het

impliceert al dat men je niet 
"'ertroult,t. 

Dat men

moeite heeft met wie j i j  ten diepste bent.

Vertrouwen wil vooral zeggen dat ik mezelf kwets-

baar durf op te stellen naar die ander omdat ik

weet dat hlj/z|j mij nooit belachelijk zal maken of

me onderuit zal halen. Vertrouwen betekent ook

dat ik zaken aan die ander durf 'toe te vertrouwen'

die heel intiem en persoonlijk zijn. En wanneer je

zo'n openhartige relatie hebt gehad met je ouders,

heb je een fantastische basis mee gekregen. Het

betekent in ieder geval dat jij bereid bent om je

diepste zielenroerselen met anderen te delen.

Waardering is een gewonere manier dan bewonde-

ring. In bewondering ga je verder, ben je meer eufo-

risch, terwijl je in het uiten van waardering vaak

ook de kwaliteiten van je medemens ziet en kunt

benoemen. Waardering wordt door iedereen erva-

ren als heel oprecht wanneer je het gevoel hebt dat

de ander jou écht ziet met je goede en minder-

goede kwaliteiten. Niet wanneer de ander je alleen

maar ziet met één bijzondere kwaliteit; dan blijft

het eerder bewondering in plaats van waardering.

Waardering is alomvattend, je ziet de hele mens,

terwijl bij bewondering je slechts één aspect van

die mens ziet. >

]e mag van je ouders verwachten dat je verzorgd

wordt als kind: dat je te eten en drinken krijgt, een
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warm bedje en een dak boven je hoofd. Maar uit

deze basisbehoeften blijkt al dat we veel meer

mogen verwachten van onze ouders. Naast de ver-

zorging is zorg een heel ander begrip. In zorg zit

ingebakken dat je je kind volledig ziet met aI zljn

kwaliteiten. Je bent je ervan bewust waar jouw

kind goed in is en waar het moeite mee heeft. Je
onderkent de intellectuele vaardigheden van je

kind en zijn vermogen om sociale contacten aan te

gaan. Dan is het ook ondenkbaar dat je jouw kind

een richting uit stuurt die jij ambieert maar die niet

past binnen het denkkader van je kind.
"Oh wat heb ik hier veel valse strijden zien plaats-

vinden als onderwljzer van groep 8"

Ik ken nog het kind dat heel veel moeite had met

taal (was dyslectisch) en erg creatief. Ik zocht met

haar en haar ouders naar een goede vervolgoplei-

ding waarbij creativiteit op de voorgrond stond.

Vader had echter achter mijn rug om contact

gezocht met het gymnasium en gevraagd of zljn

dochter, met ondersteuning van bijlessen, toch toe-

gelaten kon worden omdat dit meer paste binnen

zijn milieu. Niet het kind stond centraal, maar de

frustratie van de ouder (vader) stond centraal. Tien
jaar later ontmoette ik haar weer en hoorde dat ze

kunstzinnig bezig was als beeldend kunstenares.

Haar ouders waren inmiddels gescheiden. "lk heb

een rotjeugd gehad door de irreële verwachtingen

van mijn vader" zei ze. "LateÍ zal ik écht naar de

mogelijkheden en talenten van mijn kinderen kij-

ken en me niet voor laten staan op mijn milieu of

achtergrond" zei ze met trotse stem. Zljheeft zorg

voor haar kinderen. Ze is getrouwd met een arts en

haar zoontje volgt een opleiding tot monteur

omdat hlj zo graag met zijn handen wil werken.

En dan breekt onherroepelijk de periode aan dat je

jongvolwassen geworden bent en de hormonen

beginnen te werken. ]e zoekt een partner, een

vriendje voor één nacht of je wilt juist heel serieus

op zoek gaan naar een levensgezel. Waar loop je

dan tegenaan? Wat mag je van jezelf verwachten?

Wanneer je de bovenstaande tekst begrepen hebt,

zul je merken dat je vlot een partner vindt wanneer
je een grondige zelfanalyse gemaakt hebt. In die

zelfanalyse wordt duidelijk wat je gemist hebt aan
'basisbehoeften'. 

Je bent dan gewaarschuwd dat
jouw zoektocht doorspeend zal zijn met eigen-

schappen, behoeften, die je als kind niet hebt gekre-

gen. Je zoekt een partner die jou bevredigt op al die

behoeften die onderbelicht zijn in jouw leven. Dat

kan ogenschijnlijk een fijne relatie worden, maar

het is een relatie vanuit 'behoeften' en niet vanuit
'groei en evolutie'. Je zoekt een invulling voor de

gaten die er in jouw ziel geslagen zijn door jouw

opvoeding en je zult van een koude kermis thuis-

^ -..-I"'

Het is ondenkbaar dat je jouw kind een
richting uit stuurt die jij ar nbieert ,naar die
niet past binnen het denkkader van je kind

komen wanneer je eenmaal beseft dat jouw lief

al leen maar de' invul ler van de tekortkomingen' is.

Op een bepaald moment zaI er irritatie en verwij-

dering ontstaan omdat échte liefde pas kan bloeien

vanuit gelijkwaardigheid.

In het volgende artikel wil ik dan ook stilstaan bij

de vier fenomenen die je kunt erkennen in elke

relatie. Je kunt er echter ook voor kiezen om slechts

één van deze fenomenen te voeden, dan blijft je

relatie onder de maat en behelpen. De uitdaging zit
juist in het feit dat je bereid bent om te groeien in je

relatie. Toen wij officieel gingen trouwen - in mei

2002 - na een relatie van 28 jaar, beloofden wij

elkaar: "We blijven bij elkaar zolang we elkaar

inspireren!" <

www.het- ihc.nl
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