
Het drama van'd.e rijke vrouw'

\ /rouwen 
zijn in het algemeen eerder

\/ geneigd om de eigen positie op te geven
Y ten gunste van hun man dan andersom.

Dat was eeuwenlang zo en is in veel sifuaties nog
steeds zo.
Een belangrijke man, een hoge functie, een groot
salaris, daar staat een krachtige vrouw naast.
Iemand die zichzelf wegcijfert maar wél haar status
ontleent aan die positie van haar man.
Het zijn vaak dure vrouwen. Ze eisen voor zichzelf
veel op, doordat ze een groot offer hebben moeten
brengery namelijk zelf afzien van een eigen carriè-
re. Voetbalvrouwen, artiestenvrouwen, vrouwen
van zakenlui/ vrouwen van politici, vrouwen van
vooraanstaande ambtenaren. Ze hebben één ding
gemeen: 'ze zijn de vrouw van....'

Afkopen
Ieder mens wil'iemand'zij+ wil iets voorstellen en
wil dit laten zien aan zijn directe omgeving. De één
kiest voor een baan met allure of macht en aanzien,
de ander trouwt een partner die macht en status
heeft. Het gevolg is wel dat je nu meetelt, meelif-
tend weliswaar op de rug van de ander, maar je
wordt gezien.
Om nu ook materieel gezien te worden, zie je vaak
dat deze'meeliftende' vrouwen zich uitdossen vol-
gens de laatste mode, of zelfs een mode-icoon wor-
den en daardoor ook aanzien verwerven. Het wor-
den dure vrouwen. Vrouwen die door middel van
materiële zaken zichzelf een identiteit aanmeten.
Innerlijk zijn ze vaak arm. Ze hebben niet écht een
levensdoel, maar teren op de stafus en de financiën
van hun partner.
Zo kende ik eens een vrouw waarvan haar partner
puissant rijk was. Zij was bijna een meubelstuk in
hurs. Zag er altijd perfect uit, een ideale gasfvrouw,
maar had niet veel zelf in te brengen. Het leven
hing rondom hem. Op een dag kreeg ze een ver-

jaardagscadeautje: het werd een knalgele sportwa-
gen/ waarmee ze veel aanzien verwierf.
Ze was plotseling iemand: "Die vrouw in die gele
sportwagen!"
En "Oh ja, dat is de vrouw van..." werd er gefluis-
terd wanneer ze door het dorp reed.
Toen ik haar leerde kennen, hoorde ik haar levens-
verhaal. Ze had zichzelf volledig weggegeven om
haar man zijn doel te laten bereiken: hij werd een
groot zakenman.Zijwas op de achtergrond aanwe-
zig. Haar ambities stonden op de vierde op vijfde
plaats: eerst manlief, dan zijn werk, dan de kinde-
ren en tenslotte kwam zij.
Ze accepteerde dit totdat zeinzag dat er geen spra-
ke was van congruent gedrag: haar binnenkant en
haar buitenkant waren niet in overeenstemming
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met elkaar. Ze was écht ontevreden over haar

leven. Ze had zelf niets bereikt. Ze wilde hier uit-

breken, maar hij verzette zich stevig en bood haar

nog meer financiële voordelen, waarvoor ze

zwichtte.

Uiteindelijk kreeg ze kanker en stierf eenzaarr9

haar man had intussen een ander, jonger liefje

gevonden, die hem weer steunde om verder te

groeien in zijn job.

Dure cadeaus zijn symbolen om zaken af te kopen,

om mensen om de tuin te leiden, maar geven ook

een signaal af. Dure cadeaus zijn zintuiglijk waar-

neembare uitdrukkingen van innerlijke belevenis-

sen. In de dieptepsychologie vormen zulke symbo-

len een actieve schakel tussen de onbewuste krach-

ten van de psyche en het bewustzijn.

Hiermee bedoel ik dan dat deze dure cadeaus
'afkopingen' zijn om onvrede en gebrek aan eigen

identiteit te verbloemen.

Zowel individuele complexen als collectieve toe-

standen van onbewust leven kunnen een symboli-

sche rol spelen in woorden, handelingen of dro-

men. Zo kunnen zelfs straten of buurten een rol

spelen om collectieve gevoelens van 'weelde en

welvaart'te etaleren.

De dure auto staat voor status, kleding kunnen

kopen in de P.C. Hooftstraat is een fenomeen voor

de allerrijksten. Dit in schril contrast tot het aan-

schaffen van meer symbolische zaken zoals inves-

teren in kunst, wetenschap of maatschappelijke

zaken.

Hier blijkt het grote gevaar dat ontstaat wanneer



Statusverlies kan
het zelfrespect
uithollen

een symbool - kleding uit de P.C. Hooftstraat, de
dure auto - voor de werkelijkheid wordt aange-
zien. Het is een onvermijdelijk gevaar bij grenser-
varingen, vooral daar waar de grenzen tussen het
bewuste en onbewuste worden genaderd. Je gaat
geloven dat je partner van je houdt en je accepteert
als mens omdat je zo'n duur cadeau krijgt. Is het
echter een zoethoudertje of écht een teken van
genegenheid en respect voor jou als individu?

Wie ben je?
In De Volkskrant van zaterdag 18 april stond een

interessant artikel van Suzanne Weusten, als volgt

beginnend: "In een samenleving waarin succes

wordt bepaald door prestaties, is het rampzalig om
je baan kwijt te raken. Wie zijn werk verliest, ver-

liest zijn identiteit. Maar de ultieme maat vooÍ suc-

ces is je eigen ambitie".

Hiermee geeft zij verder in het artikel ook duidelijk

aan dat werk hebben behoort tot het scheppen van

een identiteit, die kan leiden tot status, met alle

voordelen van dien.

Je bent dus iemand wanneer er naar je opgekeken
wordt.

Maar 'hoe word je dan iemand?" Hoe kom je aan

een eigen identiteit? Wat heb je daarvoor nodig?

Bestaat daar een opleiding voor?

Je wordt iemand door hetgeen je ambieert en door

contact te hebben met je innerlijke drijfveer die
vorm wil geven aan je eigen 'levensopdracht'.

Dat klinkt misschien meteen heel christelijk, een

vraag uit de oude cathechismus: "Waartoe zljn wij

op aarde?" maar is op zich niet zo vreemd.
"Waartoe ben jij op aarde?" is geen vraag voor

christenen, maar een vraag aan ons allemaal. Wat is
jouw drijfveer om dingen te doen? Waarom kies je

voor een bepaald vak? Wie heeft je gestuurd in die

richting: jljzelÍ of je omgeving? Hoe autonoom ben
je zelf om iets te scheppen in deze wereld waaraan
jij je levensvreugde ontleent?

Ga er maar eens even voor zitten en stel lezelf
bovenstaande vragen. le zult verbaasd zijn hoe

vaak anderen hierin een rol spelen en hoe vaak je

geluisterd hebt naar goed bedoelde adviezen die
jou echter verder van je innerlijke bron afhielden. Je
raakte verdwaald en ontdekte rond je 40e of 50e

levensjaar dat je 'verkeerd voorgesorteerd'had in

het leven. "Maar nu is het te laat: ik heb mijn ver-

plichtingen jegens mijn parbler en kinderen, ik zal

me moeten schikken in mijn lot!" is dan een veel

gehoorde reactie.

]ammer! Niet doen! Opnieuw contact maken met je

droom: wat wil je zo graag realiseren in je leven en

in hoeverre kun je dat alsnog gaan doen?

Het is gebleken dat verlies van baan vaak leidt tot

statusverlies. Hoe zal het dan zijn wanneer je altijd

achter die man bent blijven staan met zijn status-

volle baan en hij verliest zijnbaan? Is dat een dub-

bel verlies? Hij verliest zijn status en jij verliest je

identiteit, want je bent niet langer meer de 'vrouw

van directeur X"?

Wat is het beeld dat vrouwen hebben die zich ach-

ter de status van hun man verschuilen, wanneer
hun partner zijn werk en dus status verliest?

Je kunt vier reacties zien:

1. Een deel zal nauwelijks last hebben van zijn sta-
tusverlies, mits ze op dezelfde voet door kunnen

gaan met zich manifesteren als de welgestelde

dame;

2. Een deel past zich aan de nieuwe situatie aan en
zal 'inbinden' en genoegen nemen met mincler

besteding en minder extraverte uitgaven;

3. Anderen zullen berustend en apathisch reageren

en zich schikken in hun lot;

4. Maar bij de meesten wordt het gevoel van status-
verandering aangetast en het gevoel van eigen-
waarde wordt drastisch aangetast. Ze zien zichzelf

door de ogen van de buitenwacht, die het verlies
van status als een persoonlijk falen beoorcleelt.
Deze vrouwen voelen zich beschaamd en angstig.

Sommigen gaan zelfs zover dat ze zich isoleren en
mijden contact met anderen.

Statusverlies kan het zelfrespect uithollen blijkt
weer eens uit de voorgaande vier reacties.

Zaak en emotie weten te scheiden
In mijn werk als counselor werd ik onlangs gecon-

fronteerd met het 'drama van de dure vroLru". Een

echtpaar, even in de vijftig, had jarenlang keihard

gewerkt en zichzelf veel ontzegd: geen kinderen,

nauwelijks vrije tijd. De droom die ze beiden koes-

terden was stoppen met werk voor hun zestigste en
gaan genieten van hetgeen ze opgeboun'd hadden.

Maar er kwam een kink in de kabel. Tijdens haar
bewustwordingsproces - ze volgde jarenlang aller-
lei cursussen op het gebeid van spiritualiteit en
zelfrealisatie - ontdekte ze dat ze niet gelukkig was

in haar relatie. Ze zocht compensatie en kwam op

de golfbaan een leuke man tegen waarmee ze een
vriendschapreiatie begon. Op een bepaald moment

kwam seksualiteit in het spel en toen was het hele-
maal duidelilk voor haar: "Dit heb ik nooit ervaren

bij miin man!" Ze wilde méér en méér, alsof ze de

voorafgaande gemiste ervaringen alsnog wilde

inhalen. Eerst wilde ze scheiden, totdat duidelilk
werd wat de financiële consequenties voor haar
waren. Toen zei ze: "Leven met deze man is een hel,
zonder hem een vagevuur, het lijkt wel of ik geen
recht heb op de hemel op aarde!"

Langzaam maar zeker ontspon zich een strategie in
haar: "Ik wil op dezelfde voet door kunnen leven,

ik wil niet inleveren. Alles is zijn schuld!"
Haar verbittering vulde haar hart en ze werd

cynisch en agressief naar hem. Ze wrlde zoveel

mogelijk geld hebben om daarna zich te storten op

de makelaardij want het verloren geld moest terug-
komen.
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Jammet dacht ik. Doordat ze de emoties en de zaak
niet kon scheiden, werd ze onredelijk en zette de
pijn zich vast in haar lichaam. Ze kreeg een verbe-
ten gezicht. Ze werd harder dan ooit tevoren en ze
ging op haar strepen staan. Hij daarentegen zag
duidelijk in dat je afscheid dient te nemen vanuit
respect om daarna weer een eigen volwaardig
leven op te bouwen. Toen ik hem de zeven stappen
van een spirituele scheiding voorlegde, herkende
hij dat als een uitdaging voor zijn proces op dit
moment. Ik volg hen beide op de voet en hoop wer-
kelijk dat zij het'drama van de rijke vrouw' onder
ogen durft te zien en dat ze nu - door haar schei-
di.g (htj zal die zeker doorzetten) * eindelijk de
kans krijgt om een eigen leven op te bouwen. Een
leven volgens haar'levensopdracht'.

In haar boek 'Spiritual Divorce'beschrijft Debbie
Ford hoe je op een harmonieuze manier uit elkaar
kunt gaan. In Nederland schreef destijds Riekje
Boswijk-Hummel jaren geleden een indrukwek-
kend boek over de niveaus binnen elke relatie
"Revolutie binnen relaties", wat tevens een goede
leidraad is om voor jezelf een balans op te maken.
Waar zitten wij nu binnen onze relatie: op het
oppervlakkige niveau, op het revolutionaire
niveau of op het evolutionaire niveau?
Om spiritueel uit elkaar te gaan en opnieuw een
eigen leven op te bouwen, doorloop je zeven stap-

Pen:

1. Acceptatie: alles in je leven gebeurt met een
reden. ]e bent niet zomaar deze persoon tegenge-
komen in je leven. Ie had iets van hem/haar te
leren. De pijnlijke scheiding leren accepteren is de
eerste stap;
2. Overgave: pas wanneer we ons niet langer ver-
zetten tegen wat zich voordoet en ons overgeven
aan de situatie, kunnen dingen gaan veranderen.
Verzet staat de 'heling' in de weg. Verzet betekent
vaak dat men de 'zaak en de emotie' niet uit elkaar
kan houden;
3. Nederigheid: door nederig te zijn in de accepta-
tie van en overgave aan wat er gebeurt in je leven,
door ego en trots uit te schakelen, kunnen we wij-
zer worden. Rijke vrouwen hebben juist hier veel
moeite mee omdat hun ego gekrenkt wordt: ze
kunnen niet meer leven op hetzelfde bestedingsni-
veau als voorheen. Heeft hun welvaart echter ook
welzijn gebracht?
4. Verantwoordelijkheid: we moeten kijken naar
ons eigen aandeel in de scheiding. Er zijn alnjd
twee mensen nodig voor het creëren van dat
drama. Voor ons aandeel moeten we verantwoor-
delijkheid (duwen) nemen. Hier wringt vaak de
schoen, vooral wanneer men in de verwijtfase blijft
hangerl dan wordt het eigen aandeel niet gezien.
Men ziet dan wel de splinter in het oog van de
ander, maar niet de balk in het eigen oog!

5. Keuze: als we verantwoordelifkheid hebben

genomen, hebben we ook een keuze gekregen. We

kunnen nieuwe interpretaties van de gebeurtenis

kiezen die ons sterker in plaats van zwakker

maken. We creëren een 'nieuwe' identiteit en zijn

niet langer meer de 'vrouw van' maar geven ons

leven een draai en maken contact met de ei6;en

levensopdracht. Dat wordt de 'nieuwe keuze' die

we kunnen maken;

6. Vergeving: we moeten compassie en vergeving

ontwikkelen voor onszelf: daarna zullen we ook

onze ex-partner kunnen vergeven. Wie er niet in

slaagt om deze fase liefdevol door te komen, blijft

verbitterd achter, wijzend naar de ander: "Hij heeft

me dit aangedaan, door hem ben ik mijn status

kwijt!"

7. Creatie: vergeving leidt tot vrijheid. We kururen

loskomen van het verleden en zelf een nieuwe toe-

komst creëren. Dit biedt nieuw perspectief. We zijn

los van die ander en kunnen nu in overeenstem-

ming met onze levensopdracht iets gaan creëren

waaraan we onze 'nieuwe identiteit' kunnen ver-

binden. We zijn nu iemand, los van die ander.

Wie een partner verliest, hoeft haar gevoel van

eigenwaarde niet kwijt te raken. Kennelijk is verlies

van eigenwaarde niet alleen afhankelijk van hoe

anderen over je denken, maar speelt de manier

waarop je zelf de situatie hanteert de belangrijkste

rol.

|e mag dan opnieuw trots zijn op jezelf dat jij in

staat bent geweest om 'alles achter je te laten om

een nieuw meer zingevend leven te gaan leiden'<
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