
Een relatie rnag groeen
In de voorafgaande artikelen is Loek Knippels vooral ingegaan op de verschillende niveaus in een

relatie. In dit artikel gaat hij een stap verder: elke relatie wil evolueren om tenslotte een totale

omwenteling te kunnen verooaaken waarbij beide partners écht helemaal zichzell kunnen zijn.

lke relatie begint met aftasten en genieten

van elkaar. Leuke momenten scheppen en in

de weekends samen iets ondernemen. Je
droomt al samen van een heerlijk ontspannen

weekend waarin het vooral gezellig zal worden.

Gezelligheid staat immers hoog in het vaandel en je

wilt vooral niet te moeilijk doen, het moet wel leuk

blijven. Anders? Dan zoek je toch een ander waar-

mee je wél plezier kunt maken. Deze fase wordt in

de literatuur ook wel de oppervlakkige relatie

genoemd. Kenmerkend is het steeds één willen

zijn, over alles hetzelfde willen denken en doen. fe
bent jong en dlmamisch en dat wil je vooral ook zo

houden: een dynamisch, gezellig leven.

Hoe dat er uit ziet?
Veel stappen, korte gesprekjes voeren, meegaan in

de trends van de tijd, mode-bewust-zijn, luisteren

naar algemene opvattingen en vooral daarin niet

willen uitblinken. Het adagio is dan ook "verdoven

en verstrooien" en heel veel mensen worden op

deze manier ook oud.

Ze investeren niet in groei maar in stabiliteit en

rust. Overigens zijn het de relaties waar je vaak vlot

binnenkomt, want de koffie staat altijd klaar en er

is altijd ruimte om even te babbelen. Niet te diep-

gaand want dan volgt al snel de reactie: "Niet zo

moeilijk doen Loek,laten we het gezellig houden!"

De boodschap is duidelijk verdoven en verstrooi-

Ik noem het ook de relaties met de eeuwige glim-

lach. Alle verdriet of tegenslagen worden namelijk

vlotjes onder het vloerkleed weggeveegd. le zíet

niets en er is dus ook niets!

Waarom zou je moeilijk doen wanneer je merkt dat

daardoor je plezier vermindert. Lachen als ver-

strooiing om te voorkomen dat jouw mening over

iets gevraagd wordt. fe gedraagt je volledig naar de

normen die geldend zrjn. Staan er plotseling overal

cyclamen voor het raam, dan doe je mee. Wordt de

kleur van het interieur aards (terra cotta), dan wor-

den bijjou ook de muren opnieuw geschilderd. En

is een dagje Woonboulevard het item voor de feest-

dagen, dan ga jij ook uren in de file staan om er te

komen, want je wilt erbij horen. Het is zo gezelhg.

Mensen leveren zichzelf wel uit in dergelijke rela-

ties omdat men van elkaar verwacht dat je over

alles hetzelfde denkt. In de communicatie met

anderen hoor je dan ook stereotype uitdrukkingen:

"Dat doen wij altijd zó1," Er wordt niet meer

gesproken over hét individu, maar de twee samen

(het stel) zijn één geworden en de stem van de

meest dominante klinkt overal in door.

"Ik wil het écht anders!"
Op een dag ben je alles beu. De vaste rituelen, de

voorspelbare invullingen van weekends en vrije

dagen. Je wilt het niet meer. Dan breekt in de rela-

tie de tweede belangrijke ontwikkeling aan, die we

in de literatuur ook wel de evoluerende relatie

noemen. Het is de fase dat niet alles meer vanzelf-

sprekend is en dat beide individuen meer de eigen

stempel willen drukken op de relatie. Machtsstrijd

ontrolt zich. Ruzies zijn er aan de orde van de dag,

want men pikt het niet langer van elkaar dat er

voor de ander gedacht wordt. Het is de fase van
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'buigen of barsten'. Oude, gezellige momenten,

worden afgedaan als gezeik en steeds hetzelfde.

Bezoeken aan familie worden kritischer onder de

loupe genomen: "We gaan daar toch niet de hele

zondagmiddag binnen zitten met zulk mooi weer

hé?'

Zelf vind ik hier een passend symbool: de dansen-

de asbakken. Bij veel mensen staat gezelligheid

voor een kopje koffie, een drankje en een sigaretje.

De vaste rituelen binnen de oppervlakkige relatie.

Nu wordt er plotsklaps met de vuist op tafel gesla-

gen omdat men het zó niet langer wil. Men is het

beu, men wil een andere richting uit, méér zichzelf

kunnen zijn. De evolutie is begonnen binnen de

relatie. Het vraagt wel om moed om de eenmaal

ingeslagen weg door te zetten, omdat eerst afgere-

kend moet worden met allerlei beperkende rituelen

uit de oppervlakkige relatie toen het nog zo gezel-

lig was. In het begin komen kennissen ook niet zo

graag meer bij jullie op bezoek omdat de sfeer zo

totaal anders is geworden. Het is niet meer vanzelf-

sprekend dat de koffie klaar staat, want misschien

heeft men op dat moment andere prioriteiten en

laat men de koffie voor wat het is.

Dat een relatie mag groeien, vindt iedereen nor-

maal, maar dat dit gepaard gaat met pijn en ver-

driet, is voor velen weer een reden om terug te

verlangen naar de eerste fase: de oppervlakkige

relatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel

stellen in deze fase uit elkaar gaan en opnieuw kie-

zen voor de oppervlakkige relatie. Maar voor hen

die wél de moed hebben om de eigen identiteit te

zoeken en er vorm aan te geven, breken prachtige

tijden aan. Er vindt een verdieping plaats. Het is

soms erg spaÍrnend en men leert ruzíe maken om

ieders individuele verschil duidelijker te krijgen.

Totale omwenteling
Wanneer men de tweede fase goed doorlopen

heeft, komt men automatisch in de meest ingrijpen-

de fase: de revolutionaire relatie. Deze fase ken-

merkt zich vooral door wijsheid en verbindi.g,

spiritualiteit en grote eigenheid.

Men komt ook voor de keuze te staan: laten we de

omwenteling alleen in de buitenwereld plaats vin-

den, dan volgt snel een scheiding. Men kan deze

nieuwe fase niet aan omdat iedere partner teveel

op zichzelf wordt teruggeworpen:
o Wat wil jij van je leven maken?
. In hoeverre ben jij écht gelukkig?
. Heb jijjouw droom waargemaakt?
. Hoe geef jij zin en betekenis aan je relatie?

Maar er kan óók een revolutie in de binnenwereld

van iedere partner plaatsvinden. Dat is het meest

boeiende proces omdat dan een verdieping plaats-

vindt in ieders leven. Algemeenheden worden bij-

zonderheden en men gaat mee met de stroom van

het leven.

Riekje Boswijk-Hummel beschrijft deze fase heel

kleurrijk in haar boek "Revolutie binnen de rela-

tie".

o Trots wordt vergeving;
. Illusie wordt aanvaarding;
. Manipulatie wordt vertrouwen;
. Angst wordt overgave;
. Passie wordt wil;
. Hechting wordt trouw;
. Machtsstrijd wordt wijsheid;
. Woede wordt geduld;
. Zwaarutichtigheid wordt humor;
. Grijpen wordt liefde.

Wie wil nou niet naar deze fase toeleven? Allemaal

toch? Het is de meest dynamische fase waarin je

werkelijk toe kunt komen aan je levensopdracht en

los van elkaar ontplooiing kunt vinden en waarbij

het contact met je ziel volledig is. |e leert luisteren

naar je innerlijke stem en je weet vorm te geven aan
je doelen, waardoor het leven 'zirt en betekenis'

krijgt.

Denk nu niet dat de andere fasen dit helemaal niet

hebben. Zo extreem is het niet, maar de échte vol-

doening vind je pas in deze revolutionaire fase,

waarbij je als mens een totale omwenteling hebt

gemaakt en afgerekend hebt met alle waarden en

normen die niet van jou zíjn, maar die je door je

opvoeding zijn opgedrongen. Een vriend van me

zei het eens heel treffend: "Dit is de fase van écht

leven in al die andere fases kom je niet verder dan

overleven!"

In het volgende artikel wil ik opnieuw de aandacht

vestigen op de 'functies binnen elke serieuze rela-

tie'.

Wil je méér over deze fasen lezen, dan raad ik je het

boek aan van Riekje Boswijk-Hummel:

Reaolutie binnen de relatie, De Toorts, Haarlem.

Wil je méér weten over Loek Knippels, raadpleeg dan één van

de volgende websites:

www.loekknippels.com

www.het-ihc.nl

"Wat is het toch gezellig bij jull ie!"

Loek Knippels
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