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iemand geeft graag toe dat
levenslang samenblijven
niet zo simpel is. Alle belof-
tes ten spijt geven heel wat
(echt)paren hun relatie een

onvoldoende. Het aantal echtscheidingen
na een huwelijk van 20 jaar en meer neemt
toe (1). We worden gemiddeld ook als-
maar ouder. Zelfs het aantal echtscheidin-
gen na een tweede huwelijk stijgt. Roman-
tische liefde is waar velen op hopen. En
onderzoek toont dat zij die de magie in hun
liefdesverhouding weten te handhaven, de
langste en gelukkigste relatie hebben (2).
Er moet met woord en daad worden
geïnvesteerd. Koppels die altijd in de wij-
vorm spreken, hebben betere overlevings-
kansen dan zij die dat niet doen (3). Ook
de toewijding aan de relatie op zich speelt
mee (4). Maar dit soort research geeft geen
gebruiksaanwijzing voor tanende relaties.
Nochtans betekent uit elkaar groeien niet
hetzelfde als uit elkaar gaan. Mensen 
van 55 en ouder geven hun relatie het best
een nieuwe invulling om ze te kunnen be-
houden.

Privévertrekken werken
De Nederlandse coach Sophie de Wijn
noteerde in Weg met de sleur verhalen van
echtelieden die “bij elkaar blijven in een
soort ieder op zichzelf” (*). Ze blijven
samen in hun huis, de oude ankerplaats
waar kinderen en kleinkinderen elkaar
vinden, maar leiden in grote mate een eigen
leven. Het zijn getuigenissen van mannen
en vrouwen wier verwachtingen en
levensstijl zich anders ontwikkelden. Ze
slagen er toch in om samen te blijven,
zonder dwang, in een soort stilzwijgende
verstandhouding, tevreden met elkaar.
Zonder onverschillig te worden gaat ieder
grotendeels zijn eigen weg. Er wordt nog
steeds voor elkaar gezorgd, de wederzijdse
betrokkenheid blijft. Deze echtparen
hebben vaak elk een privéruimte in huis,

soms gescheiden slaapkamers. Ze hebben
eigen hobby’s, een eigen vriendenkring. En
in sommige gevallen ook intieme relaties
buitenhuis. Sophie de Wijn citeert een geïn-
terviewde die eerlijk zegt dat monogamie
een persoonlijke beslissing is die je niet kan
eisen en nog minder kan afspreken. 

Gezonde zelfzucht
In navolging van de Amerikaanse psycho-
loog Abraham Harold Maslow zoekt
Sophie de Wijn inspiratie bij psychisch
gezonde mensen. Van hen valt iets te leren.
Zij ontwikkelen vaardigheden en eigen-
schappen om te zijn wie ze kunnen zijn. De
Wijn past dit toe op duurzaam, passend en
bevredigend partnerschap. Maslow is de
man van de behoeftenhiërarchie: je zorgt
eerst voor brood op de plank en een dak
boven je hoofd voor je aan zelfverwezen-
lijking kan werken. De psychisch gezonde
mens lijkt over het algemeen beter in staat
te zijn om een gelukkige en blijvende
echtverbintenis aan te gaan. De auteur
spreekt van een gezond zelfzuchtig huwe-
lijk waarin de partners goed zijn voor
elkaar en elkaars vertrouwen en zelfrespect
vergroten. Psychisch gezonde mensen zien
het leven zoals het is en niet zoals ze het
graag zouden hebben. Ze zijn minder
emotioneel en meer objectief in hun
waarnemingen. Het zijn realisten en geen
idealisten. Hun waarnemen wordt minder
vertekend door verlangen, bezorgdheid,
hoop, vals optimisme of pessimisme. Hun
manier van luisteren en kijken is niet-
oordelend. Zij ondervinden evenzeer
psychische schade of frustraties, maar ze
weten het evenwicht te behouden. Dat
helpt als je met iemand samenleeft. 

Beter niet verliefd?
Ook de Amerikaanse sociaal psycholoog
en filosoof Eric Fromm krijgt een forum in
het boek van Sophie de Wijn. Fromm
besteedt aandacht aan het eigen vermogen

om lief te hebben. Een vermogen dat
gelukkig maakt en vervulling geeft. Te
vaak nemen we aan dat liefde ons moet
overkomen. We beweren graag dat we
geen geluk hebben in de liefde. “Maar”,
vraagt Sophie de Wijn zich af, “heeft de
liefde wel geluk met ons?” Wegen we niet
te vaak af in functie van het eigenbelang?
Zijn we objectief genoeg om de dingen te
zien zoals ze zijn? Hebben we voldoende
geloof en vertrouwen in de sfeer van
menselijke verhoudingen? En geloven we
in ons vermogen om liefde op te wekken?
Want dit zijn noodzakelijke componenten
in elke hechte vriendschap en
liefdesband. We maken

Wat doe je als uit je relatie de romantiek langzaam is

weggetrokken, zonder dat ze daarom afgelopen is?

Er zijn andere oplossingen dan te scheiden.
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daarenboven steeds minder het onderscheid
tussen aanvankelijke verliefdheid en de
blijvende toestand van in liefde samenleven.
Verliefdheid heeft een functie: het ga-
randeert betrokkenheid, exclusiviteit en
toewijding tussen 2 mensen. Het legt de
basis voor het partnerschap, dat pas in een
volgende fase ontstaat. Als de verliefdheid
over is, gaan veel mensen uit elkaar omdat
het “voorbij” is, terwijl pas dan de verbinte-
nis inhoud en vorm krijgt. Wie verliefdheid
als maatstaf hanteert, loopt onvermijdelijk
van de ene teleurstelling naar de andere.
De Wijn oppert zelfs dat het in de vorming
van relaties op oudere leeftijd beter is om
niet verliefd te worden. Een relatie kan ook
groeien uit een zielsverwantschap, een
aanvoelen dat het goed is. En bijgevolg kan
ook een bestaande relatie evolueren naar
een samenleven in diepe verbondenheid,
zonder de verplichting om hand in hand de

boodschappen te doen. Het vergt
overigens moed om liefde op

te vatten als “de ver-
eniging met

iemand anders op grond van onafhanke-
lijkheid en onaantastbaarheid van beide
persoonlijkheden”. Er is geen garantie dat
de partner er niet met een ander vandoor
gaat. Maar een actieve verbondenheid kan
een huwelijk wel buiten de gevarenzone hou-
den en er een nieuwe betekenis aan geven.

Herrijzen uit de roest
Haast automatisch moet je dan wel komaf
maken met het dwingend verlangen naar
romantiek. En dien je een aantal oude nor-
men en waarden in het huwelijk los te laten
om de verbintenis niet helemaal te verlie-

zen. Sophie de Wijn verwijst
naar een mentale

scheiding, een

concept dat is uitgewerkt door de Vlaamse
seksuoloog en relatietherapeut professor
Alfons Vansteenwegen (5). Het is onmoge-
lijk om overal en over alles hetzelfde te
denken, te voelen en te verlangen. Alleen
door de verschillen te accepteren is het
mogelijk om samen te leven. En kan er een
realistische en originele relatie ontstaan die
gedragen wordt door 4 kenmerken. Stoppen
met bemoeien impliceert ophouden met
corrigeren, met controle en met gelijk
willen halen. Niemand bezit de waarheid.
Terrein verdelen gaat over taken en
verantwoordelijkheden waar te vaak
irritaties en onduidelijkheden over zijn.
Maar ook een eigen fysieke ruimte waar de
ander geen zeggenschap en zelfs geen
inzicht heeft. Vansteenwegen noemt hierin
ook het lichaam, gebruiksvoorwerpen,
gevoelens en gedachten. Vicieuze cirkels
doorbreken vraagt oprecht luisteren. Een
voorbeeld is “zij die alles doet en hij die
zich nergens iets van aantrekt”. Zij voelt
dat alles van haar afhangt, hij voelt zich
bemoederd. Mentaal scheiden betekent
hier dat zij stopt met porren en hij ophoudt
met zich tegen haar manier van doen te
verzetten. Een ander voorbeeld is verwach-
tingen over intiem contact. Mentaal schei-
den betekent hier verroeste, onbevredi-
gende gewoonten doorbreken en een
nieuw evenwicht zoeken. Een middenweg
zonder dwang, gebaseerd op beider
behoeften. De vierde component voor een
geslaagde mentale scheiding is de veran-
kerde zekerheden over de partner loslaten.
Mensen die jarenlang samenleven hebben
een vaststaand beeld van elkaar, en gaan
niet meer uit van wie de (geëvolueerde)
ander werkelijk is. Ze sluiten elkaar in deze
beelden op en aanvaarden niet dat de
ander origineel en nieuw blijft. Mentale
scheiding is minder negatief dan het klinkt.
Het is een integere manier om een relatie
anders maar daarom niet minder leefbaar
in te vullen.  

(*) Sophie de Wijn, Weg met de sleur! Anders

samenleven boven 55 jaar. Uitgeverij SWP, Amsterdam,

2011. 160blz., 14,90 euro, ISBN 9789088502156.

Bronnen (1)-(5): www.bodytalk.be
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Psychisch gezonde mensen ondervinden
evenzeer frustraties, maar zien het leven zoals
het is en niet zoals ze het zouden wensen. 
Dat helpt als je met iemand samenleeft.

Alleen door de verschillen te 
accepteren is het mogelijk om 
samen te leven. En kan er een 

realistische en originele relatie 
ontstaan die gedragen wordt door 

4 kenmerken: geen bemoeienissen,
terreinverdeling, doorbreken van

vicieuze cirkels en zogenaamde
zekerheden over elkaar loslaten.


