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Een schat aan liefde

De liefde heeft een overweldigende kracht
die je bewuste besef te boven gaat en
door je heen komt als je je ervoor opent.
Ze ontspring t uit zichzelf
maar vindt vorm in relatie tot de ander.
Marthe van der Noordaa
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Als ik met haar ben
dan is het als vroeg opstaan
heel

fris, zuiver en open
Een soort vrijheidsgevoel is het

Inleiding
De eerste keer dat ik verliefd werd en die liefde werd beantwoord, heb ik
ervaren als een magisch moment. Ik was vijftien jaar en leidde een leven
vol verplichtingen: opstaan, naar school fietsen, huiswerk maken, spor
ten, beetje rondhangen en weer naar bed, opstaan, naar school, huiswerk
maken, leren, leren, leren, dag in dag uit.
Tijdens een van mijn lange fietstochten naar school deed ik een schiet
gebedje: ‘Mag ik alsjeblieft een vriendje? Dan hoef ik niet over dit jaar.’
Dat was best een offer want ik zat op het gymnasium en blijven zitten
was eigenlijk geen optie. Maar ik liep over van verlangen naar iets wat
ik niet kende...
Mijn gebed werd verhoord en de beantwoorde liefde was meer dan ik had
gehoopt. Ze tilde me op en ik dacht: dit is anders dan alles wat ik tot nu
toe heb meegemaakt. Dit gaat mijn leven leuk maken! Soms was de liefde
zo sterk dat ik ’s nachts uit het raam klom en in het donker naar zijn huis
fietste, waar ik door zijn raam naar binnen klom om even tegen hem aan
te liggen. De liefde bevrijdde me van mijn alledaagse verplichtingen en
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vervulde me met geluk zonder dat ik het begreep. Vooral dat laatste trok
me zo aan: hoe kan iets zo onbegrijpelijk en fijn zijn tegelijk?
Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds mijn fascinatie voor de
liefde: dat ze iets groots in me raakt wat ik niet kan vastpakken en nooit
helemaal zal begrijpen, terwijl de liefde anderzijds een heel concrete
ervaring is in de relatie tot mijn man. De liefde tilt me op, vervult me,
maakt dat ik me kwetsbaar voel, geraakt, verloren, gekend en verheven...
Hoe kan dat?
In de ontmoeting met een geliefde wordt een diepere laag aangeraakt,
voorbij het denken en begrijpen. Ze biedt de mogelijkheid om boven
jezelf uit te stijgen en op te gaan in de ander. Ze haalt het beste in je naar
boven. Als je verliefd bent, ben je in staat dingen te doen waarvan je niet
wist dat je ze in je had. Je wordt mogelijk mooier, attenter, grappiger en
liever dan voorheen? En niet alleen in de beginfase, maar ook als je lan
ger samen bent, kun je door een intense liefde boven jezelf uitstijgen.
Door je toe te vertrouwen en over te geven aan de ander, kun je worden
opgenomen in iets gemeenschappelijks, wat verheffend is. Door de ander
lief te hebben, word je herinnerd aan de grootste kracht in het univer
sum: de Liefde, die alles in beweging zet. Zoals de Liefde de stuwende
kracht is, zo zit de liefdesrelatie ook vol beweging en dynamiek. Ze kan
je leven glans geven en doen schitteren.
Dit boek gaat over de schoonheid en de mystiek van de liefdesrelatie.
Over hoezeer je relatie je leven mooier en spannender kan maken. Er is
veel te zeggen over hoe een liefdesrelatie je leven kan bemoeilijken
en wat er lastig aan is, maar dat is niet mijn insteek bij het schrijven van
dit boek. Het gaat mij vooral om wat er verheffend en uniek is aan een
liefdesrelatie: om de schoonheid en de schatten ervan te benoemen,
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omdat die zoveel rijker zijn dan we vermoeden.
In mijn coachingspraktijk, waar ik sinds 1994 koppels begeleid, en tij
dens ontmoetingen bij mijn lezingen rond de liefdesrelatie, viel me op
dat mensen door de alledaagse drukte en gewoontes eerder geneigd zijn
te kijken naar wat er niet deugt in hun relatie, dan te zien wat er in
essentie wél is. Ze verliezen het zicht op de rijkdom van hun relatie. Door
de jaren heen werd me steeds duidelijker dat veel geliefden lang niet alle
schatten uitpakken die hun relatie rijk is. En als er dan problemen zijn of
sprake is van verwijdering of sleur, dan wordt er eerder naar oplossingen
buiten henzelf gezocht, in plaats van op zoek te gaan naar wat verborgen
ligt of niet wordt aangesproken. Ze stoppen met het aanspreken van de,
al dan niet, verborgen schatten. Zo vindt er een versmalling plaats en
wordt maar een beperkt deel van de liefde geconsumeerd: het meest voor
de hand liggende, datgene wat het meest aan de oppervlakte ligt en wat
ze nodig denken te hebben, maar wat ook al snel vertrouwd voelt en tot
gewenning en vaste patronen leidt. In eerste instantie is dat fijn, maar in
tweede instantie kan het voorspelbaar en onbevredigend worden en snel
ler tot irritaties en verwijdering leiden.
Het is de rauwe werkelijkheid waardoor een mens begoocheld raakt en afdwaalt
van de kern, zijn liefde. Door hun weefsel van argumenten en redenaties, hun plannen en overwegingen zien zij anderen maar wazig en kunnen zij ook zelf niet goed
gezien worden zoals ze zijn. Uitsluitend de liefde toont hun ware aard. Liefhebben is
de illusie niet, maar leven.		
Arthur Japin, De man van je leven

De alledaagse maalstroom van activiteiten en overtuigingen krijgt voor
rang. Die maakt dat we steeds verder afdwalen van onze kern, onze
liefde, zoals Japin zegt. De liefde wordt aan haar lot overgelaten en gaat
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met haar subtiele trilling al snel verloren in het gedruis van alledag.
Zoals iemand die hard praat in een menigte eerder de aandacht krijgt dan
de persoon die fluistert, terwijl de fluisterstem misschien veel mooiere of
wezenlijker dingen zegt.
In de dwangmatige gewoontes en het lawaai van alledag lijkt de trilling
van de liefde steeds zwakker te worden. Dat wat aanvankelijk toen de
vonk oversloeg, ontkiemde en vol leven en schoonheid zat, krijgt niet
genoeg voeding meer en groeit niet verder. Het begint uit te drogen en te
verpieteren. Op zo’n moment denken we dat de liefde minder wordt of
weg is. En dan kunnen we zelfs besluiten om uit elkaar te gaan. Maar het
is niet de liefde die weg is, het is hoe we omgaan met elkaar, met onze
liefde. We hebben er te weinig aandacht voor, maar ook kan het zijn dat
de liefde niet op waarde wordt geschat. En dat is een dwaling. We verlie
zen het contact met het wonder en de schoonheid van de liefde. Ik hoorde
eens iemand zeggen: ‘Blijf vooral veel verwachten van de liefde.’ Dat is
helemaal waar. Je mag ook veel verwachten want er zit ongelofelijk veel
in. Het is zonde om dan maar zo’n klein deel van de relatie te benutten.
Onder de versmalling, de alledaagse samenlevingsvorm ligt een schat
kamer te wachten waarmee je je relatie tot volle bloei kunt brengen.
En de liefde weer kunt gaan ervaren als belangrijkste bron van geluk en
contact met de ander.
In die schatkamer zijn drie wezenlijke schatten te vinden:
✧ de

eerste ontmoeting
leerweg van de liefdesrelatie
✧ het mysterie van de liefde
✧ de
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De eerste ontmoeting is de schat die er vanaf het allereerste uur al ligt,
het energieke en gelukzalige beginpunt van je relatie. Tijdens de eerste
ontmoeting van je liefdesrelatie sprong er een vonk over. Het is waar je
op bent gevallen, wat je fascineerde in de ander, waar je tegen alle ratio
in voor bent gegaan. In de begintijd is alles in zijn meest pure vorm aan
wezig. Je wilt niets liever dan dat helemaal ervaren, alles samen doen,
alle eerste keren samen beleven. Vol van energie, van passie en van
benieuwdheid naar elkaar. Hier ligt de belofte van alles wat er mogelijk
is in je relatie, net als de kiem van de hartstocht en je seksleven.
‘Ooit was ons seksleven best goed, ja,’ hoor ik regelmatig van koppels in
mijn coachingspraktijk. Alsof het vergane glorie is, iets uit betere tijden
dat niet meer te redden valt. Dan kan ik alleen maar met een brede glim
lach zeggen dat het een zeer verheugende boodschap is, dat er ooit een
hartstochtelijke vonk was. De liefdesvonk die toen over ging, ligt nu mis
schien verborgen of toegedekt maar ze is niet weg. Ze is weer tot leven
te wekken als je contact maakt met de schat van de eerste ontmoeting.
Deze schat kan de dynamiek en passie in je relatie steeds weer impulsen
geven. Hoe je dat kunt doen, daarover gaat het eerste deel van dit boek.
Het tweede deel voert je mee langs de leerweg van je relatie en biedt je
de kans om jezelf en de ander diepgaand te leren kennen. Zelfreflectie is
een belangrijk onderdeel van de liefde. Als je jezelf leert kennen en beter
gaat begrijpen, kun je ook meer begrip en liefde voor de ander opbren
gen. Je kunt de ander zien zoals die is, omdat je jezelf leert zien zoals je
werkelijk bent.
In het onder ogen zien van de werkelijkheid, zul je ook te maken krijgen
met minder fraaie kanten van jezelf en de ander. Dat hoort erbij, je zult
van tijd tot tijd moeten afdalen naar de kelder, naar de gebieden waar het
donker is en waar gehakt en gestoft wordt. Ben je bereid om het avontuur
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aan te gaan, om af te dalen en onderzoek te doen? Hoe ga je om met
tegenslag en conflicten? In het antwoord geven op deze vragen, kan er
verdieping in je relatie plaatsvinden.
De tocht door het donkere gebied is niet romantisch, het kan zwoegen,
struikelen en zweten zijn om tot elkaar te komen.
De eerste periode van de relatie met mijn man zou ik niet rooskleurig
willen noemen, de belofte van een happy end leek ver te zoeken. We
waren totaal verschillend en hadden geen van beiden zin om maar een
millimeter van ons eigen terrein prijs te geven aan de ander. Dat leidde
tot heftige ruzies waarbij we pal tegenover elkaar stonden. Soms zo hef
tig dat de kopjes door de kamer vlogen (van die harde bruine kopjes, niet
stuk te krijgen, heel geschikt hiervoor) of de foto van ons samen, die we
als een voorzichtige bezegeling van ons samenwonen hadden ingelijst in
een glazen lijstje, voor de zoveelste keer aan diggelen ging. Het waren de
woede en de onmacht van een stel dat het hartgrondig oneens is maar
tegelijkertijd weet dat ze niet zonder elkaar willen, en dus wel naar elkaar
toe moeten bewegen. Dat was hard werken en de uitkomst was lange tijd
ongewis. Geen romantisch sprookje zou ik zeggen, wel een avontuur.
Jaar na jaar, laag na laag, heb ik dit als een belangrijk onderdeel van
mijn relatie ervaren: het opdelven van schatten die mijn leven niet altijd
gemakkelijker maakten, maar het wel verrijkten en vervulden. Sommige
lagen voor het oprapen, andere moesten worden afgestoft of met veel
geduld worden uitgehakt, weer andere zag ik over het hoofd en heb ik
pas na jaren herkend als schat. Nog steeds is dat gaande in de liefdesre
latie met mijn man, achtentwintig jaar nu.
De schat van de leerweg biedt je de bouwstenen die je tot steun kunnen
zijn bij het doorlopen van de verschillende fases in je relatie. Bovendien
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stelt de leerweg je in staat het heft in eigen handen te nemen in plaats
van af te wachten tot de ander inlost waar jij zo naar verlangt. Je wordt
bouwmeester van je eigen geluk in plaats van teleurgesteld te raken in de
ander en in de liefde. Zo omarm je de weg van groei en zuivering, in
dienst van de liefde.
Het derde deel van dit boek brengt je in contact met het mysterie van de
liefdesrelatie, de schat die leidt tot het opheffen van afgescheidenheid.
De liefdesrelatie nodigt uit om het mysterie van de liefde zelf te beleven,
maar ook om het mysterie in de ander te zien. En te beseffen dat je de
ander nooit helemaal kunt kennen, hoe lang je ook bij elkaar bent. Er is
altijd iets wat ‘ongekend’ blijft. Zoals het leven een peilloze diepte kent,
een wonderbaarlijke schoonheid waar we met ons verstand geen vat op
krijgen, zo zit dat ook in ons mensen. In ieder van ons huist een onbe
grensd, volkomen vrij, helder bewustzijn dat bij vlagen door de kieren
van onze persoonlijke beperkingen heen schijnt. Een dieper weten, een
helder inzicht, een spontane vrije beweging, een intuïtieve handeling...
het is er ineens, soms zonder dat je er erg in hebt.
Die peilloze diepte vind je niet alleen in jezelf maar ook in de ander.
Daarom is het een misvatting om na verloop van tijd te denken dat je de
ander wel kent. Je zet de ander daarmee vast, wat ondoorgrondelijk is,
maak je plat. Iets wat van een weidse schoonheid is, versmal je tot een
aantal kenmerken en karaktertrekken. Niet alleen verdwijnt dan de mys
tieke schoonheid, maar ook de dynamiek. Het verlangen de ander te leren
kennen en tegelijk de ervaring dat je de ander nooit helemaal kunt ken
nen, geeft een mooie spanning. Daar zit iets waar je geen vat op krijgt bij
de ander, dat is boeiend en aantrekkelijk.
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De derde schat vertelt hoe je contact kunt maken met de ononderbroken
stroom van de liefde. En hoe je door overgave aan de ander, kunt opgaan
in de eenheid.
Iedere schat opent met een portret van een liefdeskoppel, dat gefotogra
feerd is op straat, in het park, op het strand of in hun eigen omgeving. Er
staan citaten en liefdesteksten bij die niet door hen zelf gezegd zijn, maar
door de liefdeskoppels die ik tijdens het schrijven aan dit boek heb geïn
terviewd over hun relatie. De mooiste, liefste of meest opmerkelijke uit
spraken heb ik mogen publiceren in mijn boek; ik ervaar deze teksten als
universeel en herkenbaar voor vele geliefden. In het dankwoord zal ik
deze mensen uitgebreider noemen, net als de ontwerper die het zo prach
tig heeft vormgegeven.
De zwart-witportretten in het boek zijn gemaakt door fotograaf Erna
Kuik, met uitzondering van de foto’s op het schutblad; de openingsfoto
is een vakantiekiekje van mijn man en mij uit 1986, vlak na onze eerste
ontmoeting en de twee slotfoto’s zijn van mijn lieve vader die op zijn 82e
zijn geliefde Elisabeth heeft gevonden. Ik mocht ze fotograferen in hun
stad Haarlem, waar ze elkaar drie jaar geleden op een terras van een café
hebben ontmoet. Ik ben dankbaar voor dit hoopgevende voorbeeld van
de kracht en tijdloosheid van de liefde.
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