
Liefde is niet af te dwingen 

In de Volkskrant van zaterdag 25 februari jl. staat een artikel van Wilma de Rek, waarin ze 

een overzicht geeft van een aantal recente uitingen in de media over het huwelijk. Een heel 

spectrum voor hoe om te gaan met de liefde en relaties wordt verwoord. Met aan de ene kant 

Maxime Hartman, die eigenlijk geen relatie wil, maar veel fijne ervaringen. Bij de ene vrouw 

geweldige sex, de andere een leuk gesprek, een derde een lekkere maaltijd. Aan de andere 

kant is er het pleidooi voor het verstandshuwelijk. ‘Mensen zouden een partner moeten kiezen 

zoals ze een huis kopen’, zoals Arnon Grunberg onlangs schreef.  

Hoe je er ook tegenaan kijkt, het lijkt erop dat binnen een relatie het plezier en de liefde geen 

lang leven beschoren is. Alsof het plezier en de hartstocht voorgoed gedood is wanneer hij ’s 

ochtends uit zijn bek stinkt of zij zeurt. Het is het natuurlijk een illusie om te denken dat je 

partner nooit iets doet waar jij op afknapt. Vroeg of laat kom je in je relatie verschillende 

situaties tegen waarin je partner een viezerik is, een zeikerd, een zeurwijf, onbetrouwbaar, etc, 

etc.  

Mijn pleidooi, voor als je een relatie wil hebben in plaats van veel fijne ervaringen met 

verschillende mensen, is om verstandig om te gaan met je huwelijk. Ik bedoel iets anders dan 

een verstandshuwelijk. Verstandig omgaan met je huwelijk betekent dat de partners zo 

handelen dat de liefde kan bloeien. Liefde is, net als authenticiteit of spontaniteit, niet af te 

dwingen, te regelen of te plannen. Maar je kunt wel zo handelen dat de liefde blijft bestaan. 

Dat betekent niet dat er alsmaar alleen maar liefde is. Wel dat de liefde steeds opnieuw kan 

ontstaan naast de ergernis en de afknappers. Hoe dat werkt, vind je uit in het huwelijk. Dat 

kun je niet van te voren of buiten het huwelijk uitvinden. Het is voor iedereen in elk huwelijk 

weer anders en het vraagt tijd en humor. Vergelijk het met het verzorgen van een plant. Je 

kunt niet verwachten dat ie steeds zo mooi bloeit als toen je hem kreeg. Maar als je hem 

water, licht en mest geeft, is de kans dat ie elk jaar gaat bloeien groot. Hoeveel water, licht en 

welke mest jouw partner wil en wat jij bereid bent te geven moet je uitvinden. 

De mate waarin je de tekortkomingen van je partner kan verdragen en je eigen afkeer minder 

serieus neemt, zegt iets over de bestendigheid van je relatie. Toen ik 30 jaar geleden 

onderweg was met mijn vriend naar Spanje, kregen we een lift van een bioloog uit 

Vlaanderen. Om een beeld te krijgen van onze relatie stelde hij de wonderlijke vraag of we al 

scheten lieten bij elkaar in bed. Dat was voor hem een criterium voor een goede relatie. De 

rest zag hij zelf. 
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