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Aan JOHANNA RICHARDA MARIA,
mijn vrouw

God heeft eens van de man
een ribbe weggenomen.
En daar is voor den man
een vrouwe van gekomen.
Ziet, hieruit rijst de min
en al haar zoet bedrijf.
Het lijf wil naar het deel,
het deel wil naar het lijf.
Jacob Cats

Voorwoord

VOORWOORD BIJ DE ELFDE DRUK

Dit boek werd zeven jaar geleden geschreven naar aanleiding van
een reeks radio voordrachten die veel belangstelling trokken. In
deze zeven jaar is op gebied van 'gehuwd en ongehuwd' zeer veel
ingrijpend veranderd. Zo veel zelfs dat dit boek langzamerhand
wat uit de tijd aan het geraken was. Schrijver en uitgever zouden
dan ook deze herdruk niet overwogen hebben als niet nog steeds
belangstelling, zelfs grote belangstelling voor dit inmiddels enige
jaren uitverkochte boek bleef bestaan. De inmiddels opgetreden
veranderingen inzake huwelijk en sexualiteit maakten een onge-

wijzigde herdruk echter ongewenst. De enige mogelijkheid leek om
ingrijpende wijzigingen en aanvullingen in de tekst aan te brengen.
Deze herdruk is dan ook in feite een grondige omwerking van de
oorspronkelijke tekst geworden.
Het onderwerp huwelijk en sexualiteit is in de laatste jaren
veel minder taboe beladen en geheimzinnig als toen dit boek voor
het eerst verscheen. Inmiddels hebben radio, televisie, pers, speciale tijdschriften (bv. Verstandig Ouderschap, Gezond Gezin,
Symbiose, Wij in huwelijk en gezin, Dialoog etc.) deze onderwerpen telkens weer aan de orde gesteld. Dat is uitermate verheugend omdat hierdoor langzaam maar zeker bijdragen geleverd
worden tot een gezonder geslachtsleven, dat van zo'n grote invloed
is op onze geestelijke volksgezondheid.
Er zullen wel ijverige lieden zijn die deze geheel gewijzigde, nieuwe druk zullen gaan vergelijken met vorige drukken. Om het hen
gemakkelijker te maken zij hier reeds vermeld dat deze druk een
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extra hoofdstuk (hfdst. 2) bevat over voorechtelijk geslachtsverkeer — een onderwerp dat thans actueel is — en dat het hoofdstuk
over geboortenregeling ook vrijwel geheel nieuw is. Ook de para
zelfbevrediging, abortus en kunstmatige bevruchting zijn-fenovr
ingrijpend veranderd. Deze wijzigingen hangen niet alleen samen
met de sterke ontwikkeling die mijn eigen opvattingen in de laatste
jaren ondergaan hebben, maar nog meer met de snel gewijzigde
normen en waarden dienaangaande in grote delen van onze westerse wereld. Zo is deze herdruk — overigens ongewild — een bewijs
geworden van het sterke evolutieve karakter van onze huidige samenleving.
In deze herdruk is zo veel mogelijk rekening gehouden met de
ontelbare brieven en reacties, die mij vooral naar aanleiding van
dit boek de laatste jaren bereikt hebben. Deze contacten hebben
mij bevestigd in de opvatting dat voorlichting en informatie over
huwelijk en sexualiteit nog steeds (en waarschijnlijk nog vele jaren)
van uitermate groot belang zijn in onze overgangstijd.
Nu wij — gelukkig — in een tijdperk leven, waarin het voor ieder
mens nodig is zijn leven veel meer dan voorheen uit te zetten op de
koers van een persoonlijk kompas, n.l. zijn eigen, volwassen geweten, is bezinning op huwelijk, gezin en sexualiteit voor ieder mens
van belang. Deze herdruk beoogt alleen maar een hulpmiddel te
zijn bij deze bezinning en daardoor een kleine bijdrage te leveren
tot een gezond geslachtsleven van gehuwden en ongehuwden.
UIT HET VOORWOORD BIJ DE EERSTE DRUK

Het hoofdthema uit de hiervolgende hoofdstukken is wel, dat onze
sexualiteit pas menselijk wordt, als zij een aspect gaat vormen van
onze medemenselijkheid. Geen originele gedachte overigens in een
tijd, waarin het denken over de mens zich juist afspeelt in de verhouding: mens en wereld, mens en medemens, Ik en Gij; waarin
de eenzaamheid als typisch tijdeigen verschijnsel telkens weer opduikt. Liefde en huwelijk zijn wel bij uitstek geschikt om dit grond8

aspect van het menszijn, de medemenselijkheid, toe te lichten. Dat
is dan ook in dit boek overvloedig gebeurd.
In dit boek komen vrijwel geen verwijzingen voor. Dat komt,
omdat het oorspronkelijk geschreven is als radiotekst en niet omdat ik niet veelvuldig gebruik gemaakt heb van allerlei auteurs,
wier gedachten over huwelijk en geslachtsleven ik in de loop der
jaren gelezen heb. Een groot deel van dergelijke gedachten worden
meestal geassimileerd zonder dat op den duur nog te achterhalen is
van wie ze oorspronkelijk stammen.
Praten en denken over het geslachtsleven heeft veel te lang in het
teken gestaan van de moraal: van wat mag, nog nét mag, net niet
meer mag of helemaal verboden is. Geslachtsleven en zonde zijn
begrippen, die voor velen ook nu nog zeer dicht bij elkaar liggen.
Ik vind dit echter zo'n uiterst smalle basis voor het menselijke geslachtsleven en ik heb de onheilen van die benauwde sexopvattingen in zulk een overmaat gezien, dat in dit boek het woord zonde
zoveel mogelijk vermeden werd. Niet omdat er niet gezondigd zou

worden op dit terrein, maar wel omdat zo'n grandioos stuk schepping als het menselijk geslachtsleven grof onrecht wordt aangedaan door het alleen als mogelijkheid tot zondigen voor te stellen.
Zo gezien is dit boek ook zeker tijdsgebonden en is het mede een
uiting van het thans steeds sterker wordende verzet tegen het vroegere wantrouwen van de christelijke leiders tegen de sexualiteit.
Een houding, die, zoals wij dat thans menen te zien, erg benauwd
en zeker ook erg onchristelijk was.
C. T.
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Hoofdstuk 1 / Sexuele opvoeding

Er zijn veel mensen, die, wanneer zij over sexuele opvoeding horen
spreken, min of meer benauwd denken aan het moment, waarop
zij hun kind de geheimen van het moederschap uit de doeken moeten doen. Om maar te zwijgen over de moeilijkheden, die zij voorzien als het over de vaderrol zal moeten gaan. Toch heeft dit eigenlijk nog niet veel uit te staan met sexuele opvoeding. Wat deze mensen voor ogen zweeft, is de sexuele voorlichting. En sexuele voorlichting is wat anders dan sexuele opvoeding. Wij moesten, ondanks de propaganda, die de laatste tientallen jaren gemaakt wordt
voor een tijdige sexuele voorlichting — b.v. over het moederschap
op de lagere schoolleeftijd, over het vaderschap bij het begin van
de puberteit — eigenlijk van die hele sexuele voorlichting liefst maar
zo gauw mogelijk af. Tenminste, als die niet ingebed is in een
sexuele opvoeding; anders doet zij vaak meer kwaad dan goed.
Dus dan maar weer mondje dicht zoals vroeger? Of de ooievaar
maar weer van zijn nest halen? Soms zou men geneigd zijn om hier
ja op te antwoorden, liever dan dat voor ouders en kind zo benauwde voorlichtingskwartiertje: het zoeken naar begrijpelijke woorden
voor zulke moeilijke zaken als geslachtsorganen, de paring, de geboorte etc.; het dan er maar om heen praten; het plechtige en soms
geheimzinnige gedoe, zo geheel anders dan in de gewone omgang
van ouders en kind; het gestamel en vooral de dikke laag zedelijke
raadgevingen, waarschuwingen en bedreigingen, waarin het voortplantingsverhaal snel verpakt wordt. Ook al gebeurt het niet zo
stuntelig, ook al heeft men de kindertoon en -spraak te pakken,
ook al benut men het goede tijdstip (en niet een zo maar willekeurig gekozen plechtige dag, b.v. de 14e verjaardag), ook al hebben
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de medegedeelde feiten niet het effect van een bom, die inslaat op
een moment, dat het kind juist helemààl niet weten wil, ook dan is
een sexuele voorlichting, die los staat van een sexuele opvoeding,
niet meer dan wat weetjes mededelen, wat kennisvermeerdering
over een bepaald levensproces.
Trouwens het woord sexuele voorlichting is hiervoor niet eens op
zijn plaats, het gaat immers helemaal niet over sexualiteit maar
over voortplanting, zoals bij de planten of de beestjes, die zo graag
als voorbeeld gebruikt worden. Deze — overigens nuttige — wetenswaardigheden zijn maar een heel klein onderdeeltje van wat we
sexuele opvoeding noemen. Dat omvat heel wat meer. Wat is dan
die sexuele opvoeding? Het is één aspect van wat opvoeding in het
algemeen eigenlijk wil zijn, n.l.: 'het begeleiden van kinderen naar
hun volwassenheid' zoals we tegenwoordig zeggen. Wij geven daarmee te kennen, dat opvoeden vooral is: het kind de kans geven uit
te groeien in overeenstemming met de in dat kind aanwezige moge
gelegenheid bieden zich te ontplooien. De-lijkhedn:t
taak van de opvoeder daarbij is die ontplooiing vooral te steunen,

aan te moedigen en te helpen. Daarom zal hij veeleer toezien en afwachten dan ingrijpen of een halt toeroepen. Opvoeden beoogt van
het kind een zelfstandig denkende, handelende en oordelende vol
te maken. En geen afhankelijke papegaai, die klakkeloos-wasen
de wijsheden (en onwijsheden) van zijn opvoeder te berde brengt.
Sexuele opvoeding is één aspect van deze gehele opvoeding. Zij
berust op de overtuiging, dat een zelfstandige volwassenheid niet
bereikt kan worden zonder een ontwikkeling en opvoeding van het
geslachtelijke in ons. Sexuele opvoeding is dat deel der opvoeding,
dat via een verstandige inperking én vrijlating van de natuurlijke
impulsen en driften in het kind een volwassenheid op geslachtelijk
gebied nastreeft. Of anders gezegd: dat van het kind een volwassen
man of een volwassen vrouw wil maken. En daarvoor is nu eenmaal
heel wat meer nodig dan te weten, waar de kindertjes vandaan
komen.
Het volwassen man of vrouw zijn houdt in het vermogen tot lief13

hebben, met name tot geslachtelijk liefhebben. Het vereist een gezonde vertrouwdheid met ons eigen lichaam èn de lichamelijkheid
van anderen. Het heeft een vorming en ontwikkeling nodig van onze
instincten en driften. Volwassen man of vrouw zijn is slechts mogelijk bij een harmonisch evenwicht tussen de lichamelijk-sexuele
aandriften en de meer geestelijke kanten van het man of vrouw
zijn. Het dient iedere ruwheid, plompheid, stunteligheid, kortom
de sexuele primitiviteit te overwinnen. Het sexuele in ons moet
zich even volwassen en even rijp hebben kunnen ontwikkelen als
de rest van onze persoonlijkheid. Aan de ontwikkeling van die
persoonlijkheid worden in deze tijd kosten noch moeiten gespaard:
kleuterscholen, lager en middelbaar onderwijs, hoger onderwijs,
vakopleidingen, jeugdbeweging en wat al niet! Iedere nederlander
heeft wel een paar diploma's. Zijn intelligentie en zijn vakkennis
worden uitstekend gevormd en verzorgd. Maar de vorming tot
een volwassen geslachtsleven, tot man en vrouw in de volle omvang
van dit woord, heeft veel minder aandacht. Een kwartiertje voor lichting hier en daar, wat voorlichting voor militairen, verloofden cursussen, voorlichting op levensscholen, voorlichting en masse
voor Iste jaars studenten; allemaal voorbeelden van pogingen om
alsnog het ontbreken van sexuele opvoeding wat aan te vullen.
Sexuele opvoeding, worming tot volwassen geslachtelijkheid, is
eerst en vooral een taak van de ouders. Daarover is ieder het wel
eens, want deze is onlosmakelijk verbonden met de wederzijdse
verhoudingen tussen ouders en kinderen. Daarbij vergeleken zijn
al die — goed bedoelde — cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten
maar lapwerk. Voor vele ouders is het echter geen gemakkelijke
taak. Voor sommigen helaas zelfs een onmogelijke. Want veel
ouders zijn niet veel meer uitgegroeid boven het stadium, waarin
zij zelf door een gebrekkige of ontbrekende sexopvoeding verkeerden, toen zij het huwelijk ingingen. Daarbij is het van weinig belang, dat zij min of meer onkundig zijn van sommige buitenissige
of gedetailleerde wetenswaardigheden van het geslachtsleven.
Waar het vooral om gaat is hun eigen instelling en hun eigen hou14

ding ten opzichte van het geslachtelijke. Hoeveel ouders zijn er
niet, die krampachtig of zelfs innerlijk afwijzend staan tegenover
het sexuele deel van hun huwelijksleven (en hoeveel moeders vooral zien het sexuele alleen maar als een harde huwelijksplicht?).
Ouders, die een zekere onbevangenheid op dit gebied missen,
zijn meestal weinig in staat tot een gezonde, sexuele opvoeding van
hun kinderen. Ook al zien ze de noodzaak daarvan wel in. Als reactie op hun geremdheid, bevangenheid of onmacht doen ze soms de
wonderlijkste dingen. Zij maken er dan bijvoorbeeld een sport van
om met het hele gezin naakt door het huis te lopen en doen dan
alsof dat heel gewoon is. Soms ook gaan ze bij voorkeur samen met
hun kind onder de douche of in bad. Hoe vlot en modern dit som
ook mag schijnen, in wezen blijken deze ouders net zo goed-migen
bevangen in een onrijpe vorm van sexualiteit als die geremde ouders, die elkaar nooit durven zoenen of eens aanhalen in het bij
hun kinderen. Ze zijn alleen naar een andere uiterste-zijnva
doorgeslagen.
Ouders, die hun kinderen ook een gezonde sexuele opvoeding
willen geven, maar die zich hiervoor te geremd en beslist onwennig
voelen, zouden eens een goed boek hierover moeten lezen.' Opvoeden is een verantwoordelijk en moeilijk werk en het is geen
schande als wij ons laten voorlichten op moeilijke onderdelen in
de taak, die wij als ouders hebben. Soms echter zal het lezen van
een boek alléén niet de nodige onbevangenheid en juiste instelling
kunnen verschaffen. Dan kan het nodig zijn eens te gaan praten
met een verstandige psycholoog of een ervaren huisarts; of eens
advies in te winnen van een medisch opvoedkundig bureau of een
bureau voor huwelijksaangelegenheden. In één of in enkele ge1 Een uitstekend boekje, dat vele praktische problemen van de sexuele opvoeding behandelt is: H. M. Dresen-Coenders: De voorlichting in de opvoeding. Hilversum/Antwerpen 1967. Een modern en uitvoerig opvoedingsboek, waarin ook veel aandacht aan een gezonde sexuele opvoeding gegeven wordt is: Selma Fraiberg: De magische wereld van het kind. Hilversum,
Antwerpen 1966.
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sprekken zal men daar graag op dit belangrijke terrein willen
helpen. De huiver om een dergelijke stap te ondernemen kan misschien overwonnen worden, wanneer men bedenkt, dat het hier
kan gaan om een belangrijk onderdeel van het toekomstige levens
kinderen.
-gelukvand

DE KINDERLIJKE SEXUALITEIT

Veel ouders vinden het eigenlijk maar een enge gedachte, dat hun
kinderen al een soort sexueel leven hebben. Zij maken zich ongerust, wanneer Pietje van twee jaar met kennelijk plezier aan zijn
plassertje zit, of wanneer Rietje van drie met haar handjes tussen
de benen in bedje ligt te wippen en dan ook nog in haar kindertaal
te kennen geeft, dat het zo 'lekker' is. Als Fonsje van vier met-tje
zijn buurvriendje een wedstrijd speelt, wie het verst en het hoogst
kan plassen of wanneer Ansje en Jantje -- met hun broekjes uit —
doktertje spelen. Er zouden heel wat minder ouderlijke zorgen
zijn, wanneer al die kinderen dat niet zouden doen. Maar onze kinderen doen dit wel, zij doen dit op grote schaal zelfs; zij doen dit
ook wanneer ouders denken, dat hun kinderen daartoe niet in staat
zijn. Zij doen dit ook zonder de invloed van de z.g. 'slechte vriendjes', die meestal de schuld krijgen.
Waarom zijn zovele ouders van hun stuk, wanneer zij deze uitingen van kinderlijke sexualiteit bemerken of, anders gezegd, wanneer zij hun kinderen betrapt hebben op deze 'vieze' spelletjes (zoals ouders dat noemen, wanneer zij hiervoor raad komen vragen)?
Schamen zij zich misschien voor de buurt of kennissen? Of zien
zij hun kinderen al opgroeien tot sexueel onverzadigbare of zondige mensen? Die onrust en bezorgdheid van veel ouders heeft tot
gevolg, dat meestal krachtig wordt ingegrepen, dat wordt gestraft
of minstens dat het slechte of vieze in krasse termen in het kinderhoofd wordt ingeprent. En toch is die bezorgdheid meestal volkomen misplaatst. Zij komt voort uit de foute gedachte, dat de kin16
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derlijke sexualiteit — al is het dan nog in een vroeg stadium — hetzelfde zou zijn als de volwassen belevingen. Een foute gedachte,
want wat wij, volwassenen, als sexualiteit kennen en zelf beleven,
is iets, wat pas heel geleidelijk in de puberteitsjaren is gaan groeien,
ongeveer gelijktijdig met de geslachtsrijping van het lichaam. Maar
deze kinderlijke sexualiteit is nog niet specifiek gericht, is pas een
eerste verkenning van een levensterrein dat pas veel later zal uit
volwassen geslachtelijkheid, die in de kern gericht is-groeintd
op een geslachtelijke vereniging van man en vrouw. Seks-spelletjes
van kinderen zijn te beschouwen als één der uitingen van de kinderlijke zinnelijkheid, die zich ook uit in snoepzin, behoefte aan
strelen en koesteren e.d. Daarenboven is een van de belangrijkste
eigenschappen van het kind zijn nieuwsgierigheid, zijn exploratielust, zijn zoeken van het nog onbekende. En waarom zou dat dan
niet voor de sexualiteit gelden? Zonder dit 'op zoek zijn' zou er
geen volwassen sexualiteit mogelijk zijn. De kinderlijke sexualiteit
mist echter nog het exclusieve gericht zijn op een geslachtelijke relatie met een ander mens. Zelfs dan, wanneer die mens niet direct
aanwezig is, zoals in onze sexuele fantasieën en dromen of in gevallen van zogenaamde nood - onanie, waarmede we bedoelen de
zelfbevrediging onder invloed van heftige sexuele spanningen, zonder dat een geslachtelijke relatie mogelijk is (een vorm van sexueel
gedrag, die vooral in de puberteit gezien wordt). Maar bij het jonge
kind is van dit alles nog geen sprake.
Ik herinner mij nog goed de angst en ernstige bezorgdheid van de moeder van Rietje. Het was haar oudste dochtertje, juist drie jaar geworden. Rietje had de gewoonte 's middags bij haar middagdutje en 's
avonds vóór het inslapen en ook wel eens overdag, wanneer ze moe was
en ergens in een stoel hing, al wippend met haar handje tussen de benen te wrijven. De angstige moeder bemerkte daarbij op het gezichtje
van haar dochtertje een soort gelukzaligheid, die haar nog extra zorg
gaf. Het bleek, dat zij al van alles had verzonnen om het kind van deze
slechte gewoonte af te brengen: snoepjes, als ze het niet meer deed,
verschillende broekjes over elkaar aan bij het naar bed gaan, het leren

18

slapen met de handjes boven de dekens en zelfs het vastbinden van de
handjes. Haar bezorgdheid was zo groot, dat ze 's avonds vaak om het
kwartier ging kijken, hoe haar peuter het maakte om dan — wanneer
het nodig was — te kunnen ingrijpen. Het enige resultaat van al deze
zorg was, dat het kind veel vindingrijker bleek dan de moeder en steeds
méér deze vorm van bevrediging zocht. Ten einde raad kwam deze
moeder via haar huisarts op ons Medisch Opvoedkundig Bureau. In
het gesprek vertelde zij, hoe bang zij was, dat haar kind deze slechte
gewoonte van zelfbevrediging nooit meer zou afleren en daardoor on
gelukkig zou worden. In het verdere kontakt bekende zij, hoezeer zij
zelf onder deze slechte gewoonte geleden had. Zij had geen sexuele opvoeding gehad, was zelfs nooit voorgelicht. Bij haar thuis mocht over
deze dingen nooit gesproken worden. Zij was vele jaren lang ernstig
gebukt gegaan onder haar gewoonte van zelfbevrediging. Pas in haar
huwelijk was zij hier geleidelijk aan overheen gekomen. En deze lij
zij zich nog levendig herinnerde, wilde zij haar dochtertje-denswg,i
besparen, niet vermoedend, dat zij juist bezig was deze gewoonte — die
als het ware tot een prestigepunt tussen moeder en kind was uitgegroeid — voor goed te bevestigen. Toen ik haar vroeg, wanneer zij zelf
voor het eerst met deze gewoonte te kampen had gekregen, zei ze na
enig nadenken: 'Ik geloof, met mijn 15e jaar'. Dit antwoord was uitgangspunt voor ons verder gesprek, waarin ik met haar besprak, hoe
geheel verschillend van karakter haar eigen pube rteitsmoeilijkheden
waren van het voor haar zo zorgvolle gedrag van haar pas driejarig
kind!

Het advies in dit geval was: niet de minste aandacht meer hieraan
besteden. En wilde deze moeder dit kunnen opbrengen, dan moest
onze hulp verder gaan. Deze, overigens voortreffelijke, moeder
moest meer inzicht krijgen in de aard der kinderlijke sexualiteit.
Een inzicht dat voor haar moeilijk was door haar eigen onverwerkte sexualiteitsproblemen. Dit geval is een uitgesproken voorbeeld van de neiging, die velen hebben om de kinderlijke sexuele
uitingen te beoordelen volgens volwassen sexuele opvattingen en
ervaringen. Sommige ouders ervaren dan ook de meest onzinnige
angsten. Wanneer zij hun 3 -jarig zoontje zo trots als een pauw zijn
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plassertje zien tonen, dan maken zij bij dit onbevangen en gezonde
tafereeltje in gedachten de kortsluiting — heus, dit komt voor! —
met vieze oude mannetjes in het park. Mannen, die hun geslachtsorganen tonen aan niets vermoedende voorbijgangsters. Moeders
schrikken, wanneer zij bij hun peuter of kleuter een verstijving
van zijn plassertje bemerken. Waarom? Omdat zij dit op een volwassen manier uitleggen en achter die volkomen normale en gezonde periodieke verstijvingen bij hun zoontje al allerlei sexuele
activiteiten in het kinderlijk brein vermoeden.
Kinderen zijn nog geheel onbevangen en natuurlijk, ook als het
gaat om de ontdekking en eerste sensaties van hun lichaam. In die
prille periode, waarin zij de wereld gaan ontdekken, past ook de
ontdekking van hun eigen lichaam, hun kracht, hun mogelijkheden.
Een ontdekking, die wanneer alles goed is, voor het kind alleen
maar plezierig en vreugdevol is. Het kind is blij met zijn lichaam en
de sensaties, die het erin voelt. Het is juist deze natuurlijke onbevangenheid, die het voor het jonge kind zo gemakkelijk maakt om
geleidelijk aan een gezonde vertrouwdheid met zijn eigen lichaam te
krijgen. Een vertrouwdheid, die de basis is van iedere gezonde geslachtelij ke uitgroei later. Het is dan ook niet waar, dat jonge kinderen een soort natuurlijk schaamtegevoel zouden hebben, zoals
wij volwassenen dat kennen. De neiging namelijk om alles te verstoppen en te verbergen dat lichamelijk en geestelijk met sexualiteit te maken kan hebben. Dit schaamtegevoel treedt pas veel later
op en is voor het overgrote deel een gevolg van onze opvoeding en
van de sexuele cultuurgewoontes. Want zijn wij het niet, die het
kind leren, wat vies en slecht is, omdat wij het vies of slecht vinden? Wij zijn niet meer onbevangen, maar wij kunnen misschien
wel — door de schade en schande van onze eigen sexuele ontwikkeling wijs geworden — ons best doen om onze heel jonge kinderen
te laten opgroeien in een natuurlijke vertrouwdheid met hun eigen
lichaam. Wij kunnen hen een normale bevrediging van hun lichamelijke functies gunnen door niet al te gauw te gaan spreken over
vies of slecht. Men bewijst een kind een heel wat grotere dienst
20

door het voorlopig rustig met zijn eigen lichaam en wat er mee te
beleven valt zijn gang te laten gaan, dan hem nu al onze volwassen
normen op te dringen. En wanneer U, lezer, soms een voorstander
bent van de opvatting: vroeg geleerd (of afgeleerd) is oud gedaan,
bedenk dan wel, dat te vroeg geleerd (of afgeleerd) — zo ooit dan
toch hier — een onherstelbare verarming en inperking van gezonde
menselijkheid tot gevolg kan hebben.
OOIEVAAR OF MOEDER

Er zijn ons bij de opvoeding van onze kinderen maar weinig taken
toebedeeld, die zo dankbaar zijn als die om hen te vertellen, waar
zij vandaan komen. Vroeg of laat — en meestal is het veel vroeger
dan wij denken — begint het kind zijn belangstelling en nieuwsgierigheid, waarmee het al zo veel van zijn wereldje heeft ontdekt, ook te
richten op zijn eigen afkomst. 'Waar komen de kindertjes vandaan?'
is de oeroude kindervraag. Een vraag, die we soms al verwachten
kunnen bij kleuters van drie, vier jaar en die ons de mogelijkheid
biedt om het kind het mooiste verhaal te vertellen, dat het ooit gehoord heeft of nog ooit horen zal. Want is er een mooier verhaal te
bedenken dan dat van het wonder van het nieuwe leven; het leven,
dat in de moederschoot ontspruit? Het verhaal van het nieuwe
mensje, van het kind zelf, dat vol blijdschap verwacht werd en van
de smartelijke vreugde, die de geboorte betekende? En toch, hoevelen laten zich niet deze kans ontgaan om hun kind deelgenoot te
maken van dit grote levensgeheim. Een geheim, waarvoor het jonge kind — dat immers nog zo sterk en uitsluitend ingesteld is op zijn
moeder — als van nature geheel open staat.
Een vorige generatie wist op die vraag vaak niet veel anders te
antwoorden dan met een onwaarschijnlijk sprookje over de ooievaar. Een ooievaar, die al of niet de hebbelijkheid had om moeder
in de teen te pikken (ze moest toch het bed houden, toen het nieuwe
broertje of zusje kwam!). Of een verhaal over de dokter, die het
kindje in zijn koffertje meebracht of het vrome verhaaltje, dat de
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engeltjes het kindje in de wieg gelegd hadden. Uit mijn eigen
prille jeugd herinner ik me nog een plaat in een van die prachtige
prentenboeken van Rie Cramer, waarop een veld met boerenkool
afgebeeld stond. Uit iedere kool stak een kinderkopje, terwijl een
paar ooievaars druk bezig waren enkele baby's op transport te nemen. Kwamen deze ontwijkende en onware verhalen alleen maar
voor in de tijd, dat we nog bakers kenden? Och nee, we weten wel
beter. Maar waar komt dan toch die huiver vandaan om het kind
de waarheid omtrent het moederschap te vertellen? En dan nog wel
zo'n waarheid, die ieder kind in verrukking kan brengen. Er zijn
een drietal factoren, die dit begrijpelijk maken.
Allereerst hebben wij, volwassenen van deze eeuw, langzaam
maar zeker het gevoel verloren voor het mysterie, voor het wonder,
dat iedere geboorte en iedere menswording weer is. Naarmate wij

meer zijn gaan begrijpen en gaan weten over eicellen en zaadcellen,
over vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid, naarmate we het kinderen krijgen zèlf zijn gaan regelen en berekenen, is voor ons het
antwoord op de vraag: 'waar komen de kindertjes vandaan?' iets
geworden zonder mysterie, iets dat rechtlijnig voortvloeit uit onze
gezonde sexuele activiteiten. Wij zijn het gaan zien als een volkomen willekeurig te regelen, nuchter en zakelijk natuurproces: de
zaadcel bevrucht een eicel en de bevruchte eicel ontwikkelt zich
door deling en groei tot een vrucht en dan tot een kind. Alsof dit
iets zou zeggen over het levensmysterie! En toch is voor velen van
ons daarmede verloren gegaan het gevoel voor het diepe mysterie
van de oorsprong van het leven en daarmede de juiste instelling om
onze jonge kinderen het mooiste van alle verhalen nog goed te kunnen vertellen.
Een tweede oorzaak voor de geliefdheid van de ooievaarsverhalen is — lijkt me — te vinden in het nut, dat ze hebben om tegemoet te komen aan de algemene geremdheid, de gêne en misplaatste
schaamte over het geslachtsleven, die in onze volwassen wereld nog
zo veel wordt aangetroffen. Geboorte is in het denken direct gekoppeld aan het 'schaamtevolle' samenleven of minstens aan 'ge22

heime' lichaamsdelen, die generaties lang als schaamdelen zijn
aangeduid. Het verhaal van de ooievaar met het kindje in zijn bek
laat zich gemakkelijker vertellen dan het verhaal over het verwekken en baren van kinderen. Beschikken wij — om eens een voorbeeld te noemen — eigenlijk wel over een taal, waarin het geslachtelijke uitgesproken kan worden? Ja, er is de taal van de biertafelmoppen en de schuttingwoorden en er is de wetenschappelijke taal
met allerlei vreemde termen. Maar er bestaat geen gewone omgangstaal voor het geslachtelijke. Dat is ook heel begrijpelijk, wanneer we bedenken dat alles, wat met het geslachtelijke te maken
heeft, in de gewone dagelijkse omgang een of twee eeuwen afwezig geweest is en er uit geweerd werd. Heel toevallig, terwijl ik dit
aan het schrijven was, vond ik dit nog eens bevestigd.
In het park, waarop ik bij mij thuis uitkijk, waren een paar eenden
allerlei wonderlijke capriolen aan het uithalen. Erg vermakelijk om te
zien. Dat vond kennelijk ook een moeder met twee jongetjes van een
jaar of vijf, zes. Zij stonden met veel plezier te kijken naar het gedartel
van die eendjes in het gras. Een gedartel, dat aldra het voorspel bleek
te zijn van het paren van deze dieren. Toen dan ook de eigenlijke paringsdaad begon en de betekenis van het gedartel de moeder duidelijk
werd, greep ze plotseling met iedere hand een jongetje vast en zette er
een stevige pas in, wèg van die voor haar nu wel al te dartele eendjes.
Zij moet kennelijk nogal geschrokken zijn van deze onverhulde vorm
van geslachtelijkheid, zo vlak voor haar ogen èn die van haar kinderen.
Ik geloof, dat honderden moeders diezelfde schrik zouden gekregen hebben, al zouden ze waarschijnlijk niet zo krachtig en snel
op de vlucht geslagen zijn als deze moeder. Het geslachtelijke is
taboe, het ligt buiten de gewone alledaagse omgang van mensenmet-elkaar. Wanneer wij, volwassenen, het over voortplanting en
sexualiteit hebben, kunnen we dit meestal niet los zien van de ervaringen, de gevoelens en de belevingen van onze eigen geslachtelijke aard. Deze gevoelens en ervaringen zijn zo intiem, dat zij niet
thuis horen in de alledaagse omgang met anderen, met kennissen,
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vrienden of vreemden. Zij zijn niet geëigend om de gesprekstof te
leveren voor onze huis -, tuin- en keukengesprekken. Over het geslachtelijke wordt niet gesproken. Niet tussen volwassenen onder ling, maar zeker niet tussen volwassenen en kinderen. Ook zwangerschap en geboorte, die biologische kenmerken van het moederschap, liggen nog voor velen van ons in deze sfeer van het geslachtelijke taboe. Een sfeer, die ergens onuitspreekbaar blijft en die nu
eenmaal niet aan het ooievaarsverhaal vast zit.
Vele ouders voelen, meestal zelfs zonder dat ze er veel over nagedacht hebben, als het ware intuïtief aan, dat deze geslachtelijke
sfeer, die opgeroepen wordt door onze eigen volwassen sexuele
ervaringen, niet aan het kind mededeelbaar is. En terecht. Maar
het kind wil dit ook niet. De kinderlijke sexualiteit — wij zagen dat
al eerder — is van geheel andere aard dan onze volwassen geslachtelijkheid. Voor het kind zijn zwangerschap en geboorte heel gewone en heel begrijpelijke aangelegenheden, volkomen los van het geslachtelijk aureool, dat er voor ons aan vast zit. Wanneer het jonge
kind dan ook vraagt, waarde kindertjes vandaan komen, dan vraagt
het niet naar wat wij, volwassenen, de sexualiteit noemen. Het wil
alleen maar horen, dat het in de buik van moeder gegroeid is, dat
het daar tot een lieve baby geworden is en dat vader en moeder
vol verwachting, hoe het er uit zou zien, het moment hebben afgewacht, waarop het geboren zou worden door de opening onder in
moeder's buik. Is hiervan niet een prachtig verhaal te maken? Een
verhaal, dat — zoals alle mooie kinderverhalen — tien, twintig keer
opnieuw verteld wil worden?
En dan is er nog een derde reden voor de hardnekkigheid van
het ooievaarsverhaal en dat is de misvatting, dat je tegenover klei
kinderen niet altijd eerlijk hoeft te zijn. Een misvatting, want er-ne
is geen enkele reden om tegenover een kind minder eerlijk te zijn
dan tegenover een volwassene. Of liever: nog minder reden, want
wij eisen — terecht — van onze kinderen oprechtheid en eerlijkheid.
Doch dit kan alleen maar, wanneer wij hen daarin zelf voorgaan.
Te menen, dat men een kind zo maar alles wijs kan maken, ge24

tuigt van weinig begrip voor het kind. Niemand heeft dat ooit
fraaier laten zien dan de sprookjesverteller Hans Andersen. In zijn
'De nieuwe kleren van de Keizer' vertelt hij, hoe alle mensen elkaar
maar napraten. De enige van al die mensen in dat sprookje, die
zich niet liet bedotten, was het kind, dat heel nuchter 's keizers
naaktheid vaststelde. Het is helaas vaak die mentaliteit, n.l. dat je
het tegenover een kind met de waarheid niet zo nauw behoeft te
nemen, die de gemakkelijke weg van de minste weerstand goed
praat. Die liever de onbenulligheid van de ooievaar handhaaft, dan
het kind de verbondenheid met zijn moeder bevestigt: in het ware
verhaal van zijn geboorte en afkomst.

DE ROL VAN DE VADER

Een van de zaken, die onze belangstelling als ouders ten volle
waard zijn, betreft de vraag naar het vaderschap. Een moeilijke
vraag. Veel ouders en vooral de moeders lukt het nog wel hun kin-

deren de moederrol duidelijk te maken, maar het vaderschap, dat
is heel wat anders. Dat is iets, wat verwarring sticht en moeilijkheden geeft. Men kan nogal eens van ouders horen, dat zij om deze
moeilijke klip te omzeilen de zaak maar op zijn beloop hebben
gelaten in de flauwe hoop, dat het kind zijn kennis wel elders zou
opdoen, op straat, van vriendjes enz. Als rechtvaardiging voeren
zij dan aan, dat zij zelf ook nooit zijn voorgelicht en er toch ook
gekomen zijn. Zij vergeten dan blijkbaar, hoe dat 'er toch gekomen zijn' nogals eens in zijn werk is gegaan. Wie trouwens wel eens
kinderen, die nooit voorgelicht waren, onder elkaar over voortplanting en samenleving heeft horen praten, is meestal niet zo optimistisch over de wijze waarop kinderen elkaar voorlichten. Is er
dan een algemene richtlijn te geven, hoe en wanneer het kind die
voorlichting over het vaderschap moet krijgen?
Neen, een precies recept is ook hier niet te geven. Het gesprek
daarover zal niet zo moeilijk zijn, wanneer in de omgang tussen
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ouders en kind ook afkomst en geboorte een punt van kontakt
kunnen uitmaken, met andere woorden, wanneer er ook op het
gebied van de geslachtelijkheid een openheid bestaat en er dus van
werkelijke sexuele opvoeding gesproken kan worden. Het is echter
uiterst moeilijk, als alles, wat met sexualiteit te maken heeft, systematisch buiten de omgang tussen ouders en kind gehouden is. In
het algemeen stellen onze jonge kinderen geen vragen naar het vaderschap, tenminste wanneer zij eenmaal weten, waar de kindertjes vandaan komen. Niet naar het vaderschap althans zoals wij
dat begrijpen uit de geslachtsgemeenschap. Het jonge kind is aan
meer dan tevreden met de bevestiging, dat ieder kind een-vankelij
vader nodig heeft, die voor hem zorgt, die de centjes verdient, die
het beschermt en die van hem houdt. Méér zal een kind tot een jaar
of zeven, acht niet verlangen, tenzij wij het in een verkeerd begrepen voorlichtingswoede onze volwassen gedachtengang opdringen.
Inderdaad, voorlichtingswoede, want die hebben wij gekend als
reactie op het volledig ontbreken van iedere sexuele opvoeding (en
zelfs voorlichting) in de tijd daarvóór.
Er is een periode geweest (toen de kinderpsychologie en de kinderpsychiatrie nog in hun kinderschoenen stonden) dat men er min
of meer van overtuigd was, dat de meeste opvoedingsmoeilijkheden bij kinderen voortkwamen uit een ontbreken van een goede
voorlichting. Een behandeling van een moeilijk opvoedbaar kind
behoorde dan ook te beginnen, zo meende men toen, met een grondige sexuele voorlichting, omdat, zoals men zei, die geremde ouders
hierin toch hopeloos te kort schoten.
Ik herinner mij jaren geleden eens zo'n geval van ontijdige voorlichting
te hebben gezien. Het betrof een jongen van een jaar of 14 met ernstige aanpassingsstoornissen. Zijn moeder vertelde dat hij al 8 jaar eerder,
toen hij dus nog maar 6 jaar was, al voor soortgelijke moeilijkheden in
behandeling geweest was. Deze moeder herinnerde zich nog levendig
de dag, waarop het kind met degene, die hem behandelde het eerste
gesprek had gehad. Op die dag had haar zoontje 's avonds aan tafel —
tussen de soep en het vlees — vol belangstelling aan zijn onthutste moe-
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der gevraagd, of vader vannacht een zaadje onder in haar buik had
geduwd en of er nu een nieuw broertje kwam. Later, toen hij naar
kostschool ging, was dit steeds de eerste vraag geweest, wanneer hij met
vakantie thuis kwam. Niet alleen bleek hier, dat het kind ontijdig én
fout was voorgelicht — men had vergeefs getracht het kind de geslachtsgemeenschap begrijpelijk te maken — maar, en dat was erger, hij had
het gevoel gekregen het geheim van zijn ouders te hebben ontfutseld,
een geheim, waarover zij zelf in alle talen hadden gezwegen, maar waar
hij nu toch lekker achter gekomen was. Is het wonder dat hier een
ernstige vertrouwenscrisis het gevolg was?
Sexuele voorlichting op kinderleeftijd (en in de kinderleeftijd hoort
deze voorlichting nu eenmaal thuis) is immers een zaak, die de
ouders aangaat. Dit ongelukkige geval was heel leerzaam. Leerzaam, wat betreft het ongeschikte moment en de ongeschikte wijze, waarop het gebeurde en de ongeschikte persoon, door wie het
gebeurde. Wanneer bestaat dan wèl het geschikte moment? Is er
zo'n geschikt moment? De gulden regel der sexuele opvoeding
luidt, dat het kind door zijn vragen zelf het geschikte moment aangeeft, waarop het rijp is voor verdere voorlichting. En het tweede
deel van die gulden regel is om het dan steeds een eerlijk en direct
antwoord te geven op zijn vragen. Maar deze regel kan niet toegepast worden, als kinderen (b.v. na hun tiende jaar) niet meer naar
détails op dit punt vragen. Wij zullen er dan zelf over moeten beginnen. Welk moment er nu het meest geschikt voor is, hangt af
van de verhouding, die wij met het kind hebben en ook van de
situatie, die zich voordoet of de rijpheid van het kind zelf. Soms
zal dat met acht jaar, soms ook pas met twaalf jaar het geval zijn.
Wel lijkt het mij, dat in ieder geval het kind, vóór zijn geslachtsrijping begint — we noemen dat de puberteit — op de hoogte dient te
zijn van het voortplantingsgebeuren tot en met de vaderrol. Meestal
zelfs heel wat eerder, willen we niet het ongewenste risico lopen,
dat al deze kennis reeds op straat is opgedaan en dan op een manier, die alleen maar te betreuren valt.
De vraag naar het vaderschap bestaat uit twee gedeelten. Daar27

bij is het niet zo moeilijk uit te leggen — uitgaande van de uiterlijke
vormen van de mannelijke geslachtsorganen — hoe en waar het
zaad geproduceerd wordt en hoe het 't lichaam verlaat. Moeilijker
wordt het tweede stuk: de bevruchting. Daarbij is van belang, dat
de voorlichter zich niet in verwarring laat brengen — wij hebben
het hiervoor al opgemerkt — door het sexuele aspect en de sexuele
beleving van de geslachtsgemeenschap, die immers voor het schoolkind onbegrijpelijk zijn en onbegrijpelijk blijven, hoezeer wij ook
voorlichten. Het is mij vaak opgevallen, hoe nuchter en belangstellend kinderen de eenvoudige mededeling begrijpen, dat de bevruchting geschiedt door een vereniging der geslachtsorganen, wanneer vader en moeder veel van elkaar houden.
Vele ouders vinden het gemakkelijk om hierbij als voorbeeld
te nemen de bevruchting van bloemen (al of niet met bijtjes en

vlinders) en ook wel die van de dieren. Toch schuilt hier gemakkelijk het gevaar in, dat bloemen en dieren het hoofdverhaal gaan
uitmaken en dat het dan maar aan het kind wordt overgelaten om
de vergelijking door te trekken naar de menselijke bevruchting. Er
zit óók het gevaar in, dat dit alles te ver verwijderd blijft van het
kind zèlf en zijn eigen ouders. Blijkbaar vinden sommige ouders
het erg onprettig om hun kind de indruk te geven, dat het voortkomt uit een dergelijke geslachtelijke vereniging. Een vereniging
van zijn eigen vader en zijn eigen moeder. Hoewel men alle begrip
voor deze huiver kan hebben, toch lijkt het dat deze ouders dan
niet ten volle de betekenis van de sexuele opvoeding beseffen. Het
gaat daarbij immers niet om het mededelen van feiten. Zoals wij
bijvoorbeeld pogen het kind iets te vertellen over de aarde, die
rond heet te zijn of over de maan, die zo ver af is en al die andere
feitelijke antwoorden op de vragen van onze kinderen. Het gaat
erom het kind zélf te betrekken in het verhaal van de oorsprong
van zijn eigen bestaan; het te maken tot een der hoofdfiguren in
het bij iedere geboorte zich weer opnieuw voltrekkende scheppingswonder.
Daarom is het jammer, dat deze voorlichting of liever het ont28

breken ervan, nog al eens het begin betekent van een breuk in
de verbondenheid en een veel te vroeg ophouden van de vertrouwde openheid tussen ouders en kind. Een goed begrepen voorlichting
binnen het kader van onze sexuele opvoeding is en blijft immers
een der beste mogelijkheden om de diepe verbondenheid tussen
ons en onze kinderen te bevestigen. Vele volwassenen van nu, de
kinderen van vroeger, verwijten hun ouders dit tekortschieten in
zulk een belangrijk onderdeel van hun taak. In deze tijd zou dan
ook ieder ouderpaar zich moeite moeten geven om de begeleiding
en opvoeding van hun kinderen ook waar het om de sexualiteit gaat
zo goed mogelijk te verrichten.

DE PUBERTEIT

Wat we wel poëtisch de lenteperiode van het mensenleven noemen,
heet in de vaktaal de puberteit. Maar is het leven van onze pubers
wel zo lenteachtig blij als wij graag zouden zien?
Er zijn — vooral bij de oudere puber in onze tijd — nogal wat
moeilijkheden. Als wij goed kijken, zijn deze vaak terug te brengen
tot twee grote probleemgebieden, die zijn eerste ervaring van zelfstandigheid bederven. Daar zijn de soms heftige conflicten met
autoriteit en gezag, vooral dus met de ouders in een zoeken naar
eigen zelfstandigheid en vervolgens de verwarrende ervaringen van
de groeiende sexualiteit. Dat eerste storingsveld, dat in de moderne
opvoedkunde wel het generatieconflict genoemd wordt komt in dit
boek verder niet ter sprake. In dit hoofdstuk willen we het alleen
hebben over de sexualiteit van de puber, een onderwerp waar nog
vaak weinig begrip voor bestaat.
Hoe belandt het kind in zijn puberteit? Laten wij dan eens aan
dat hij of zij met twaalf, dertien jaar kan terug zien op een-nem,
gezonde sexuele opvoeding. Het kind heeft dan met de nuchtere
werkelijkheidszin, die het schoolkind nu eenmaal eigen is, zich de
nodige verstandelijke kennis over de voortplanting eigen gemaakt.
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Hij weet waar de kindertjes vandaan komen, hij heeft zich zo ongeveer een voorstelling gemaakt van het groeiproces en ook het
geboren worden zegt hem al iets. De lichaamsverschillen tussen
man en vrouw is hij gaan kennen en hij beseft de aparte rol, die
vader en moeder in het voortplantingsproces spelen. Met deze kennis bewapend treedt hij zijn puberteitsjaren binnen. Maar dan begint een nieuwe fase, de definitieve fase in de geslachtsrijping.
Voordien heeft het kind, wanneer het een normale sex-opvoeding genoten heeft, verstandelijk de voortplanting leren kennen.
Nu raakt hij ook gevoelsmatig met zijn eigen sex- ervaringen betrokken in het geslachtelijke. Hij bemerkt zijn eigen sexuele gevoeligheid, zijn sexuele belangstelling en gerichtheid, zijn sexuele
fantasieën, zijn sexuele schaamte. Van binnen uit komt er een geheel nieuw ervaringsgebied tot

leven, dat, wanneer alles volgens

wens verloopt, geleidelijk aansluit op datgene, wat hij verstandelijk al weet. Zijn verstandelijke kennis wordt tot een persoonlijke
ervaring, die vooral gevoelsmatig verwerkt moet worden. Het is dit
proces nu, dat vaak zo stormachtig verloopt en aan menige puberteit ieder lentekarakter ontneemt en — wat nog erger is — de kiem
kan leggen voor een verdere gestoorde sexuele ontwikkeling. De
voorbeelden daarvan liggen voor het grijpen. Wanneer ouders en
opvoeders, de sexuele uitingen en daden, die het gevolg zijn van een
zich ontwikkelende geslachtsrijping, alleen maar tegemoet kunnen
treden door deze te verbieden, belachelijk te maken of opzettelijk
te negeren, dan vormen zij niet zoals zij beogen: deugdzame kinderen, dan behoeden zij niet de zgn. 'kinderlijke onschuld', maar dan
kweken zij neurotische volwassenen. Dan kunnen zij de kiem leggen voor een reeks stoornissen, die menig huwelijk later bedreigen.
In het verloop van de puberteitsjaren ziet men, hoe juist op het
terrein der sexualiteit de vertrouwelijkheid tussen veel ouders en
hun kinderen ophoudt te bestaan. Hoezeer men in deze breuk ook
de groeiende wil van de puber tot zelfstandigheid, tot zelf zoeken
en vinden moet onderkennen, toch lijkt de voornaamste reden hiervoor bij deze ouders zèlf te liggen. Zij hebben de boot gemist. Zij
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hebben in de voorliggende jaren onvoldoende beseft, wat sexuele
opvoeding had kunnen betekenen. Nu, terwijl het te laat is, bemerken zij, dat zij niet langer het vertrouwen van hun kinderen genieten. Het verwonderlijke hierbij is vaak, dat in deze vertrouwenscrisis menige puber zijn ouders niet verwijt, dat hij niet of onvoldoende voorgelicht en voorbereid was op zijn sexuele ervaringen
en moeilijkheden, maar integendeel, dat hij zichzelf min of meer
schuldig voelt en zich daarom voor zijn ouders afsluit. Schuldig
over gedachten, wensen, fantasieën en daden, die hij (of zij) alleen
bij zichzelf kent en waarbij hij aanneemt, dat zijn ouders niet tot
zulke 'lage' dingen in staat zijn, of waarvan hij vermoedt dat zij er
verdriet of afkeur over zullen hebben. Angst en schuld zijn dan de
barrière, die het kind in deze levensfase tussen zichzelf en zijn ouders kan opwerpen. Is het eenmaal zo ver, dan is het wel heel moeilijk om de vroegere openheid weer te herstellen. Effectieve hulp
zal dan meestal alleen van buitenaf (bijv. door een verstandige zielzorger, arts, leraar of jeugdleider) mogelijk zijn. En toch, het hoeft
echt niet zo ver te komen. Het hangt zo vaak van kleinigheden af.

Neem nu het begin van de puberteit eens: lichamelijk kondigt
deze zich bij meisjes aan door het optreden van de eerste menstruatie, borstontwikkeling en beharing, bij jongens door verandering
van stem, de eerste nachtelijke zaadlozingen en een meer mannelijke lichaamsbouw. Is het dan zo moeilijk, waar de natuurlijke
groei reeds alle aanleiding tot een gesprek geeft, om deze meisjes
en jongens voor te bereiden op hun verdere lichamelijke en geestelijke ontwikkeling in geslachtelijk opzicht? De meeste moeders
weten wel iets van de angst, die op kan treden bij het vreemde en
bloederige gebeuren van de eerste menstruatie en zullen dus wel
enige voorbereiding geven, maar toch gebeurt dit meestal zo kort
en zo onvoldoende, dat het meisje weliswaar op de gebeurtenis zelf
is voorbereid, maar er in feite niet veel wijzer van geworden is.
Vaak wordt zij zelfs nog verward door opmerkingen, dat zij met
niemand over dit gebeuren mag spreken en dat zij nu voortaan extra
moet oppassen voor vreemde jongens en mannen. Met name de
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goede gelegenheid om het verband tussen menstruatie en vrouwzijn en vooral het moeder-zijn duidelijk te maken wordt niet benut.
De menstruatie blijft zo een duister geheim, dat het meisje voorgoed in een gevarensf eer brengt.
Dit is immers een geschikt moment om onze dochter iets te vertellen over de werking van de baarmoeder, die zich als het ware
iedere maand klaar maakt voor een zwangerschap, maar die bij
het uitblijven van bevruchting ook iedere maand weer de voorbereidingen daartoe opruimt. Wanneer de baarmoeder weer haar
gewone gedaante terug krijgt, worden de gezwollen slijmvliezen
afgestoten, hetgeen zich naar buiten openbaart in de vorm van een
bloeding. Een simpele mededeling, die toch zoveel narigheid kan
voorkomen. Is dit niet tevens een goede gelegenheid om het meisje
te wijzen op de verantwoordelijkheid, die dit gebeuren betekent en
die een speciale en zorgvuldige verzorging van de geslachtsorganen
vergt? De hygiëne en lichamelijke verzorging van de menstruatie
laten helaas ook in onze moderne tijd vaak nog veel te wensen over.
Hierdoor komen nog steeds onnodige ontstekingsprocessen voor,
die zelfs in sommige gevallen kunnen leiden tot blijvende onvruchtbaarheid.
De voorlichting, die aan de eerste menstruatie vooraf gaat, zou
eigenlijk ook gebruikt moeten worden om onze dochters in te lichen over de methodes om zwangerschap te voorkomen. Bij het in
onze tijd toenemen van het voorechtelijk geslachtsverkeer, is het
niet meer dan een taak van wijs ouderlijk beleid om dan ook de
best mogelijke informatie te geven om ongewenste zwangerschap te
voorkomen. Dat is nog heel wat anders dan het goedkeuren van
deze vormen van sexualiteit. Het getuigt echter wel van werkelijk
Maar onze taboes maken een dergelijke voorlichting voor--heidszn.
alsnog erg moeilijk.
Wat de jongens betreft: de meeste zijn totaal niet voorbereid op
hun eerste zaadlozingen. Dit meer verborgen optredend nachtelijk
verschijnsel ontsnapt nogal eens aan de aandacht van de ouders;
een aandacht, die tóch al zo weinig gericht is op het sexuele ontwa32

ken van hun zoons. Het is daarom verstandig reeds tevoren onze
opgroeiende zoon daarover in te lichten. We kunnen hem vertellen, hoe nu zijn man-worden begint en zijn geslachtsklieren gaan
werken, waarvan het product af en toe wordt afgescheiden. We
kunnen hem dan tevens iets zeggen over de nieuwe sensaties in
zijn geslachtsorganen b.v. dat het gevoel van spanning en stijfheid,
dat er in optreedt en dat ook bij de zaadlozing aanwezig kan zijn,
volkomen normaal en gewoon is evenals het gevoel van bevrediging, dat bij de zaaduitstorting behoort. En wanneer we eenmaal
dit onderwerp hebben aangesneden, zijn we al dicht bij het kernpunt van puberteit en sexualiteit: de puberteitszelfbevrediging.
Daar dit thema echter niet alleen maar een kwestie is van sexuele
opvoeding, doch ook in het bestaan van vele volwassen mensen
een grote rol speelt, komen we er in een apart hoofdstuk nog uit
te spreken. Ook voor de pubers vind ik het van-voerig
belang hen vroegtijdig in te lichten over voorbehoedsmiddelen.
Het volgende hoofdstuk gaat uitvoerig in op de sexualiteit van de
oudere jeugd.

HET SEXUEEL MISBRUIKEN VAN KINDEREN

Dit is misschien een wat vreemd onderwerp maar vele ouders staan
voor de vraag of zij hun kinderen moeten voorlichten over het feit,
dat er mensen rondlopen, die het sexueel op kinderen voorzien
hebben. Onze oudere kinderen lezen over aanrandingen. Zij hebben vroeger al wel gehoord, dat zij nooit met vreemden mogen
meegaan, dat vooral een snoepje of een andere belofte van een
vreemde man erg gevaarlijk zijn. Maar moeten zij ook niet wat
meer weten? Vele ouders gaan dit (moeilijke) probleem uit de weg
door er in alle talen over te zwijgen en de oplossing ervoor te verlangen van politie en justitie, die er maar voor moeten zorgen, dat
sexueel gevaarlijke mensen opgeruimd worden. Dit is echter struisvogelpolitiek.
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Het is niet allemaal zo simpel als het soms wel lijkt. Dit soort
ingewikkelde zaken zouden we eerst en vooral nuchter moeten blijven zien. En daar zitten we dan meteen in een grote moeilijkheid;
want er zijn maar weinig mensen, die zaken als aanranding, soms
zelfs gevolgd door moord, nuchter d.w.z. zakelijk en in zijn werkelijke afmetingen kunnen bezien. Iedere ouder voelt wel een hui
wanneer hij of zij in de krant leest over het afschuwelijke-vering,
misdrijf aan een kind begaan. Zoiets raakt ons, ouders, ja iedereen, tenvolle. Het treft ons gevoelsmatig en het maakt ons ten
prooi aan de meest wraakzuchtige gedachten en verlangens. Daarom is het zo moeilijk om dit onderwerp binnen zijn normale grenzen te houden, het niet op te blazen en er niet door in paniek te
geraken. Dat alles is wel zeer begrijpelijk, maar als het geen aanleiding voor ons zelf wordt om er in onze opvoeding rekening mede te houden, zijn al deze emoties alleen maar gevaarlijk. Want
voor iemand, die gevoelsmatig geraakt is, innerlijk betrokken is bij
iets wat hem angst, zorg, onrust en verontwaardiging bezorgt, is
het moeilijk om de nodige nuchtere correcties aan te brengen bij
al het sensationele, dat hij hoort. Dit wil ik vooropstellen.
Het heeft weinig zin alleen maar te klagen over het afschuwelijke en tragische verschijnsel, dat misdrijven als het sexueel aanranden van jongetjes of meisjes mogelijk zijn. Dat zijn helaas
feiten, die in een mensengemeenschap voorkomen. Nu en in
alle tijden, die aan de onze zijn voorafgegaan. Werden vroeger deze kinderverkrachters zonder vorm van proces gedood, wij,
die in een rechtsstaat leven, zijn hen — ondanks de felle verontwaardiging van het publiek — als patiënten, als abnormalen gaan beschouwen. Wij hebben zelfs inzicht gekregen in de drijfveren en
structuren van mensen, die zich in het bijzonder tot kinderen voelen aangetrokken. Pedofilie, sexuele liefde voor onvolwassener is
zelfs thema geworden van romans en films (zie bv. Lolita van
Nabokow).
Desondanks zijn we van oordeel, dat ieder mens, van wie
redelijkerwijs mag worden verwacht, dat hij in staat is tot dit
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soort misbruik van kinderen niet in onze samenleving thuis hoort.
Waar hij dan wèl thuis hoort is een kwestie, die hier verder niet behandeld wordt. Maar waarvan wel gezegd kan worden dat onze
moderne samenleving er nog geen goede oplossing voor gevonden
heeft. Van belang in een rechtsstaat is, dat mensen, die in een of
ander opzicht gevaarlijk zijn voor hun medemensen, uit die gemeenschap verwijderd moeten kunnen worden. Welnu, deze mogelijkheid bestaat in ons land al vele jaren in de vorm van een terbeschikkingstelling, die zonodig levenslang kan duren. Dat wil zeggen, dat terbeschikking-gestelde mensen van een aantal vrijheden
beroofd worden en blijven, waaronder die van vrij verkeer in de
maatschappij. Zij worden uit de maatschappij geweerd. Niet in de
zin van straf, zoals bij de gevangenisstraf het geval is, maar op
grond van hun afwijkingen verliezen zij deze vrijheid. Dat gebeurt
ter bescherming van de maatschappij maar ook om hen zelf tegen
hun eigen stoornissen te beveiligen. Doch om deze beveiliging te
kunnen toepassen is het nodig, dat iemand ooit van zijn afwijking
heeft blijk gegeven. Pas daarna is justitie mogelijk!
Onder invloed van de groot opgemaakte persberichten zijn er
tegenwoordig veel mensen, die menen, dat dit soort misdrijven sterk
toeneemt. Hier geloof ik nu dat we nuchter moeten blijven. Het
aantal aanrandingen (al of niet met geweldpleging) van minderjarigen is in ons land in de loop der jaren vrijwel constant. Het is
beslist onwaar, dat we hier voor een verontrustende stijging bang
moeten zijn. Wel is het waar, dat we er meer over lezen en horen.
Vroeger werden dit soort misdrijven niet in de krant vermeld. Tegenwoordig kan dat blijkbaar wèl, zonder dat de abonné's boos
worden. En laten we eerlijk zijn, die kranten doen dat niet zo maar,
zij weten dat het grote lezerspubliek dergelijke verhalen gaarne
leest. Sommige officieren van justitie stimuleren de kranten zelfs
om het publiek bekend te maken met wat zich aan ontucht afspeelt
in de duistere uitwassen van onze grote steden. Het lijkt daardoor
alsof dit alles de laatste tijd toeneemt, maar hier corrigeren de
nuchtere cijfers. We leven echt niet in een land, waarin het onvei-
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lig wonen is. Wáár men ook met vakantie deze zomer in of buiten
Europa vertoeft, steeds zal dat landen betreffen, waar de cijfers
van dit soort misdrijven (hier meer, daar minder) hoger, meestal
veel hoger zijn. Daarom is er geen reden tot paniek, zelfs niet tot
ongerustheid. Nu evenmin als tien jaar geleden, toen niemand nog
over aanrandingen van kinderen sprak. Het is de grote publiciteit,
die deze afschuwelijke kwesties tot ver boven hun afmetingen heeft
opgeblazen.
Tenslotte — en dat is de reden waarom juist in dit hoofdstuk in
het kort het sexueel misbruiken van kinderen aandacht kreeg —
nog dit, speciaal aan het adres van de vele vaders en moeders, die
zich zorgen maken. Ook deze sexueel gestoorden mensen zijn eens
kind geweest, ook zij hebben een vader en moeder gehad. Vele
sexmisdrijven kunnen herleid worden tot een gestoorde sexuele opvoeding, tot een falen van hun opvoeders in dit opzicht. Als we dan
ook vinden, dat er iets gedaan moet worden aan dit soort misdrijven, dan moeten we zien, dat ze voorkomen worden. Dat is geen
taak voor justitie of psychiaters, maar voor ons, vaders en moeders,
die verantwoordelijk zijn voor de opgroei van onze eigen kinderen,
verantwoordelijk ook voor hun sexuele ontwikkeling. Daarom getuigt het van werkelijkheidszin om in plaats van anderen de schuld
te geven of dit probleem te laten oplossen, zelf de hand in eigen
boezem te steken. Want dat heeft werkelijk zin en dat is werkelijk
belangrijk. De zorg voor een verantwoorde, eerlijke sexuele opvoeding van onze eigen kinderen is het beste middel om hun
sexuele scheefgroei te voorkomen. Daarmede helpen we onze kinderen in het weerstand bieden aan de verleidingen van sexueel gestoorde volwassenen, maar daardoor wordt tevens het aantal sexueel gestoorden van de volgende generatie beperkt.
Er zijn ouders, die hun kinderen judo en jiu-jitsu laten leren
om mogelijke aanranders te kunnen afweren (iets wat op zich niet
veel effect heeft). Maar laten deze ouders toch in ieder geval hun
kinderen de juiste sexopvoeding geven en hen inlichten over wat er
in deze nu eenmaal onvolmaakte wereld te koop is. En bovenal:
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laten we voorkomen, dat een van onze eigen kinderen door onze
schuld en onze nalatigheid in de opvoeding, uitgroeit tot een sexueel gestoorde. Tot iemand, die andere vaders en moeders dan later
misschien ook een 'beest-mens' zullen noemen, maar die in wezen
een produkt is, een wanprodukt van onze opvoeding! Dáár ligt ons
aller taak en de rest kunnen we met een gerust hart aan de bevoegde autoriteiten over laten.
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Hoofdstuk 2 / Sexualiteit en
oudere jeugd'
Toen dit boek acht jaar geleden geschreven werd was het probleem
van de jeugdsexualiteit met name van het voorechtelijke geslachtsverkeer nog niet zo actueel als thans. Vele ouderen vinden dit een
verontrustende actualiteit. Ouders weten veelal geen raad met hun
grotere kinderen. In dit hoofdstuk willen we enkele aspecten van
deze voorechtelijke sexualiteit eens nader bezien. Het is wel duidelijk dat de huidige spanningen tussen de generaties, die tussen
ouders en kinderen, voor een niet gering deel bepaald worden door
het verschil in waardering van de rol, die de seksualiteit met name
bij de relatievorming speelt. Nu is het beslist geen nieuw verschijnsel, dat de generatie der ouders de volgende generatie slechts aarzelend en pas op de lange duur als volwassen ziet, dus als mensen
met ook een eigen verantwoordelijkheid en een eigen morele
standaard, die evenzeer de moeite waard kan zijn en een even
hoog — hoewel ander — niveau kan hebben dan de hunne. Ieder die
tot de oudere generatie behoort — zeker als hij als gehuwde zich
tot ongehuwde jonge mensen richt — dient zich dan ook van dit ver
bewust te zijn, zeker in onze tijd. Dit voorkomt niet alleen een-schil
deel van de misverstanden, die de communicatie tussen de generaties vaak zo verslechteren, maar het is tevens een voorwaarde om
de elementaire en waardevolle aspecten van de sexuele cultuur te
kunnen overdragen.
Terwijl de oudere generatie vaak nog bezig is een geestelijk en
* Dit hoofdstuk, dat in de vorige drukken ontbreekt, is grotendeels ontleent
aan het (uitgebreidere) hoofdstuk 'De sexuele relatie voor het huwelijk' uit
mijn boek Man en vrouw, de relatie der seksen in een veranderde wereld.
Hilversum/Antwerpen 1965.
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moreel benard verleden van zich af te leven, van zich af te schrijven of te spreken en daar vele boeken, tijdschriften en bladen mee
vult, vraagt de jongste generatie zich af wat dit allemaal te betekenen heeft en of dit nu nodig was.
Deze jeugd heeft beslist niet het volle begrip voor de emotionele
toon, waarop de oudere generatie soms spreekt over geboortenregeling, masturbatie, sexuele taboes en wat dies meer zij. De aanklacht, het verzet en de beeldenstormerij, die soms in deze emoties
doorklinken mist men veelal in hun instelling. Waarom ook niet?
Het is vaak verheugend en soms ook wel onthutsend te ervaren,
hoe deze jongere generatie kennelijk vrijer ademt, meer ruimte
heeft, vrijblijvender en meer nuchter staat. Zij zien hun sexualiteit
niet zo zwaar en beladen, niet zo! belangrijk ook, als de worstelaars
uit enige generaties vroeger, die kampten met een caricaturale
kuisheid. Worstelaars, dat kan men telkens weer in de praktijk ervaren, die lang niet allen onbeschadigd uit deze strijd te voorschijn
gekomen zijn, wier huwelijksleven of celibataire bestaan onvolgroeide, scheve, obsederende of verkommerde vormen van sexua
liteit te zien geven.
De oudere generatie is in haar jeugd vertrouwd geraakt met de
opvatting, dat het een uitgemaakte zaak was, dat alle wijsheid,
vooral op het gebied van het geslachtsleven, van de volwassen
generatie kwam; dat de jeugd onmondig was en moest zijn ten
aanzien van huwelijks- en geslachtsleven; dat iedere eigen geslachtelijke ervaring vóór het huwelijk met het grootste wantrouwen
en met afkeuring beschouwd moest worden en dat elke wetens
gebied eerst en vooral een moreel aspect-wardigheopsxul
had. Jonge mensen werden, naar een typering van Romein, behandeld als 'katten, die men het snoepen wilde afleren'. Deze afperkende, bevoogdende instelling is ongetwijfeld aan het verdwijnen, hoewel niet in het tempo dat men soms wel zou wensen. Vele
ouderen zijn het er eigenlijk in hun hart over eens — ook al spreken
ze dit niet altijd meer uit — dat beheersing, tucht, reserve, zonde,
angst, discipline, verdringing, sublimering, onthouding (ook wel
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kuisheid genoemd) en andere soortgelijke begrippen de voornaamste les zijn, die men de jeugd voor te houden heeft en die men hen
zelfs zo nodig dient in te hameren.
Voor vele ouderen is het een pijnlijke ervaring te moeten vaststellen, hoe de eeuwenoude, in een andere tijd tot stand gekomen,
traditioneel westers -christelijke sexualiteitsopvattingen bloot staan
aan scherp en kritisch onderzoek en vaak door de jeugd als aftandse
heilige huisjes aan de kaak gesteld worden. Het is deze pijnlijkheid,
die een der emotionele ondergronden uitmaakt van de huidige
strijd tussen ouders en kinderen.
Het is de ervaring dat de oudere, laten we zeggen Victoriaanse,
taboementaliteit, zo veel stoornissen (huwelijks- en sexuele stoornissen, maar ook de sexuele criminaliteit) veroorzaakt heeft, die
de huidige open en meer vrijblijvende instelling stimuleert. Men
zou dan ook bij onze jonge mensen deze meer gezonde, minder
benauwde en vrijere instelling ten opzichte van de eigen volwassen
wordende geslachtelijkheid rustig de ruimte kunnen geven, zich
laten ontwikkelen zonder veel verbodsbepalingen van ons, ouderen, aan te brengen en zonder te veel moraliserende geschriften
daaraan te wijden. Men zou — zich onthoudend van het aanbrengen van een al te grote gewetensdruk — zeker in overeenstemming
handelen met het moderne opvoedkundige denken, dat immers zoveel mogelijk de groei vanuit de eigen innerlijkheid, de ontwikkeling tot een authentieke volwassenheid wil bevorderen en slechts
directief wil optreden als het beslist niet anders kan. Men zou het
opgroeiende kind en de jonge mens zijn eigen sexualiteit willen laten ontdekken, hem ermee willen laten experimenteren: eerst alleen, later met anderen, met eigen seksgenoten en weer later in de
zelfontdekking van de zich evoluerende sexuele contacten. Men
zou hem zelf de waarde en de betekenis ervan willen laten naspeuren. Kortom men zou, met groot vertrouwen in de zelfregelende
krachten, deze sexuele volwassenwording aan de jonge mens zelf
kunnen overlaten, ware het niet, dat 's mensen sexualiteit nu eenmaal niet iets geheel vrijblijvends is, en ware het niet dat de sexuali40

teit zoals dat in alle culturen altijd het geval geweest is, een grote
betekenis voor de gemeenschap in haar geheel heeft.
Onervaren als de jonge mens nu eenmaal is, moet hij zelf een
weg zoeken op een levensterrein, waarvan de uitzonderlijke waarde, en het uiteindelijk belang pas veel later in zijn leven kunnen
blijken, terwijl hij weet, of althans zou moeten weten, dat vroege
vergissingen of fouten in het sexueel contact of de relatievorming
zich later onherstelbaar kunnen wreken. De op zich zelf genomen
juiste instelling om naar een volwassen huwelijksleven te groeien
via een zelf vertrouwd raken met de sexualiteit; de instelling, die het
zelf doorleven en verwerken, die de eigen persoonlijke ervaring
belangrijk acht, heeft derhalve noodgedwongen een aanvulling nodig door van buiten (van ouderen) komende informatie, vorming,
voorlichting, bezinning en — in een vroeger stadium — opvoeding.
Zonder een (door anderen aangereikte) visie op de betekenis,
die de relatie der seksen kan hebben, lijkt het niet wel mogelijk zijn
weg te vinden in een groeiende geslachtelijke relatie. En deze visie
zal dan — althans voor een deel — aangeboden moeten worden door
een oudere generatie, die ervaren heeft wat deze relatie is, wat huwelijk is en wat het niet is. Vandaar dat onderstaande overwegingen mogelijk ook voor jonge lezers enig nut kunnen hebben.

ONVOLWASSEN SEXUEEL GEDRAG

De huidige veranderingen in het sexuele gedrag willen we in deze
paragraaf in enkele punten toespitsen op de generatie der aankomende volwassenen. Voor hen is de erotiek veel minder schuldbeladen dan voorheen het geval was. De sexualiteit heeft een eigen
en ook door hen openlijk verkondigde nieuwe betekenis en waarde
gekregen. Daarom is de aanduiding voor deze ingrijpende verandering 'van steelse liefde tot speelse liefde', meer dan een aardige
woordspeling.
Wie enigszins op de hoogte is van het gedrag van jeugdige men41

sen, wordt veelal getroffen door de vroege leeftijd waarop hun
sexuele activiteit reeds blijkt. De gemiddelde huwelijksleeftijd is
gedaald. Het teenagerhuwelijk is geen uitzondering meer, voorechtelijk verkeer is eer regel dan uitzondering, de promiscuïteit onder jonge mensen schijnt niet gering te zijn en ook meer problematische zaken als abortus, ongehuwd moederschap, geslachtsziekten,
onstabiele huwelijken of echtscheidingen behoren tot de directe levenservaring van menig nauwelijks nog volwassen jongen en meisje. Hoe valt dit te rijmen met de toch nog duidelijk aanwezige normering binnen onze westerse gemeenschap?
Velen, zowel in religieuze als niet religieuze kringen, huldigen
immers nog de opvatting dat geslachtsgemeenschap een bevestiging
inhoudt, iets definitiefs is, een fase afsluit en een nieuw tijdperk
inluidt in de levensgeschiedenis van de twee geslachtspartners. Zoals in hoofdstuk 4 nog nader zal worden betoogd behoeft geslachtsgemeenschap een definitief kader, nl. dat van het huwelijk. Deze
opvatting kan als min of meer algemeen geldende norm in onze samenleving gelden. Met opzet wordt hier gesproken van norm en
niet van praktijk, want ieder weet hoe veelvuldig deze norm overschreden wordt. Daarmee heeft de norm als zodanig echter niet afgedaan, al wordt zij er wel steeds meer door uitgehold. Geslachtsbestaat niet ten aanzien van het foverkeer tussen niet-gehuwden
rum der gemeenschap, het is een geheim. Verloofden, evenals trouwens niet-verloofden houden het intieme karakter, dat hun relatie
kan dragen, verborgen. Zij wonen niet samen en trachten veelal
in hun doen en laten zo goed mogelijk de verdenking op intiem
contact te voorkomen. Dat wil zeggen, dat zij de officiële norm nog
wel kennen, al achten zij deze in hun geval niet van toepassing:
met een goed geweten, maar vaak ook met een kwaad geweten.
Deze norm, die direct voortvloeit uit de tradities, die onze samenleving gemaakt hebben, verliest thans hand over hand aan betekenis en gaat plaats maken voor een grotere mate van persoonlijke stellingname. Er zijn immers de sterk toegenomen sexueel
stimulerende omgangsvormen, die nog net geen geslachtsgemeen42

schap zijn en als 'petting of 'petting to climax' (orgasme) bekend
zijn. Sexuele relaties, die lijken op min of meer definitieve vormen
van man-vrouw relatie, reeds lang voor het huwelijk, zijn geen uitzondering. En ook de getallen over gedwongen huwelijken of ongehuwd moederschap geven enig idee over de mate, waarin de
norm overschreden wordt.
De omvang van deze vormen van buitenechtelijk sexueel gedrag is, bij gebrek aan gegevens niet in getallen aan te geven.
Buitenlandse onderzoekers, vooral amerikanen, wijzen op een zeer
verbreid voorkomen. Publikaties over premaritaal geslachtsverkeer
spreken van 50 pct (Kinsey), 50 tot 70 pct (Terman), 52 pct (Burgess), 90 pct (Carlsson in Zweden). In Nederland en België zal dit
waarschijnlijk niet veel anders zijn. Wij weten uit berekeningen
van Godefroy, dat één op iedere vijf bruiden in Nederland zwanger is, dus 20 pct van onze huwelijken is als het ware gedwongen.
Wat zijn de oorzaken van deze onrijpe, vroege en soms te vroege sexuele relatievorming? Velen zijn het er over eens, dat de biologische geslachtsrijping op een vroeger tijdstip optreedt. Dit hangt
samen, meent men, met het 'acceleratieverschijnsel', het van generatie op generatie toenemen van de gemiddelde lichaamsgroei. Met
zekerheid is vastgesteld, dat de leeftijd waarop de eerste menstruatie bij meisjes in onze cultuur optreedt, in deze eeuw gemiddeld
één a twee jaar eerder valt dan een eeuw geleden. De emancipatie
van de vrouw en de vrijere omgangsmogelijkheden van de meisjes
hebben de leeftijd van de sexuele relatievorming flink verlaagd.
De sociale veranderingen, waarin de jongere generaties leven,
hebben ook meer mogelijkheden geboden tot vroegtijdige sexuele
activiteiten. De verstedelijking heeft de sociale controle, die in
vroegere kleinere en meer besloten gemeenschappen bestond, vrijwel opgeheven. Het instituut van toezicht, het chaperonneren, is als
ouderwets verworpen. De uitgebreide contactmogelijkheden hebben de jongeren meer buiten het gezin gebracht. Hierdoor en mede
door het afnemen van het ouderlijk gezag gelden voor jongeren
andere voorbeelden dan waar men thuis waarde aan hecht. De
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eigen jeugdgroep geeft het voorbeeld en stelt de normen. Ook het
sexuele gedrag wordt door deze groepsopvattingen sterk beïnvloed. Veelal is de invloed van de ouders beperkt tot ietwat angstige, en onwennige vragen als 'Waar ben je geweest?', 'Met wie ben
je uit geweest?', 'Wat hebben jullie gedronken ?' en dergelijke.
De jeugd gaat dan ook veelal haar eigen gang, ook op het voor
hen nog onbekende terrein der sexualiteit. De prikkelende invloed
van de moderne 'spectator-sex' heeft ongetwijfeld ook invloed op
een vroeger ontwaken van sexuele gedragsvormen, terwijl de grotere financiële mogelijkheden van menige jjongen en meisjes hun
invloed hebben op de veelvuldigheid en aard van hun ontmoetingen en relatievorming.
Tenslotte zij hier nog genoemd de waardering (overwaardering)
voor de romantische liefde, die thans als massaverschijnsel binnen
het fantasiebereik van vele jeugdigen komt. De steeds duidelijker
en meer openbaar wordende verschillen tussen theologisch-ethische
(vaak als ouderwets beleefde) normen en de popularisering van
medisch-psychologische of sociologische opvattingen leidt tot een
vermindering van het traditionele gezagselement en stimuleert het
zoeken naar nieuwe, antitraditionele levensvormen. Dit vroegtijdig
erotisch en sexueel ontwaken is vaak afleesbaar uit de wijze van
kleding en opmaak van vele, nog zeer jonge meisjes — zeker ook in
arbeiderskringen —, waarmee een erotiserend effect wordt beoogd.
Het lijkt meer dan de verzuchting van een oudere generatie, als
vastgesteld wordt dat jonge mensen op sexueel gebied thans te veel
en te vroeg actief zijn. Als Kinsey's gegevens, dat de grote meer
amerikaanse mannen en bijna de helft der vrouwen ge--derhi
slachtsverkeer hebben gehad vóór het huwelijk, juist zijn, dan behoeft het geen diepgaande analyse om aan te nemen, dat velen van
deze 'definitieve' seksvormen tussen onvolwassen en onrijpe mensen plaats vinden. De vormen van volwassen sexueel gedrag (geslachtsgemeenschap) worden reeds vroeg nagestreefd. 'Amer7ikaanse teenagers lijken meer te leven, alsof de adolescentie een
laatste levensstorm betekent dan dat deze een voorbereiding op de
toekomst zou zijn', schreef Time onlangs.
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Het oude maagdelijkheidsideaal voor de bruid en in mindere
mate voor de bruidegom is dan ook snel aan het verdwijnen. Men
hoort zelfs al meisjes 'maagdelijk' noemen, als zij het huwelijk ingaan terwijl ze alleen sexueel verkeer gehad hebben met hun toekomstige echtgenoot. De devaluatie van begrippen als kuisheid en
maagdelijkheid is daarenboven sterk bevorderd als reactie op een
eenzijdig en verkeerd gebruik ervan in het recente verleden.
Het lijkt juist om ook voor ons land een zich met het jaar veranderende instelling aan te nemen. Als men zijn oor te luisteren legt,
is ook in kringen van religieus opgevoede en levende jonge mensen een nieuwe waardering van dit alles bespeurbaar. Op een enkele uitzondering na blijft men vrijblijvende sexuele contacten en
affaires nog van de hand wijzen en heeft men het oude motief daar
opdoen van technische ervaring, doorzien en onhoud--vor:het
baar verklaard. Men blijkt gelukkig romantisch genoeg te zijn om
geslachtsgemeenschap nog als iets meer te zien dan het vanzelfsprekende, onbelangrijke, prozaïsche spanning ontladende gezelschapsspel dat de moderne literatuur ons nogal eens suggereert.
Daarnaast is het evenzeer waar, dat de tolerantie ten opzichte
van geslachtsverkeer tussen in liefde gebonden mensen, die voornemens zijn als en zodra dat kan te trouwen, steeds groter wordt.
Het huwelijk blijft nog steeds norm voor geslachtsverkeer, zij het
minder absoluut dan voorheen en het huwelijk dan opgevat als
liefdesrelatie. Geslachtsverkeer hoort bij het huwelijk, zou men
kunnen zeggen in plaats van het vroegere geslachtsverkeer hoort
alleen maar binnen het huwelijk. Er is dus nog wel degelijk van een
sexuele code, een norm sprake. Er is slechts een bres geslagen in
de absoluutheid van de vroegere taboes, die het voorechtelijk geslachtsverkeer verhinderden. Liefde, verliefdheid, romantiek —
wat daar ook onder verstaan moge worden — is voor velen aanleiding een definitieve vorm van sexualiteit ook al vóór het huwelijk
met grote toegeeflijkheid te beschouwen. Sociologen (o.a. Kooy)
menen dat een nieuwe, nog niet gecodificeerde moraal thans snel
in betekenis toeneemt: gelijke rechten voor mannen en vrouwen
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zonder dubbele morele standaard, geen vrijblijvende promiscuïteit,* maar toegeeflijkheid voor geslachtsverkeer indien een diepe
genegenheid bestaat.
Terwijl vele ouders nog leven in de nadagen van een Victoriaanse
geslachtsethiek en sexualiteit voor hen iets angstigs en onvrijs is
en voor hun kinderen, naar zij menen, een bron van gevaren betekent, heeft zich binnen de jeugdige generaties zelf een tweetal
vormen van geslachtelijke activiteit ontwikkeld, die zeker ook als
reactie op voorbije opvattingen moeten begrepen worden. Wij bedoelen hier de 'vrije liefde', d.w.z. de niet-verplichtende, vrijblijvende en sterk van partner wisselende vormen van geslachtsverkeer, en het reeds eerder genoemde 'petting'. De vrije liefde lijkt
vooral bij jonge mensen, en naar men mag aannemen, steeds jonger wordende mensen, die zonder ervaring zijn en nog vrijwel onkundig van de mogelijke betekenis en gevolgen van sexuele omgang, in toenemende mate in zwang te komen. Deze typische onrijpe adolescentenpromiscuïteit vertoont in menig opzicht verwantschap met op latere leeftijd aangetroffen relatiestoornissen, die het
tot stand komen van een normale huwelijksverhouding belemmeren.
Het petting is eigenlijk een compromis-handeling van een moderne jeugd met veel vrijheid en vele materiële mogelijkheden,
enerzijds en anderzijds een ouderwetse angst voor de gevolgen van
het geslachtsverkeer — zij het in morele zin, zij het biologisch (zwangerschap). Het is zeker niet alleen een amerikaanse gewoonte, als
het oudere meisje, b.v. ter compensatie van de uitgaven, die de
jonge man voor de uitgaansavonden maakt vrijages toelaat, waarbij
alles geoorloofd is behalve een coïtus. Het wederzijds elkaar tot
orgasme brengen behoort tot dit spel en schept geen verplichtingen,
noch ongewenste gevolgen. Vele onderzoekers hebben aangetoond,
dat vooral meisjes tot dit soort sterk wisselende relatie komen vanuit sociale en niet zozeer vanuit persoonlijke, emotionele of sexuele
* Promiscuïteit is geslachtsverkeer met telkens wisselende partners, zonder
dat er van emotionele bindingen sprake is.

impulsen. De emotionele schade, vooral voor het meisje, is hierbij
soms niet gering. Voor haar is de sexuele overgave immers niet zo
vrijblijvend. Daarenboven kan het ontijdig zulk een uitgesproken
vorm geven aan de sexualiteit een bron voor disharmonische ontwikkelingen zijn. Hoewel er reeds een biologische rijpheid bestaat
is er veelal van emotionele en relationele gevormdheid in dit kinderlijke stadium nog nauwelijks sprake.
Petting is eigenlijk een vorm van wederzijdse zelfbevrediging en
daardoor veelal van een geïsoleerde sexuele beleving, die niet bij
relatievorming, integendeel, die principieel het vrij--dragtoe
blijvende karakter ten opzichte van elkaar benadrukt. Dit onrijpe
compromis in de sexuele relatievorming tussen jonge mensen lijkt
een obstakel voor de groei naar en inpassing van de sexualiteit ten
dienste van een relatievorming, zoals die als huwelijksideaal voor
onze tijd fungeert. Of meer nuchter gezegd, de stabiliteit van het
komende huwelijk wordt door deze ontijdige sexuele relatievormen eerder kwaad dan goed gedaan.
De oudere generatie vraagt zich naar aanleiding hiervan nogal
eens af of deze ontwikkeling nu goed of slecht is. Het lijkt ons dat
een discussie daarover onvruchtbaar is, temeer waar deze ontwikkeling nu eenmaal bestaat. Voor de mensen, die in het heden
actief leven bestaat de opdracht te onderkennen wat de waarde of
onwaarde ervan is en naar aanleiding daarvan welbewust te kiezen
en vorm te geven aan het eigen geslachtsleven. Dan kan duidelijk
worden, dat ook aan deze ontwikkeling voordelen verbonden kunnen zijn naast de gevaren, die wij reeds noemden.
Zoals reeds werd opgemerkt weigeren vele jonge mensen om
met de sexuele angsten en taboes van hun ouders geconfronteerd
te worden. Zij willen wél samen op vakantie, elkaar wel ongechaperonneerd op de kamer kunnen bezoeken, liefst tot diep in de
nacht, wel samen kamperen. Zij voeren daarvoor aan dat zij elkaar
goed willen leren kennen, ook in sexueel opzicht. Uit deze instelling
is de veel voorkomende 'experimenteer-mentaliteit' voortgekomen.
'Onderzoekt alles en behoudt het goede' wordt dan uitgelegd als:
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onderzoek iedereen en behoudt dé goede. Geslachtsverkeer is echter niet iets vrijblijvends en houdt een diepgaande emotionele geïnvolveerdheid in. Het is voor vele jonge mensen nog altijd een definitieve daad.
Ondanks alle kennis en ervaring, die jonge mensen met de geboortenregelende methodieken kunnen hebben, blijft het gedwongen en daardoor vaak te vroege huwelijk een belangrijk modern
probleem. Gesteld voor de vraag naar het waarom van die vroege
en gedwongen huwelijken is het, zo hopen wij, na het voorafgaande wat al te gemakkelijk het antwoord te zoeken in de grotere
sexuele losbandigheid, normloosheid, onverantwoordelijkheid of
misbruik van de vrijheid, die de moderne jeugd zich zou aanmeten.
Is die losbandigheid, normloosheid of amoraliteit werkelijk groter
dan voorheen? Het komt ons voor, dat dit slechts schijnbaar is,
omdat de dubbele moraal, die vroeger de schone schijn ophield,
thans bezig is te verdwijnen en men eerlijker voor de dag komt,
ook wat het sexuele gedrag betreft. Het toenemende aantal jonge
en gedwongen huwelijken blijkt vooral samen te hangen met de
opvatting (die vaak een misvatting is) dat 'liefde' — en dan opgevat in haar nog zeer onvolgroeide staat van romantische liefde of
verliefdheid — een grote vrijmoedigheid in sexueel opzicht toelaat,
ja noodzakelijk maakt en dat deze spoedig moet voeren tot intiem
gedrag en definitieve vormen van sexuele relatie. Dat hier vroege
en gedwongen huwelijken uit voort kunnen komen is duidelijk.
Dat deze huwelijken nog al eens op een mislukking uitlopen hangt
samen met de onrijpe fase, waarin zij tot stand komen.
Het sterk wisselende voorechtelijke geslachtsverkeer voert enerzijds tot deze vroegtijdige huwelijken, in de onjuiste verwachting,
dat een goede sexuele verhouding een der beste waarborgen voor
een goed huwelijk zou zijn, anderzijds stijgt hierdoor het aantal
ontijdige zwangerschappen met hun drievoudige gevolg: gedwongen huwelijk, illegale abortus of ongehuwd moederschap.
Verliefdheid bezegeld door een bevredigende sexualiteit is ook
in een vroeg stadium een zodanig ingrijpende ervaring, dat men
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het deze jongelui moeilijk kwalijk kan nemen, als zij met een goed
geweten hierin de hechte basis voor een goede huwelijksrelatie
menen te ervaren. Hoe zouden zij ook een andere en op een beterr
inzicht gebaseerde visie op huwelijk en liefde, die heel wat meer
is dan hun romantiek en verliefdheid, kunnen hebben, als zij daar
niet of nauwelijks op voorbereid worden, daar niet toe gevormd
zijn en vooral, deze niet voorgeleefd krijgen in de oudere generaties?
SEXUELE VORMING

Moet, gezien de in dit hoofdstuk gesignaleerde ontwikkeling in de
huidige sexuele gewoontevorming van jonge mensen, nu dit alles
ook maar aan henzelf ter beoordeling of ter experimentering worden overgelaten? Moeten wij, ouderen, niets doen en dit alles maar
door laten gaan, tolerantie ervoor opbrengen of maar optimistisch
vertrouwen, dat het wel in orde zal komen? Er lijkt ons maar een
weg, een positieve weg om de relatie der seksen in moderne stijl
tot een aanvaardbare werkelijkheid voor velen te maken. Wij bedoelen hier opvoeding, voorlichting en vorming, het aankweken
van een bewuste instelling derhalve. Daaraan ontbreekt thans nog
vrijwel alles. Dit is al vaak betoogd, maar desondanks komt deze
vorming tot huwelijk slechts heel langzaam op gang.
Gewoonlijk stelt men hiervoor de ouders in gebreke. Dat lijkt
echter maar ten dele juist en ten dele ook onrechtvaardig. Ouders
kunnen vaak helaas niet anders. Zelfs 'moderne' ouders zijn inzake het sexuele leven van hun kinderen uitermate terughoudend.
Men ontmoet maar zelden jongelui, die hun sexuele problemen
open met hun ouders hebben kunnen bespreken, zelfs in die goede
ouder-kind relaties, waar de meest grote openheid aanwezig is. Dit
hangt samen met het verschil in leefklimaat tussen ouders en kinderen, maar ook met de andere plaats, die beide generaties op de
sexuele ontwikkelingsladder innemen. De ouders zijn de top in
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hun ontwikkeling meestal reeds gepasseerd en hun sexuele verlangens treden minder op de voorgrond. Zij hebben geleerd de betekenis van de sexualiteit te relativeren en hebben een bepaalde 'fibosophy' over de sexualiteit ontwikkeld. De jonge generatie zit echter
met een zich krachtig aanmeldende sexualiteit, met verlangens en
grote verwachtingen ten aanzien van dit voor hen nog nieuwe levensgebied. Daarenboven zijn ouders 'van nature' conservatief en
behoudend. Zij voelen een grote (vaak veel te grote) verantwoordelijkheid voor hun kinderen en dat drijft hen vanzelf tot het vasthouden aan bepaalde beproefde waarden, die — zoals dat heet —
de tand des tijds hebben doorstaan en hun betekenis bewezen hebben. De jonge mens kent echter dit gewicht van de verantwoordelijkheid nog niet zo sterk en is meer bereid tot het zelf exploreren
en vinden van eigen normen en waarden. Men mag dan ook niet
verwachten dat er inzake omgang der seksen, 'petting' of voorechtelijk geslachtsverkeer veel contact is tussen ouders en oudere kinderen.
Anderzijds valt het niet te ontkennen, dat ouders vaak ook in
gebreke blijven, als dit niet nodig is. In het volgen, begeleiden en
vormen van het sexuele leven van hun opgroeiende kinderen
schieten zij vaak tekort. Daar zijn veel oorzaken voor aan te geven,
zoals tijdgebrek, gebrek aan goed geïnformeerd-zijn, bv. omtrent
de lectuur van hun kinderen, gebrek aan gevoel voor de veranderingen van ons tijdsgewricht, het niet aan-kunnen van de moderne
dynamiek, een niet bij de tijd zijn of willen zijn, een onvermogen
om de eigen vaak moeizaam verworven zekerheden wat betrekkelijker te zien. Ouderlijk conservatisme wordt zo vaak tot een absolutisme: 'Zo is het en niet anders'. Dit verhindert een werkelijk
contact met de oudere kinderen. Er is dan geen openheid meer en
men is niet bereid zijn kinderen ernstig te nemen. De principes
worden dan goed- of kwaadschiks op grond van gezagsargumenten ingeprent. Vele ouders hebben in de loop der jaren het vermogen tot een gesprek met hun kinderen laten verdwijnen. Zij zijn
niet in staat antwoord te geven op het waarom van hun eisen en
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hun principes, noch de nadruk duidelijk te maken, waarmee deze
verkondigd worden. Zij missen vaak ook de kunst van het luisteren
en hebben een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in wat de
jeugd als eigen, prille ervaring naar voren brengt.
Het is dan ook soms bedroevend om te zien hoe ouderen de
jeugd aan hun lot overlaten, ondanks de vele contactmogelijkheden, die ook in het moderne gezin nog wel degelijk aanwezig zijn
en die de ouders gedeeltelijk nog zelf in de hand hebben. Bij enige
bereidheid zijn gesprekken en een vormende dialoog mogelijk naar
aanleiding van het televisiekijken, van gezamenlijke film- of theaterbezoeken, lectuur of contacten in huis met vrienden en vriendinnen.
Heel vaak is de enige reactie van ouders, die in seksueel opzicht
passief zijn en maar afwachten, als jonge mensen blijk geven sexueel volwassen te worden: een kritisch moraliserend of waarschuwend negatief geluid. Zo kan men zich afvragen in hoeveel gezinnen men nu werkelijk een positieve en eerlijke, oprechte inleiding
in de waarden van de volwassen relatie der seksen aantreft. Welk
beeld krijgen kinderen, die meestal scherp zien, van het huwelijksleven, dat in hun eigen gezin wordt voorgeleefd? Hoe vaak kan
men horen van deze jonge mensen, 'Dat willen wij nooit, het is
geen slecht huwelijk, maar het is zo dodelijk vervelend'.
De vorming van het volwassen geslachtsleven zal voor een deel dan
ook door anderen moeten worden overgenomen. In toenemende
mate ziet men school, jeugdbeweging, levensscholen zich op dit
terrein begeven.' Men zou alleen wensen dat dit op veel grotere
schaal, meer doordacht en ook meer consequent zou gebeuren. De
dubbele houding van een vaak zwevende, positieve en een angst
inboezemende, negatieve beïnvloeding ten aanzien van de sexualiteit blijkt in vele vormen van voorlichting en vorming nog aanwezig.
1 Een hulpmiddel bij deze vormende arbeid is de onlangs door de Nat. Fed.
v. Geestelijke Volksgezondheid (J. J. Viottastraat 42, Amsterdam) uitgebrachte discussiefilm: 'Sex is overal?'.
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Zoals, wanneer we onze meisjes waarschuwen voor de jongens en
hun gevaarlijke sexualiteit, als we hen de ellende en schande van
het ongehuwde moederschap inpraten, en hen tegelijkertijd door
films, lectuur en wat al niet de waardering voor en de overspannen
verwachting van het erotisch sexuele aspect der romantische liefde
telkens weer bijbrengen.
Het is niet de opzet van dit hoofdstuk de mogelijkheden en methodes van jongeren vorming nader te beschouwen. Wij hopen,
dat onze overwegingen over de sexuele activiteiten van jonge mensen de noodzaak voor een gezamenlijke inspanning van diverse verantwoording dragende instanties, zoals pastorale en geestelijke gezondheidszorg, sociaal -pedagogische en andere opvoedkundige activiteiten met name van de ouders zelf duidelijk heeft aangetoond.
Er is zonder twijfel reden om bezorgd te zijn voor de nieuwe sexuele omgangsvormen vóór en buiten het huwelijk. Er is overigens
ook veel reden tot oprechte vreugde. Deze bezorgdheid geldt niet
zozeer het toenemen van de onzedelijkheid of een schadelijk normverlies, als wel het toenemen van ontijdige huwelijken, die uiteindelijk een uitholling van het huwelijk als duurzame man-vrouw relatie betekenen. En dat juist in een tijd, dat het liefdeshuwelijk een
onvervangbare waarde heeft voor het leven van de vereenzaamde,
naar blijvende en diepgaande affecties hunkerende mens. Een bezinning op de voorechtelijke omgangsvormen brengt ons onontkoombaar bij de waarden, die wij aan het moderne huwelijk willen
toekennen. Wat derhalve in de vorming bovenal nodig lijkt, is een
duidelijke visie op het huwelijk, die jonge mensen vermag te inspireren en tot norm kan dienen. In de volgende hoofdstukken
wordt gepoogd een dergelijke visie nader te ontwikkelen.
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Hoofdstuk 31 Zeif bevrediging

De zelfbevrediging, de onanie of masturbatie, is een zeer veel voorkomend sexueel verschijnsel, dat vele mensen grote moeilijkheden
geeft. We willen van dit omvangrijke probleemgebied hier een paar
aspecten wat nader bezien. Over deze — ook bij volwassen mannen
en vrouwen zeer veel voorkomende — gewoonte bestaan er heel wat
meningen. Meestal zijn ze terug te voeren tot de volgende twee,
nogal tegengestelde opvattingen:
De eerste luidt, dat de zelfbevrediging — of zoals men wel zegt,
de zelf bevlekking — een kwaad is waarvan alle mogelijke lichamelijke en geestelijke kwalen het gevolg zijn. De andere opvatting ziet
in de zelfbevrediging slechts een onschuldige, hygiënische handeling: het is de eenvoudigste manier om een bestaande sexuele
spanning, waaraan wij allen bij tijd en wijle onderhevig zijn, af te
reageren. Men doet er niemand schade mee. En zo onnatuurlijk is
het ook niet, menen deze mensen, want bij alle volken, beschaafde en primitieve, komt het voor. Zo wordt van de wijsgeer Diogenes verteld, dat hij openlijk op de markt zichzelf bevredigde om
daardoor te kennen te geven, hoe onafhankelijk en vrij hij zich
wel voelde. Zelfs sommige diersoorten kennen een of andere-zelf
vorm van sexuele zelfbevrediging. Zelfbevrediging zou dus een
gezonde manier zijn om van ongewenste spanningen af te komen.
Ziedaar dan twee opvattingen, die wel twee geheel verschillende
manieren van waardering inhouden.
De eerste opvatting, die tegen de zelfbevrediging te keer gaat,
alsof er in de wereld geen groter kwaad te ontdekken zou zijn, heeft
nog niet zo'n lange geschiedenis. Zij kon vrij algemeen postvatten,
nadat in 1776 de beroemde publikatie over de zelfbevrediging van
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de Zwitserse arts Tissot een diepe indruk gemaakt had op zeer velen, ook op hen, die niet gewend waren de kerkelijke moraalgeschrifteri te lezen. Hij beschreef hierin alle mogelijke lichamelijke
en geestelijke kwalen, die het gevolg van dit euvel der euvels zouden zijn. Wij weten nu, dat dit alles — overigens goed bedoelde -nonsens is. Zelfbevrediging geeft geen ruggemergstering, geen her
senverweking, geen geslachtsziekten, geen uitputting, geen zicht bare of onzichtbare afwijkingen. Helaas zijn er nog altijd boekjes,
die dit soort pure verzinsels blijven hanteren ter bestrijding van de
onanie. In een van de vele brieven, die naar aanleiding van mijn
radiopraatjes werden ontvangen, schreef een luisteraar hoe slim hij
was geweest: Bij een jonge medearbeider had hij het afschuwelijke
kwaad van zelfbevrediging ontdekt en wel, omdat de betreffende
jongeman vol jongelingspuistjes zat. Er zijn heel wat mensen, die
de puisterigheid van onze jongelui (een kwaal, waar velen echt
onder lijden) toeschrijven aan zelfbevrediging. Het heeft er echter
niets mee te maken! Tegenwoordig is men in medische kring het
er wel over eens, dat de onanie bij gezonde personen geen schadelijke gevolgen heeft. Ook weten wij, dat de zelfbevrediging geen
sexuele gewoonte is, die alleen bij jongens en mannen voorkomt.
Ook bij meisjes en vrouwen is het lang geen zeldzaamheid. Het
aantal mensen dat van de zelf bevrediging dan ook geen probleem
meer maakt, lijkt dan ook in onze tijd, die bezig is vele taboes op te
ruimen, zeer toe te nemen. Het is voor hen niet zo'n loodzwaar
probleem meer. Het is deze groep die ons geleerd heeft dat onanie
vooral in stand gehouden en bevorderd wordt door angst ervoor
en door de daarbij optredende schuldgevoelens. Hoe minder belang men hecht aan de zelf bevrediging, des te minder treedt deze
op en des te geringer is het gevaar voor een sexuele obsessie.
Als dit nu allemaal zo ligt: het veel vóórkomen, het lichamelijk
niet schadelijk zijn of het voor anderen niet schadelijk zijn, hoe
komt het dan, dat toch nog veel mensen over hun zelfbevrediging
gevoelens van schuld of onbehagen ervaren? Voor christenen is dat
heel duidelijk, zullen sommigen opmerken. Onanie is een grote
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zonde, vandaar het schuldgevoel. Toch komen dergelijke gevoelens ook wel voor bij niet-christenen. Zij ontstaan vaak van binnen
uit, zonder dat ouders of opvoeders of de omgeving iets veroordelends erover gezegd hebben. Men kan gerust aannemen, dat bij
vele gezonde, normale mensen zich een innerlijke stem verzet tegen
de zelfbevrediging, ondanks het zo geheten hygiënische nut van
deze gewoonte, of de overweging 'dat het beter is zichzelf te bevlekken dan een ander'. Waar komt dit onbehagen vandaan? Waaruit ontstaat die innerlijke afweer?
Die afweer zit meestal nogal diep. Zij kan de uiting zijn van een
diep beleefd en ervaren onvermogen en onvrijheid. Dit onmachtsgevoel en dit onbehagen heeft te maken met de zin, die men aan
zijn mens-zijn toekent. Zo gewoon het voor een kind is, dat het opgaat in zichzelf, in zijn eigen lichaam, in het spelen met zijn handjes
en voetjes, in het behagen ook, dat het bezig zijn met zijn geslachtsorgaantje betekent, zo ongewoon en 'onaf' is dat voor ons,
volwassenen. Voor de volwassene is het besloten zijn in zichzelve,
het uitsluitend gericht zijn op het eigen lichaam een onvrij-zijn,
een onmachtig-zijn, een onvermogen om geheel mens d.w.z. medemens te zijn. Dat geldt zelfs voor het niet-sexuele bezig zijn met
ons zelf . Dat ervaart men bijvoorbeeld in het gezelschap van iemand, die geheel in zichzelf verzonken op zijn nagels of lippen zit
te bijten, die in zijn neus zit te peuteren of anderszins met zichzelf
bezig is. We krijgen dan de indruk van een zekere onverschilligheid
ten opzichte van onze aanwezigheid. Zo iemand isoleert zich. Hij
maakt contact onmogelijk. Wij worden kil van hem en openen ons
in zijn nabijheid niet. Volwassen mens-zijn is echter medemens
zijn.
Dat nu wordt door de zelfbevrediging veel minder mogelijk. De
zelfbevrediging verbreekt de banden van dit medemens-zijn, het
werpt ons terug op ons zelf. Dat lijkt de kern van de afweer, de
schuldgevoelens en het onbehagen, die op menige daad van zelfbevrediging plegen te volgen. De zelfbevrediging maakt ons dan onze
onvrijheid en onmacht bewust. Juist als ervaring van onmacht bete56

kent zij een aanslag op onze waardigheid als mens en op het respect
voor ons zelf. De door sommigen gekoesterde opvatting, dat zelf
alleen maar een eenvoudige methode zou zijn om sexu--bevrdign
ele spanningen af te reageren of een gezonde handeling om weer een
rustige evenwichtstoestand te bereiken, zou juist zijn, als wij, mensen, niet méér waren dan een wandelende bundel driften en instincten. Als onze evenwichtigheid en harmonie alleen zouden afhangen
van een bevrediging daarvan.
Maar zo is de mens nu eenmaal niet. Om te beginnen, is de
mens geen afgeronde eenheid op zich zélf. Een -mens-alleen is ondenkbaar, hij is niet af en blijft onvolkomen. Wij zijn als mens
aangelegd op anderen, zijn altijd medemens, samen en verbonden
met andere mensen. Wij zijn zoon van een vader, kind van een
moeder, broer van een broer, vader van een kind, man van een
vrouw, vriend van een vriend, werkgever van een werknemer, partner van een sportvriend, vijand van een vijandig mens en zo zijn
er talloos vele betrekkingen, waarin wij leven; zakelijke — in de
moderne beroepswereld — en persoonlijke als vriendschap, vijand
sympathie, antipathie of liefde. Van deze is de liefdesrelatie-schap,
de meest uitgesproken vorm van medemenselijkheid.
Een der meest nagestreefde liefdesvormen heeft betrekking op de
man -vrouw verhouding. Deze liefdesverhouding heeft haar eigen
vormen, haar eigen taal en is voor de meesten van ons de verhouding, waarin wij het diepst de zin van de liefde ervaren en het
hoogst uitstijgen boven onze zelfgerichtheid, ons egoïsme. De manvrouw liefde bedient zich van de sexuele aanleg, die in ieder mens
aanwezig is. 'De sexualiteit is de taal der liefde', zegt de filosoof
Leist. Een diepzinnige gedachte! De sexualiteit op zich is niets,
is zinloos, iets waaraan alsnog een menselijke zin gegeven moetworden. Eerst een relatie in liefde maakt de sexualiteit zinvol en heft
deze uit boven het niveau van louter driftbevrediging. Sexualiteit
wordt dan bij uitstek de taal, waarin de man-vrouw liefde zich uit.
Dit ontbreekt bij de zelfbevrediging, waar van geen liefde, van
geen ontvangen, noch van een geven sprake is, maar waar alleen
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maar genomen wordt. De sexualiteit die alleen op het niveau van
de zelfbevrediging beleefd wordt, geeft velen een gevoel van te kort
schieten, van een niet toekomen aan het diepe verlangen naar medemens zijn, ook en juist op sexueel gebied. Daarom vereenzaamt
en isoleert de zelfbevrediging. Zij is de uitdrukking van de onwil,
of liever — zoals meestal het geval is — van het onvermogen om
tot een overgave te komen. Daardoor gaat de zelfbevrediging in
tegen het humaniseren van onze geslachtelijke aanleg. Deze immers
streeft naar verbondenheid, vereniging, een gevend ontvangen en
ontvangend geven in liefde. Zelfbevrediging is de erkenning van
het mislukken van dit streven. Dat lijkt ons de kern van het onbehagen en de afweer die deze sexuele uitingsvorm zo vaak oproept.
Is dit echter niet een wat te mooi gepraat? Is de sexualiteit werkelijk de taal van de liefde? Is het met ons, mensen, niet veeleer zo
gesteld, dat de sexualiteit nauwelijks méér betekent dan een op
regelmatige tijden bevredigen van de geslachtsdrift? Is dat in menig huwelijk ook niet het geval? Wij kunnen dan overwegen, hoe
volkomen liefdeloos in menig huwelijk de geslachtsdaad tussen
man en vrouw verloopt en hoe deze eigenlijk nauwelijks meer betekent dan een wederzijdse of vaak ook eenzijdige driftbevrediging.
Daar maakt niemand zich veel zorgen over, zolang de huwelijkstrouw maar niet op het spel staat. Toch is er eigenlijk geen enkel
verschil tussen een daad van zelfbevrediging, heimelijk in eenzaamheid verricht, en een liefdeloze huwelijksdaad met als enig motief
de eigen driftbevrediging. Ook hier is van verbondenheid geen
sprake. Men gaat zijn eigen gang, waarbij het lichaam van de ander gebruikt wordt om tot de gewenste bevrediging te komen. In
het nederlandse spraakgebruik heeft deze vorm van geslachtelijk
verkeer een eigen woord gekregen: Hoe vaak kan men niet op het
spreekuur mannen horen zeggen, dat zij hun vrouw 'gebruiken'?
En al zal dit woord bij gebrek aan beter ook wel gebezigd worden
voor een meer menselijke vorm van de huwelijksdaad, toch spruit
het onmiskenbaar voort uit een mentaliteit, die de vrouw vooral
ziet als degene, ja als het 'voorwerp', waaraan de man zijn ge58

slachtsdrift bevredigt. Bevrediging van de geslachtsdrift in de vorm
van zelf bevrediging aan de huwelijkspartner of als een daad in
eenzaamheid verricht geeft een zelfde gevoel van onmacht en tekortschieten, van een soort 'behelpen'. Het doet de eenzaamheid
toenemen en geeft bij vele mensen een gevoel van malaise, van
fundamentele onbevredigdheid en ongesteld verlangen. De kiem
voor een volgende daad van zelfbevrediging wordt er al weer in
gelegd.
Zo ontstaat dan die vicieuze cirkel, die wij in ieder geval van ver
slavingsonanie kunnen achterhalen. Is het eenmaal zo ver gekomen, dat een echte gewoontevorming is opgetreden, dan is het
wel heel moeilijk om deze cirkel nog te doorbreken. Het gaat dan
immers om een dwangmatige inperking van de vrijheid, zoals die bij
alle vormen van verslaving voor komt. In vele van deze gevallen
van verslavingsonamie is van subjectieve verantwoordelijkheid
geen sprake meer, omdat de vrijheid om deze gewoonte af te breken ontbreekt. Hier ligt het grote en misschien wel enige gevaar
van de onanie nl. dat zich een verslavingsonanie ontwikkelt, die een
normale sexuele uitgroei in de weg staat. Men wordt dan letterlijk
zich zelf genoeg. De weg naar de ander wordt versperd, het vermogen tot geslachtelijk geven en nemen blijft onontwikkeld, waar
een werkelijke huwelijksgemeenschap moet uitblijven. Daar -dor
doet het er niet veel toe, of men trouwt of niet. Daarom is en-bij
blijft het altijd zeer de moeite waard om op verstandige wijze, dat
wil zeggen juist niet met de middelen van schuld en angst, de strijd
aan te binden tegen de onanie en haar verslaving. Vaak zal daarvoor deskundige hulp nodig zijn: een ervaren geestelijk leidsman,
een dokter, een psycholoog of een psychiater. Het allerbeste is
echter om liever te voorkomen dan te genezen. En daarmede zijn
wij weer terug bij de sexuele opvoeding: wat kunnen wij in de
puberteitsjaren voor onze jongens en meisjes doen om te zorgen,
dat zij later niet in de kwade cirkel van de verslavingsonanie terechtkomen? Daarover zal de laatste paragraaf van dit hoofdstuk
gaan.
-
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Ondanks de opvatting, dat zelf bevrediging een gezonde gewoonte
kan zijn om van spanningen af te komen, blijkt voor velen de
zelfbevrediging iets, waar men erg mee inzit. Gehuwden en ongehuwden, oud en jong. Iets, waar men van af wil. Een paar voorbeelden:
Een brief uit E...: 'Ik ga er als een ingevreten leed langzamerhand
kapot aan. Ik vecht er al 20 jaar — U leest het goed — 20 jaar tegen. Ik
wil wel anders, maar hoe het komt, weet ik niet, telkens gaat het weer
met mij fout'.
Een brief uit A...: 'Ik weet veel te goed, dat onanie maar een armzalig surrogaat is, maar ik ben nu eenmaal niet getrouwd (werkelijk
niet voor mijn plezier) en de verleiding overvalt je ongevraagd en dan
kan ik er 9 van de 10 keer niet tegenop'.
Een brief van een mevrouw uit S.: 'Wij hebben beiden vóór ons
huwelijk aan onanie geleden. Wij waren dolblij, toen wij gingen trouwen, omdat we dachten 'ziezo, van die kwaal zijn wij voortaan verlost'. Maar vanwege onze moeilijkheden is het nog veel erger geworden dan vóór ons huwelijk'.
Uit B... het volgende: 'Mijn vrouw is al naar bed en ik heb vanavond rustig kunnen luisteren. Ze heeft geen idee, dat ik jarenlang
honderden ofwel duizenden malen 'het gedaan' heb. Jarenlang heb ik
ermee gevochten en steeds weer, steeds weer opnieuw. Nu ben ik 45
jaar. Het is wat kalmer geworden, het laatste jaar pas. Onmacht?
Voorlichting heb ik nooit gehad' ... en dan volgt een relaas van lichamelijke en maatschappelijke teleurstellingen, die deze schrijver aan
zijn verslavingsonanie toeschrijft. Hij eindigt: 'Neem U mij niet kwalijk, als ik onder deze regels alleen mijn voornaam zet. Ik kan er met
niemand over praten, tenzij U met een woord over de radio zou
reageren'.
Ik kon deze luisteraar dus niet persoonlijk van advies dienen. Een
persoonlijk advies — het enige juiste antwoord — hoort daarenboven
thuis in de vertrouwde sfeer van de spreekkamer. Overigens ben
ik het niet eens met zijn theorie, dat zijn lichamelijke en maatschap
teleurstellingen het gevolg zijn van zijn zelfbevredigingsge--pelijk
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woonte. Deze zelfbevredigingsgewoonte lijkt mij, zoals in verreweg
de meeste gevallen, meer een symptoom, een gevolg van iets anders
en wel een niet geheel gelukte levensaanpassing. De onanie is dan
geen oorzaak, maar veeleer een gevolg. Meestal het gevolg van een
door inwendige of uitwendige faktoren niet geheel harmonisch
ontwikkeld en aangepast gevoelsleven.
Ieder mens heeft in aanleg een geslachtelijk instinkt, een ge
naar bevrediging streeft. Door allerlei inwendige-slachtdrif,e
en uitwendige invloeden kan die geslachtelijke aanleg zich ontwikkelen tot alle mogelijke gestaltes en vormen van definitieve
sexualiteit, zowel normale als abnormale. De ervaring leert, dat
wanneer onze geslachtsdrift eenmaal een vaste bevredigingsvorm
heeft gevonden, als het ware een vaste bedding, waarin zij regelmatig kan afvloeien, dat het dan heel moeilijk is deze vaste vorm,
deze bedding te veranderen.
Het bijzondere van de zelfbevrediging is nu, dat daarin de sexualiteit een eigen zelfstandigheid gekregen heeft en niet in dienst
staat van of ingevoegd is in het mens-zijn in zijn geheel. Eerst als
de geslachtelijkheid opgenomen wordt in het grotere geheel van
ons mens zijn, kan verwacht worden, dat de onanie met sukses
wordt overwonnen. De sexualiteit wordt dan een der uitingen van
onze verbondenheid met een ander, van ons medemens zijn. Daarom is het onjuist om te menen, dat het huwelijk en vooral de sexuele
mogelijkheden, die het biedt, zonder meer een oplossing voor de
zelfbevrediging zouden betekenen. Het huwelijk is nooit of te nimmer een remedie voor sexuele stoornissen. Een klein voorbeeld
daarvan staat hierboven uit de brief uit S.
Het behoeft geen betoog, dat dit alles voor ongehuwden, die
eenmaal de onanie als gewoonte hebben leren kennen, veel moeilijker is. Als er geen uitzicht is op een duurzame relatie, waarin
ook de sexualiteit een plaats krijgt en als de behoefte aan sexuele
bevrediging (een normale behoefte!) zich telkens weer opdringt, is
de zelfbevrediging vaak de enige weg om de sexuele onrust te doen
bedaren. Er wordt altijd nog te veel kostbare energie (meestal nog
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tevergeefs ook!) besteed aan het onderdrukken van deze bevredigingsmogelijkheid, deze 'outlet' voor opgestuwde spanningen. En
waarvoor is dit nodig, als men voor ogen blijft houden dat zelfbevrediging een onaffe, 'second best' een onvolledige vorm is, die de
menselijke sexualiteit kan aannemen. Maar het blijft een uitingsvorm, soms zelfs de enig mogelijke en noodzakelijke vorm, zoals
in het bestaan van menig ongehuwde man en vrouw. Hoewel de
zelfbevrediging in deze situatie geheel begrijpelijk is, zijn er toch
veel ongehuwden, die grote weerstanden blijven houden tegen hun
zelf bevredigingspraktijken, die zij niet accepteren.

Een brief uit F...: 'Het is, of ik soms op die ogenblikken geen baas
ben over mezelf. Het zijn maar enkele seconden en de wroeging begint meestal meteen. Hoe kom ik er toch af? Wat raadt U mij aan ?'
Hoe moeilijk en hoe schaamtevol dit ook soms zal zijn, het beste
advies is om zijn schroom te overwinnen en zijn problemen eens
voor te leggen aan een dokter, in wie men vertrouwen heeft, aan
een psycholoog of psychiater (wanneer men tenminste niet behoort
tot de helaas nog grote groep, die het vreselijk vindt om psychiatrische hulp in te roepen), aan een verstandige zielzorger, of aan
een bureau voor huwelijksaangelegenheden. Juist op dit punt zijn
er velen, die van hun hart een moordkuil maken en blijven doormodderen. In zo'n gesprek blijkt dan nogal eens dat de onvrede
die men heeft over de zelfbevrediging eigenlijk maar een onderdeel is van een veel grotere onvrede met het eigen bestaan: met
het ingekeerd zijn, met de eenzaamheid en met het onvermogen
een duurzame relatie in liefde op te bouwen. Maar daarover gaat
een ander hoofdstuk.

PUBERTEITS- ONANIE

Lange tijd heeft de mening geheerst, dat alle puberteitsmoeilijkheden, vooral bij jongens, terug te voeren zouden zijn op verkeerde
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sexuele gewoontes, met name op de puberteitsonanie. Lange tijd
ook heeft de gewoonte bestaan om bij de leiding van pubers vooral
de nadruk te leggen op deze slechte gewoonte en de kwade gevolgen ervan. De laatste 10, 20 jaren echter zijn wij daarover heel anders gaan denken. Er zijn op grote schaal onderzoekingen verricht,
die ons inzicht in de puber, in zijn sexuele ontwikkeling en in zijn
sexuele gewoontes, zeer hebben verdiept. Daarbij is o.a. komen
vast te staan, dat, althans in onze westerse wereld, 9 van de 10 jongens in hun puberteit — langere of kortere tijd — tot zelfbevrediging
komen. Over het vóórkomen bij meisjes is de overeenstemming in
opvattingen veel minder groot. Hier spelen blijkbaar plaatselijke
omstandigheden van diverse aard een rol. Toch kan men, met
Kinsey, gerust aannemen, dat 40 tot 50% van onze meisjes reeds
in de puberteit gedurende enige tijd tot zelfbevrediging komen.
Gezien deze hoge cijfers kan het welhaast niet anders, of ieder heeft
wel eens met de puberteitsonanie te maken of te maken gehad: als
probleem uit de eigen jeugd, als probleem bij de opvoeding van
onze eigen kinderen of in een of andere relatie met de opgroeiende

jeugd in het algemeen. Ieder heeft er dan ook wel een mening over:
een reden temeer om hier enige aandacht te schenken aan dit typische jeugdverschijnsel.
Er zijn verschillende manieren, waarop een puber tot zelfbevrediging komt. Bij jongens kan dit gaan via de tegelijk met de geslachtsrijping optredende nachtelijke zaadlozingen, die gepaard
kunnen gaan met een orgasme, een woord, dat gebruikt wordt voor
het intense gevoel van geslachtelijke lustbevrediging, zoals dat bij
een zaaduitstorting optreedt. De puber kan gaan experimenteren
en op deze manier tot een zelfbevrediging komen; hij kan het van
andere jongens leren, enz. Bij nerveuze kinderen, zowel jongens
als meisjes, zien wij nogal eens, dat dit orgasme, dit intense lustgevoel, plotseling optreedt tijdens heftige spanningen: in de klas
bij een onverwachte beurt, op een examen of bij toestanden van
heftig gespannen verwachting. Bij een aantal van deze jonge mensen ontwikkelt zich na kortere of langere tijd een soort schuldge63

voel over de vrijwillig opgewekte zelfbevrediging. Het duistere gebeuren, in eenzaamheid zich afspelend, wordt aangevoeld als een
begeren, waaraan slechts moeilijk weerstand te bieden is. Vagelijk
voelt de puber, dat hij in de greep raakt van een geheimzinnig en
zich krachtig aanmeldend gebied, dat in hemzelf tot ontwikkeling
en groei komt: de eerste bewuste ervaring van zijn sexualiteit. Er
ontstaat een geslachtelijk gerichte belangstelling. Allerlei tot dan
toe onbelangrijke zaken zoals kleding, houding, plaatjes, verhalen
of voorstellingen worden heel anders beleefd en krijgen een sexuele prikkelende invloed. Soms gebeurt dit met zulk een heftigheid,
dat een ernstige crisis hiervan het gevolg kan zijn. De puber wendt
zich af van zijn ouders en andere opvoeders. Hij wordt schuw en
gesloten. Voor het eerst ervaart hij iets in zichzelf, dat zijn bewuste
ik, zijn vrije wil in de weg staat. Een deel van zijn eigen wezen
komt als het ware te staan tegenover een ander deel: als iets
vreemds, iets nieuws, een soort dwang met geheime krachten,
voor wiens verleiding hij telkens bezwijkt. Dit conflict in de opgroeiende jonge mens betekent een belangrijke fase in het proces
der volwassen-wording: het opent de toegang tot hetgeen diep in
ons leeft, het leert ons, wie wij nu eigenlijk zijn en het nodigt ons uit
tot een stellingname en vormgeving van onze sexuele aanleg om zo
te komen tot een harmonische inpassing ervan in het geheel van
onze persoon.
De puberteitsonanie is letterlijk het verlies van de kinderlijke
'onschuld', het opent de ogen voor ons mens-zijn, het doet ons
onze grenzen en onze onmacht soms voor het eerst bewust worden. Maar het biedt ook de mogelijkheid tot een ontwikkeling van
onze wil, tot een strijd tegen egoïsme en kinderlijk luststreven. Het
kan onze goede krachten, ons zelfvertrouwen, onze moed en volharding en nog vele andere eigenschappen, die wij in de aanstaande volwassenheid nodig zullen hebben, tot ontwikkeling brengen.
Het is dan ook helemaal geen verontrustend teken, wanneer een
puber tot zelfbevrediging komt. Er is geen enkele reden om de puberteitsonanie primair te zien als een kwestie van moraal of ethiek.
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De puberteit is immers de levensfase, waarin de volwassen wordende sexualiteit zich vaak met horten en stoten en nog ongrijpbaar voor het eerst aanmeldt en de geslachtelijkheid via vallen en
opstaan, via beleven en experimenteren, geleidelijk bezig is naar
een menselijke en volwassen vorm uit te groeien. De puberteitsonanie is dan ook veeleer een opvoedingsprobleem dan een moraalprobleem. Het is onjuist deze jonge mensen te willen helpen
door hun enkel het verkeerde van hun activiteiten voor te houden of
door hun angst en schuldgevoel aan te wakkeren. Want is het juist
niet onze eerste taak om deze angst weg te nemen? Angst en schuld
zijn er al genoeg. Het zijn de geëigende middelen om een on--gevol
schuldige puberteitsonanie te maken tot een moeilijk te overwinnen verslavingsonanie.
Moeten wij dan maar niets doen en er maar op vertrouwen, dat
de puber, door schade en schande wijs geworden, zèlf op den duur
wel orde zal weten te scheppen in zijn sexuele leven? Jonge mensen hebben bij hun opgroeien wel degelijk hulp en steun nodig. Deze op de juiste wijze te geven is misschien wel het moeilijkste gedeelte van de sexuele opvoeding. Daarvoor hebben wij immers de
volle medewerking van de jongen of het meisje zelf nodig. Een
medewerking, die wij als ouders op dit tijdstip helaas niet meer
kunnen verwachten, omdat ons kind zich tegenover ons veelal te
onvrij voelt. Onze hulp zal dan ook in deze gevallen moeten worden overgenomen door ervaren jeugd -zielzorgers of door jeugdleiders, leraren en anderen. Het allerbelangrijkste in deze zorg en
leiding lijkt een positieve aanpak, die er zonder meer van uitgaat
dat puberteitsonanie voor de meeste jongens (en voor vele meisjes)
een normale doorgangsfase is en die dit ook niet verborgen houdt
voor deze jonge mensen. Sexuele opvoeding is geen plaatsen van
borden met verboden toegang, geen reeks waarschuwingen of veroordelingen, maar een inleiden in de rijkdommen en grote waarden van het sexuele leven voor de mens. Oudere tieners hebben
geen behoefte aan idealistische of vrome beinvloeding, die vooral
gericht is op het mooie, edele, hoge en wat dies meer zij. Zij zijn
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het meest gebaat met een open klimaat, waarin hun eigen stelling
opzichte van hun groeiende sexualiteit tot stand kan ko--namet
men. Men kan dan rustig vertrouwen hebben in de zekerheid dat
ieder mens er naar streeft om aan zijn sexualiteit bepaalde waarden en normen te geven, al zijn deze soms anders dan de onze.
De huidige puber generatie, die opgroeit zonder de zware onanie
problematiek van voorheen maakt een sexueel gezonder indruk
dan de generatie van hun ouders.
Regelmatige controles op mogelijke zelfbevrediging of voortdurend moraliserend optreden hebben geen enkel effect. Integendeel, zij proberen te onderdrukken hetgeen voor een groei naar
volwassenheid gestimuleerd zou moeten worden. Dat bevestigen
de levensgeschiedenissen van mensen juist uit z.g. degelijke godsdienstige gezinnen, waar vanuit een verkeerd begrepen kuisheidsideaal de verstikkende, alle geslachtelijkheid ontkennende of ver
atmosfeer slechts narigheid en stoornissen wist voort te-dringe
brengen. Het lijkt daarom een goede en wijze maatregel om jongens
reeds in de beginnende puberteitsjaren te spreken over hun groeiende geslachtelijke prikkelbaarheid en dus ook over de puberteitsonanie. Hoewel velen dit moeilijk zullen vinden en weer anderen
dit onjuist achten, leert de ervaring, hoezeer men hen hiermede
kan helpen en hoezeer men hierdoor medewerkt om de jongelingsjaren van menige puber zonnig te houden. Want talloze puberteitsj aren worden nog steeds verduisterd door een eenzaam en machteloos gevecht tegen de zelfbevrediging. Een nutteloze energie ver
aan een normaal ontwikkelingsverschijnsel, juist in een tijd-spilng
dat men zijn energie toch al zo volledig aan alle mogelijke zaken

moet besteden.
Voor onze meisjes ligt dat wat anders. Daar kan men niet zomaar stellen, dat zij ook vrijwel allemaal een periode van puberteits zelfbevrediging doormaken. Maar ook voor hen geldt dat zij
over het algemeen gebaat zijn met een vroegtijdige voorlichting
over zelfbevrediging. Het veel gehoorde bezwaar, dat door zo'n
gesprek ongewenste impulsen zouden worden opgewekt, lijkt ge-
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ring. Dit alles hangt geheel af van de vertrouwensverhouding, die
met de ouders bestaat en van de mate waarin de sexuele opvoeding geslaagd is. Sommige ouders zal het niet moeilijk vallen dit
met hun dochter te bespreken, terwijl anderen dit nimmer zal gelukken. De mogelijkheden tot een open gesprek in de puberteitsjaren is afhankelijk van de reeds jaren voordien toegepaste sexuele
opvoeding, waarover in het eerste hoofdstuk reeds sprake was en
die ook verder op nog meerdere malen aan de orde zal blijken te
komen.
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Hoofdstuk 4 /Verloving

In de verhouding der geslachten kennen we diverse stadia: vriendschap, flirt, 'met elkaar gaan', verkering, verloving, huwelijk. Daarnaast spreken we nog van 'kennis hebben aan een jongen of meisje', van losse en vaste en zelfs van 'losvaste' verkering. In dit rijtje
betekenen vooral de verloving en het huwelijk min of meer vaste,
duidelijke punten. Wat wij tegenwoordig verloving noemen: het
rondsturen van kaartjes, het uitwisselen van ringen, de receptie,
het ontvangen van cadeautjes, bestaat nog niet zo heel lang. Het is
een typisch burgerlijke gewoonte, vooral van de midden en hogere
klassen van onze samenleving. De verloving betekent zo het tijdstip, waarop een paar min of meer officieel hun wederzijdse ge-

voelens aan de openbaarheid kenbaar maakt en naar buiten treedt
met het voornemen in de naaste toekomst een huwelijk aan te
gaan. Het gevolg van deze openbaarheid is, dat voor dit paar
voortaan bijzondere voorrechten en bijzondere plichten gaan gelden. Het uitgaan b.v. naar feestjes met een ander dan de verloofde
behoort er dan niet meer bij.
Waar het ons echter vooral om gaat is niet zozeer deze sociale
betekenis - overigens een belangrijke betekenis — die de verloving
heeft, maar om de innerlijke beleving, die het verloofd-zijn, al of
niet met kaartjes en ringen, voor de verloofden betekent. Deze innerlijke houding is gekenmerkt door een elkaar aanvaarden en
door een serieus pogen tot voorbereiding op de definitieve manvrouw verhouding, n.l. het huwelijk. Een serieus bedoelde poging
dus tot voorbereiding van een blijvende relatie. Voor het zover is,
is er dan al wel het een en ander aan vooraf gegaan: de kennismaking, het aftasten, de twijfel, de verliefdheid, het geleidelijk aan
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groeien van de zekerheid. Als men verkering als een nog vrijblijvende en voorlopige verhouding kan kenmerken, dan is de verloving een voorbereidende verhouding, die steeds meer in het teken
komt te staan van de definitieve verhouding waarheen men op
weg is.
Nu hangt het er maar helemaal vanaf, welke verwachting en
visie men op het toekomstig huwelijk heeft, hoe men de verlovingstijd gaan gebruiken, hoe men zich het best denkt voor te bereiden
op dat wat komen gaat. Zal deze tijd vooral gebruikt worden om
het huis in te richten, de uitzet te completeren, de garderobe te verzorgen? Of zal de verloving vooral zijn het elkaar telkens weer zoeken in het vlak van de sexualiteit? Of zal het de tijd zijn van de
brave regelmaat in wekelijkse bezoekjes onder het wakend oog
van de ouders? Zal een verloving vooral bestaan in het bekoren
en behagen van de ander, in het steeds — zowel in lichamelijk als
geestelijk opzicht — op zijn tenen lopen, om toch vooral maar niet
tegen te vallen? Of zal het soms ook spanningen geven bij de meningsverschillen, de ruzies, en geprikkeldheden? Op zich genomen
zijn al deze verschillende vormen niet zo belangrijk. Belangrijk is
slechts dat een verloving de mogelijkheid biedt, dat twee mensen,
twee oorspronkelijk vreemd ten opzichte van elkaar staande jonge
mensen, samen een nieuw leven beginnen, de grondslag leggen
voor een bestaan, dat voortaan een twee-eenheid is.
Daarvoor is eerst nodig, dat men probeert elkaar goed te kennen. Dat eist tijd, soms zelfs veel tijd. Het is goed, dat men elkaar
in allerlei omstandigheden meemaakt en niet alleen vers gekapt in
de beste jurk of goed geschoren in het zondagse pak op een bankje
in de maneschijn. Want men leert elkaar beter kennen in de wederzijdse familiekring of bij kennissen en vrienden, in sport en spel,
op vakantie, bij gezondheid en ziekte, op zonnige, maar vooral op
regenachtige dagen. Wil men tot een dieper gaande relatie komen,
dan zal men ook veel met elkaar moeten praten, elkaar deelgenoot
moeten maken van belangrijke en onbelangrijke belevenissen en
verwachtingen. Men moet leren zijn hart te openen om de ander te

geven en te ontvangen in alledaagse en meer intieme en persoonlijke zaken, die zo veel moeilijker onder woorden te brengen zijn.
Ruzies en conflicten, kunnen vaak gezond zijn in een verloving.
Het is één van de manieren om de ander te leren kennen. Als een
verloving geen rijping aan elkaar, geen grotere vorm van volwassenheid, geen grotere kennis van elkaar en van zichzelf, geen groei
in menselijkheid tot stand brengt, dan beantwoordt ze niet aan
haar doel: voorbereiding te zijn op de huwelijk-twee-eenheid.
Het is begrijpelijk, dat, wil de verloving deze groei en rijping
aan elkaar tot stand kunnen brengen, het tijdstip der verloving niet
te vroeg moet komen. Verbroken verlovingen zijn niet leuk en zijn
veelal het gevolg van een te vroegtijdig beginnen aan de serieuze
voorbereiding op het huwelijk, terwijl de gehele verhouding nog zo
geheel en al het kenmerk der voorlopigheid draagt en er eigenlijk
nog niets is voor te bereiden. Is het dan niet heel erg gewenst, alvorens zich min of meer in een verloving te binden, dat men eerst wat
rondgekeken heeft? Dat het kiezen van een vaste partner voorafgegaan is door een periode, waarin men vele contacten met jonge
mensen, meisjes en jongens heeft gehad? Dan eerst toch kan werkelijk van een keuze gesproken worden. Trouwens ook verloofde
mensen deden er verstandig aan veel contacten met anderen te
onderhouden. Waarom daarop zo de nadruk gelegd? Dat vindt zijn
oorzaak in het feit, dat men zo vaak mensen, die de roes van de
verliefdheid met haar uitsluitende gerichtheid op de ene ware al
lang achter zich hebben, hoort zeggen: 'Had ik vroeger maar meer
mensen ontmoet, dan had ik ook toen al wel gezien, dat er heus
wel andere mensen zijn dan mijn man of mijn vrouw. Dan was ik
nooit zo stom geweest om met deze huwelijkspartner in zee te
gaan'. Het gaat dan meestal om mislukte of mislukkende huwelijken.
Het is erg belangrijk voor een man, dat hij diverse soorten en
typen meisjes leert kennen, alvorens hij zijn keuze bepaalt. En dat
geldt voor een meisje in dezelfde omstandigheden. Toch moet-zelfd
dit afwegen van de een tegen de ander niet al te grote omvang aan71

nemen, want dan loopt men gevaar in 't geheel niet meer tot een
keuze te komen. Dat is nogal eens te zien bij wat oudere mannen,
die de ene kennismaking of verkering na de andere hebben meegemaakt en telkens door de een of andere onvolmaaktheid van hun
vriendin weer aan het twijfelen gebracht worden. Meestal zijn dit
min of meer door angst gekwelde mensen, die aarzelen, zich gemakkelijk terugtrekken, snel spijt hebben en steeds het ergste en
somberste verwachten van hetgeen mogelijk zou kunnen gebeuren.
Zij geven een beginnende verhouding geen kans om wat te groeien.
Twijfel verscheurt hen soms. Vooral in de zaken van het hart,
de liefde en de verliefdheid weten deze mensen de weg niet. Zij willen het beredeneren, verstandelijk oplossen, onkundig van de diepe
wijsheid in de woorden van Pascal dat 'le coeur a ses raisons que le
raison ne connalt pas'. De edelste en menselijkste opwellingen van
het gemoed beleven deze twijfelaars alleen maar met groot wantrouwen, als gevaarlijk. Zich geven betekent voor hen zich verliezen. Het definitieve van de huwelijkskeus, de duurzaamheid van
het huwelijk vrezen zij als een zich storten in een ongewisse toekomst.
Zij zijn vaak beducht dat de ander hen op de kop zal zitten,
dat zij de pantoffelheld zullen worden. Deze mensen zijn in hun
kleinmenselijke of ook wel neurotische angstinstelling niet in staat
van zichzelf los te komen. Altijd zitten ze met zichzelf en hun gebrek aan zelfvertrouwen en levensmoed opgescheept. Zij missen
het grootmoedige, het openhartige en geestdriftige. De spontane
uiting van de minnaar, die vertrouwen heeft in zichzelf en zijn
partner en die op grond van de liefdesrelatie het risico van de
sprong in de ongewisheid van een huwelijk aandurft (en daarmede
tevens een bewijs van zijn liefde levert) blijft hen vreemd. Het is
duidelijk, dat deze extreme vorm van vergelijken en twijfelen en
aarzelen niet bedoeld werd, toen hierboven geschreven werd, dat
vele en velerlei contacten voor en tijdens de verloving zo belangrijk waren.
De argumenten tegen een te vroege verloving gelden in nog ster72

kere mate tegen een te vroeg huwelijk. Ik ben dan ook een overtuigd tegenstander van zeer jonge huwelijken omdat men dan
nog niet in staat is tot de relatie die nodig is om er een levenslang
huwelijk op te bouwen. Het argument dat vroege huwelijken te prefereren zijn boven voorechtelijke sexuele relaties overdrijft de gevaren van voorechtelijk geslachtsverkeer en miskent de betekenis
van het huwelijk als permanente man-vrouw verhouding. Maar
toch hoort men nog steeds: 'Laat die jonge mensen maar trouwen,
dan kunnen ze tenminste sexueel hun gang gaan en niet meer in
zonde leven'. Wat een misvatting omtrent de betekenis van het huwelijk en wat een primitieve d.w.z. onbeschaafde en ongekultiveerde opvatting over sexualiteit! Zeer jonge huwelijken: men ziet er
veel ellende en narigheid van en dat is allerminst verwonderlijk.
In Nederland en in Vlaanderen is de gemiddelde huwelijksleeftijd 5 a 6 jaar hoger dan in Amerika, waar zeer veel tiener huwelijken gesloten (en weer ontbonden) worden. Tot op heden vertoont
deze nog slechts een geringe neiging om te dalen. Verwacht kan
echter worden, dat ook hier in de komende jaren die leeftijd even-

eens zal dalen en dat is geen reden tot onverdeelde vreugde, althans
als men nog enige waarde hecht aan ons monogame huwelijksstelsel, dat gebaseerd is op een permanente leefbare man-vrouwverhouding. We zullen verderop nog zien, dat ons hedendaagse huwelijk staat of valt met de kwaliteit en aardvan dewederzijdse gevoelsbetrekking. Het moderne huwelijk heeft nu eenmaal een smalle basis, die van de liefde. Een smalle basis, die slechts voldoende houvast voor een blijvend huwelijk levert, als deze smalle basis de nodige diepgang krijgt door de diepe gevoelens die men voor elkaar vermag op te brengen. Zo niet, dan blijft het moderne huwelijk eenwan
zaak. Beslist te smal is de basis van een huwelijk, als de we--kel
derzijdse aantrekking voornamelijk berust op een erotisch-sexuele
aantrekking. Immers geen enkel huwelijk houdt stand louter op de
aantrekkingskracht der lichamelijke sexualiteit. En toch gaan in
onze dagen velen — voorgelicht door bioscoop en romans — trouwen onder de z.g. vlag van de wederzijdse liefde, die echter slechts
73

een lading dekt van een enkel maar zinnelijk -sexuele aantrekking.
Dat er van huwelijksliefde bij geestelijk nog onvolwassen mensen
geen sprake kan zijn, kan ons niet verwonderen en ook niet het
hoge echtscheidingscijfer, dat deze jonge huwelijken kenmerkt.
De liefde, die een huwelijk nodig heeft, dient enige rijpheid 'te
hebben verkregen en om dat te bereiken is de verloving van zulk
een groot belang. Men heeft in dit verband wel gepleit voor een
z.g. proefhuwelijk. Een huwelijk, dat vrijblijvend voor enige jaren
wordt aangegaan zonder dat men elkaar voor het leven wil binden
en waarbij men dan zorgt, dat er geen kinderen verwekt worden.
Na enige jaren wordt het huwelijk pas als een echt huwelijk ingeschreven. Dat was b.v. het voorstel van de Amerikaanse rechter
Lindsey, die in dit opzicht faam verkregen heeft (een faam, die
hem overigens zijn baan gekost heeft). Men hoeft niet te twijfelen
aan de goede bedoelingen van hen, die dit proefhuwelijk voorstaan. Ook zij zoeken een manier om een dam op te werpen tegen
de ellende van de mislukte huwelijken (Lindsey was kinderrechter,
dat zegt wel iets!). Maar afgezien van de ethische bezwaren, die
men tegen het proefhuwelijk kan aanvoeren, is het ook psychologisch weinig aanvaardbaar. Het huwelijk is nooit een probeersel,
een experiment. Van meet af aan vergt het de volledige inzet van
de partners, waarbij iedere vooropgezette vrijblijvendheid een op
duurzaamheid gerichte relatie (d.w.z. een huwelijk) belemmert.
Zouden er in onze tijd veel mensen trouwen — ook buiten godsdienstige kringen — die bij voorbaat al de mogelijkheid van scheiding samen overwogen hebben en op die basis (dus voorwaardelijk) een huwelijk aangaan? Het lijkt veeleer, dat ieder normaal
mens, die gaat trouwen, dit doet voor zijn leven. Het experiment,
het beproeven en leren kennen van elkaar hoort in de verloving
thuis en niet in een huwelijk. Een z.g. proefhuwelijk is dan ook
niets anders dan het een min of meer officieel karakter geven aan
een vrijblijvende, zich niet verantwoordelijk wetende, sexueel onbeperkte relatie. Het woord huwelijk (opgevat als duurzame verbintenis) is hier niet op zijn plaats, omdat het er de directe ontkenning van is.
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Uit het bovenstaande zou een oppervlakkige lezer misschien kunnen opmaken, dat het een pleidooi voor lange verlovingen zou inhouden. Dat is echter niet waar. Hoezeer ik ook overtuigd ben van
de ongewenstheid, dat te jonge mensen zoiets belangrijks als een
huwelijk aangaan, toch zijn ook die vele jaren durende verlovingen
met hun sexuele moeilijkheden — of wel een verdringen en wegduwen of wel een al te beperkende conditionering van de sexualiteit
— eveneens ongewenst.
De te lang durende verlovingen hangen niet alleen met de woningnood samen, zoals beweerd wordt. Niet zelden zijn ze het gevolg van te hoog gestelde eisen aan inkomen, uitzet, woning, comfort e.d. Een jong huwelijk kan heel goed op materieel beperkte
voorwaarden starten. Een kamer met een paar stoelen, een tafel,
wat gerei en vooral ook een bed, kunnen best als begin dienen,
mits, en dat is de enig doorslaggevende overweging, men beide zoveel naar elkaar gegroeid en gerijpt is, dat de huwelijksliefde tot
ontplooiing kan komen. Hiervoor geldt immers het gezegde, dat
de liefde alles overwint, ook het ontbreken van een ijskast, TVtoestel, stofzuiger of scooter. Al is dit in onze welvaartstijd, waarin
kinderen thuis alle mogelijke luxe en comfort gewend zijn, wel
eens moeilijk op te brengen. En zo zijn we dan toch weer op ons
uitgangspunt teruggekeerd: dat de verloving een unieke en nooit
meer in te halen tijd is van voor te bereiden op het huwelijk. Het
huwelijk, dat als meest aangewezen vorm van een volwassen menselijk bestaan de verwachting is van vrijwel ieder naar geluk strevend mens.

VERLIEFDHEID

Hoe begint dit eigenlijk? Waar vinden wij de eerste fase van de
kunst, die tenslotte tot de echtelijke liefde leidt? Juist zoals een
beeldhouwer of dichter inspiratie nodig heeft om een beeld of een
gedicht te kunnen maken, zo heeft ieder mens, die op zoek is naar
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de liefde, ook een inspiratie nodig. Hij moet geboeid en gegrepen
worden, in de ban raken, volledig in beslag genomen worden door
die ene, die alle mensen van de hele wereld te boven gaat. Die inspiratie tot de liefdeskunst noemen wij 'verliefdheid'. Al wil ik hier
graag het belang van deze beginfase van de man-vrouw-liefde, de
verliefdheid benadrukken, ik zal niet pogen te vertellen, wat verliefdheid is. Want dat is het werk van dichters. In miljoenen verzen
hebben zij door alle eeuwen heen geprobeerd het verlief dheidsgevoel onder woorden te brengen en niets wijst erop, dat zij er al mee
klaar zijn. Wie zelf ooit verliefd geweest is, weet precies, wat het
betekent, maar het is niet duidelijk te maken aan iemand, die het
nooit heeft ervaren. Waarom zingen de vogeltjes zoveel mooier,
waarom zijn de maan en de sterren plotseling zulke vertrouwde
vrienden geworden? Waar komt die drang vandaan om verzen te
gaan maken, die wij dan gedichten noemen? De wereld van de
verliefde mens is anders, radicaal anders geworden dan zijn vroegere wereld. Het is een adembenemend gelukkige en avontuurlijke
wereld, waarin alles om het idool, de allerliefste, draait. Ja, die
allerliefste ... verrukkelijk zijn haar blik en gebaren, hartkloppingen en een vreugdeblos geven de stoere mannelijke robuustheid.
Onsterfelijk mooi komt het verliefde hart te voorschijn uit de verzen van het Hooglied, dat veel te weinig gelezen boek uit het Oude
Testament:
Wat zijt ge verrukkelijk, mijn liefste,
Uw ogen liggen als duiven achter Uw sluier,
Uw lokken zijn als een kudde geiten
die neergol f t van Gilads gebergte.
Als een band van purper Uw lippen,
Aanminnig Uw mond,
Als granaathelften blozen Uw wangen
Door Uw sluier heen.
Uw beide borsten: twee hertenwelpen,
Tweelingen van een gazel.

76

Uw hals een toren van ivoor.
Het hoofd op U: als de Karmel.
Gij hebt mij betoverd, mijn bruid,
betoverd met één blik van Uw ogen
met één lijn van Uw hals.
Want alles is schoon aan U, liefste,
geen vlek op U...'

Dit 'lied der liederen van Salomon' is het lezen en herlezen meer
dan waard. Maar dit boek is nu eenmaal geen lyrische of bijbelse
bloemlezing. Wij moeten zelfs een paar heel nuchtere opmerkingen maken over het minst nuchtere dat er te bedenken valt: over
de verliefdheid. Allereerst dan dit: al kan het een begin zijn, verliefdheid is nog lang geen liefde. In haar echte vorm — laten wij
zeggen bij iemand, die 'tot over zijn oren' verliefd is — kunnen wij
bijna van een geestelijke uitzonderingstoestand spreken. Een toestand, die trouwens niet van blijvende aard is. En dat is maar goed
ook. Want hoe verrukkelijk een verliefdheid ook is en hoe onontbeerlijk vaak ook om er een echte liefde uit te laten ontbloeien,
toch is de verliefdheid voor een groot deel ook verblinding. Een
verblinding (een betovering, zoals het Hooglied zegt) voor de ware
aard van de geliefde. Alles is even mooi en goed en voortreffelijk
aan hem of haar. Het meest alledaagse wordt voor iets bijzonders
aangezien. Een bloemetje van de geliefde heeft nog nooit eerder
op aarde gegroeid. Haar jurk, waarvan er tientallen in de winkels
hangen, is het toonbeeld van een voortreffelijke smaak. Het aangeven van een vuurtje voor de sigaret betekent een ridderlijke geste.
Is het wonder, wanneer wij ervaren, hoe hemelhoog wij in het hart
van de ander leven, dat wij dan ook ons best doen om zo goed
mogelijk te lijken op dit hartebeeld?
Verliefde mensen hebben vaak een masker voor. Zij gedragen
zich zoals zij vermoeden, dat de ander dat graag zou willen. Zij
doen allerlei dingen (en zij doen dat met een vanzelfsprekend gemak) waar zij normaal niet aan toe komen. Zij doen zich steeds van
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hun beste kant zien. Zij lopen vaak op hele hoge stelten. En omdat steltlopen op den duur zeer vermoeiend is, komt vroeg of laat
de dag, dat zij er af vallen. Het hoge ideaalbeeld blijkt plotseling
ook een gewoon mens te zijn, met allerlei eigenlijk heel vervelende
menselijke hebbelijkheden. Dan is het moment aangebroken om te
kunnen bekijken, of die zinnenverrukkende verliefdheid de inspiratie geleverd heeft voor een meer beklijvende liefde. En of deze
liefde al groot genoeg is om het van zijn stelten gevallen idool te
helpen opstaan.
Op dat moment kunnen wij dan ook de teleurstellingen aantreffen. Waarom bestaat die jongeman met zijn ridderlijkheid, zijn
goedheid en sterkte, zijn kracht en fierheid niet meer? Waarom
zijn al die voortreffelijke eigenschappen: charme, goede smaak,
grote bezorgdheid, knapheid en lieftalligheid bij dat meisje tot nauwelijks herkenbare afmetingen teruggegaan? Hier raken wij wel
het meest zwakke punt in de verliefdheid. Want iedere verlief dheid neigt ertoe om de geliefde allerlei toe te dichten, wat in mij
zelf als idee van de ideale geliefde leeft. Om hem of haar te voorzien van eigenschappen, die eigenlijk mijn wensbeeld zijn. Om
hem of haar als het ware te gebruiken als een soort filmdoek, waarop ik het diep-in-mij-levende en vaak-niet-eens-gekende ideaalbeeld projekteer. Maar wat de geliefde zelf is, het gewone mensenkind achter dat filmdoek, wordt niet gezien in de roes en verrukking der verliefdheid. Het ontwaken uit die roes kan dan ook
zeer teleurstellend zijn, het kan zelfs een heel groot verdriet betekenen. Veel groter dan wij meestal wat smalend plegen aan te nemen.
Eerst werkelijk ernstig kan die pijnlijke ontnuchtering zijn, wanneer men inmiddels vanuit een roesachtige verliefdheid definitief
samen een toekomst begonnen is. Wanneer men is gaan trouwen
en wanneer het leven na de feestelijke verloving en de wittebroodsweken zijn gewone gang herneemt. Hoe wanhopig kan men zich
dan gevangen weten. Hoe onuitstaanbaar worden dan soms alle dingen, die, van hun glans ontdaan, tot de allergewoonste en onuitstaanbare proporties worden teruggebracht. Men praat langs el78

kaar heen en men voelt zich diep gekwetst. Dit is het beeld, dat we
nogal eens zien bij veel te vroeg getrouwde mensen. De verliefdheid was prachtig, meeslepend en heerlijk, maar de liefde die nu
eenmaal nodig is om samen de huwelijksboot te doen varen, moet
nog geboren worden. Die liefde heeft te maken met hoe de ander
werkelijk is. Pas wanneer ik de ander met zijn beperktheid en
grenzen met zijn tekorten en eigenaardigheden heb ontdekt en
mijzelf voor hem wil openstellen, kan er van liefde sprake zijn.
Hieruit zijn twee dingen wel duidelijk: dat verliefdheid alleen
geen voldoende basis is om een huwelijk aan te gaan. En wel, omdat er steeds het gevaar in kan schuilen voor een onvoldoende besef voor wie de ander nu werkelijk is. En in de tweede plaats, omdat verliefde mensen elkaar veel te weinig in nuchter alledaagse
omstandigheden plegen te ontmoeten. Gelukkig laat onze minder
preutse tijd steeds meer mogelijkheden voor een wederzijds- elkaarleren-kennen toe. Ook in de perioden van verliefdheid moet de
werkelijkheid van alledag samen beleefd worden. De ongebrijdelde fantasie krijgt dan minder kans op hol te slaan. Daarom is het
wel goed, dat verliefde mensen veel samen spreken, elkaar veel
zien, elkaar veel vragen en zich aan elkaar geven op een wijze, die
in hun omstandigheden mogelijk is; maar daarom is het even goed
als dit alles niet exclusief gebeurt. Kortom, het is goed, dat zij veel
bij elkaar zijn en het is minstens zo goed als zij samen ook wel andere mensen ontmoeten. Gelukkig draaien de meeste verliefdheden niet uit op een teleurstelling en betekent de verliefdheid, die
hart verrukkende gemoedsgesteldheid, de inspiratie tot de latere
huwelijksliefde. Een inspiratie, die nog vele jaren, ja een heel leven
de man-vrouw-liefde voeden kan. En gelukkig de echtparen, die
dank zij hun blijvende liefdeskunst bij tijd en wijle nog eens de nagalm van de verliefdheidsbetovering uit hun beginjaren weten te
beleven.
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PARTNERKEUZE

'Die eenen zot trouwt om zijn kot,
verliest de kot en houdt den zot;
En die een wijf trouwt om 't schoon lijf,
Verliest het lijf en houdt het wijf'.
Adriaan Poiters
Geen zinnig mens zal het huwelijk dat hij aan het voorbereiden is
als een onverschillige aangelegenheid beschouwen. Desondanks
valt ons vaak de lichtzinnigheid op, waarmede met het huwelijk
wordt omgesprongen. De voorbereiding ervan schiet te kort en het
inzicht ontbreekt in wat men gaat beginnen. Voor het slagen van
een huwelijk is heel wat meer nodig dan

:het hebben van roman-

tische gevoelens voor elkaar. Trouwen is een aangelegenheid, die
wel wat meer inhoudt dan alleen maar het zich definitief verzekeren van het genoegen, dat men aan elkaars gezelschap beleeft. Het
huwelijk is een instelling, die — al ware het slechts omdat er kinderen uit kunnen voortkomen -- een der belangrijkste knooppunten levert voor het ingewikkelde weefsel van onze menselijke samenleving. Daardoor bezit het ook een betekenis, die boven de
persoonlijke gevoelens van man en vrouw uitgaat. Toch zijn het
juist die persoonlijke gevoelens, die, tenminste in onze tijd, tot het
huwelijk leiden en ook, als het eenmaal gesloten is, er de basis van
blijven vormen. Niet de gevoelens van een verliefd mens, maar
veeleer saamhorigheid, verbondenheid, achting, vriendschap en
telkens weer bewust gekozen trouw, overgave aan en aannemen
van de ander, zoals deze werkelijk is.
Misschien merkt men hierbij op, dat dit allemaal wel heel mooi
is, maar dat men dan eerst een huwelijkspartner moet hebben, met
wie men dit samen kan verwezenlijken. Want getrouwd zijn kan
men niet op zijn eentje, het is altijd een kwestie van twee mensen
en de ander kan wel zo totaal zonder belangstelling zijn om tot deze
huwelijksinstelling te komen, dat het onbegonnen werk lijkt om
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daar zelf aan te gaan werken. We komen dan op het belangrijke
aspect van de partnerkeuze.
Wanneer ik weer eens met een totaal vastgelopen of mislukt huwelijk te maken kreeg, heb ik vaak gedacht: Hoe hebben deze
twee mensen ooit kunnen trouwen? Waar berustte hun keuze op?
Wat verwachtten zij van elkaar en hun huwelijk? Het ligt dan ook
zo voor de hand om een mislukt huwelijk te wijten aan een verkeerde partnerkeuze. Al moet er direct aan toegevoegd worden
dat het mislukken van een huwelijk lang niet altijd geweten kan
worden aan die 'stommiteit om met deze man of vrouw te trouwen', zoals men dan vaak hoort zeggen. Het woord vaak is hier
niet overdreven, want er zijn massa's mensen, die grondig teleurgesteld zijn in hun levenspartner. Zo grondig, dat ze alle hoop
hebben laten varen en in het beste geval slechts een zekere berusting opbrengen en daarnaast dan hun eigen leven leiden, los van
de man of vrouw, die zij als levensgezel gekozen hebben.
Hoe staat het eigenlijk met deze keuze? De partnerkeuze als beslissende keuze voor het komende huwelijk heeft uiteraard al lange
tijd de belangstelling van vele onderzoekers gehad. Al weten we er
dan tegenwoordig wat meer van dan vroeger, toch blijft het altijd
nog een zeer ingewikkelde zaak om enigszins te kunnen begrijpen, waarom deze man nu juist deze vrouw, en omgekeerd, gekozen heeft om er zijn levenslot mee te delen. Ingewikkeld voor bui tenstaanders (onderzoekers of helpers in huwelijksaangelegenheden) maar niet minder ingewikkeld voor de huwelijkspartners zelf.
Want wie kan precies zeggen, welke motieven hij heeft gehad, toen
hij de keuze maakte voor zijn levensgezel of -gezellin? Er zijn een
drietal duidelijke huwelijkstypen, die ieder hun eigen partnerkeuze hebben.
1] Allereerst het huwelijk, dat ondanks de schone schijn, de
lieftallige bruid en de gezellige bruiloft, eigenlijk niets anders is dan
een geldelijke transactie. De financiële overwegingen hebben bij de
keuze de overhand gehad. Daarover kunnen we kort zijn. Geld is
een wel erg smalle basis om er een duurzame man-vrouw verhou81

ding op te bouwen. Vele mensen vinden dit bovendien een onzedelijke vorm van trouwen. Het is geen wonder, dat geld-huwelijken dan ook als huwelijksrelatie veelal mislukken.
2] Iets wezenlijk anders is het verstandshuwelijk, dat in vroeger
tijden in alle lagen van de bevolking veel gebruikelijker was dan
thans het geval schijnt. Het was de familie, die, afgaande op de
belangen die men voor de jonge mensen wilde veilig stellen (en dit
waren niet alleen financiële belangen) overwoog, welke huwelijks candidaat in aanmerking kwam en uitgenodigd moest worden voor
een nadere ontmoeting en kennismaking.
Het verstandshuwelijk in onze tijd is meer een aangelegenheid
van de partners zelf geworden. Het berust op een overeenstemming
of wederzijdse aanvulling van karakter, temperament en smaak, op
een bewuste overweging, dat traditie, idealen, overtuiging, levensstijl en levensinstelling gelijk gericht zijn. Afkomst, beroep, sociaal
milieu, godsdienst en levenservaring spelen daarbij een grote rol.
Het is allemaal wel niet zo erg romantisch en doet wat nuchter en
zakelijk aan (het heet dan ook terecht eer verstandshuwelijk), de
ervaring leert echter, dat ook dergelijke huwelijken tot een harmonisch en gelukkig huwelijksleven kunnen uitgroeien.
3] Maar toch is het de derde vorm: het huwelijk uit liefde, dat
thans verreweg het hoogst in aanzien staat en voor vrijwel iedereen
de ideale wijze om te trouwen betekent. Trouwens iedere film en
iedere roman heeft het over die liefde of liever de hartstochtelijke
verliefdheid, die twee mensen doet besluiten het huwelijksbootje
in te stappen. Het verstandelijk overleg wordt wel niet uitgesloten,
maar het zijn de wederzijdse gevoelens, die de oorsprong van het
huwelijksplan vormen.
Omdat dit type partnerkeuze, met de zoo sterke gevoelens van
verliefdheid en geestdriftige liefde, thans zozeer in de mode is,
lijkt het niet overbodig een klein pleidooi te houden om de partnerkeuze en de plannen voor een trouwen-uit-liefde, toch vooral
ook te combineren met hetgeen er aan verstandelijke vermogens
in een verliefd brein nog over is. Dit is niet als een grapje bedoeld,
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want we hebben al eerder gezien, hoe dit verstandelijke overleg veel
van zijn betekenis verliest in de overmoedige, gelukzalige stemming van de verliefde mens. Die verliefdheid, maar vooral toch ook
de erop volgende groei in liefde, is voor de meeste moderne huwelijken nodig. En gelukkig maakt de liefde niet alleen maar blind.
De liefde kan zelfs helderziend zijn, doordat zij in de ander de nog
slechts sluimerende eigenschappen en waarden aanvoelt die erdoor
tot groei en ontwikkeling kunnen komen. Een mens ontwaakt pas
geheel als mens, als man, als vrouw, in de liefde van de ander.
Doch deze gevoelsinstelling behoeft voor onze tijd geen pleidooi,
die is er meestal toch al wel. Maar verstand en overleg zijn in deze
omstandigheden geen overbodige luxe.
a] Het lijkt verstandig om de geestdrift, de overmoed en vooral
ook de roesgevoelens van het verliefd-zijn niet al te zeer tot drijfveer voor de levensplanning te maken. We weten toch, dat velen
vóór ons die roes gekend hebben, maar dat zij nooit van blijvende
aard is gebleken, ook al heeft ieder op zijn beurt dan het gevoel dat
het eeuwig zal duren. Het zijn de bekende 'eendagseeuwigheden'.
Wanneer de roes, de champagne, voorbij is hervat het leven zijn
meer alledaagse loop. En in deze 'alledaagsheid' zal men met elkaar
als huwelijkspartners moeten leven. Dat is wat anders dan een
verliefd bandje-plak-spel. Daarom zouden jonge mensen in de
prilheid van het aan elkaar beleefde verliefdheidswonder niet te
vlug moeten trouwen. De nadelen daarvan zagen we hierboven

reeds.
b] Een tweede overweging is, dat de sexuele en erotische aan
een meisje of jongen op iemand uitoefent,-trekingsach,d
ook met enige nuchterheid dient te worden opgevat en zeker niet
zonder meer een aanwijzing is, dat men nu met de juiste huwelijkspartner te maken heeft. Als dat maar in orde is, redeneren
vele jonge mensen, dan zullen we het samen wel rooien. De sexualiteit van jonge mensen kan dan wel hartstochtelijk en krachtig zijn,
zij is allerminst een garantie voor een blijvende relatievorming.
c] En tenslotte, is het niet van belang, dat mensen, die voor de
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keuze staan van hun levenspartner, enigszins klaarheid krijgen omtrent hun motieven, die tot deze keuze geleid hebben? Dat is
meestal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar misschien is het
echter wel mogelijk om bij een eerlijk navorsen van de vaak diep
verborgen eigen hartsgeheimen verwachtingen en motieven op
het spoor te komen, die onberaden stappen kunnen voorkomen.
Zulk een gevaarlijk motief is bijvoorbeeld het trouwen om van
thuis los te komen, zelfstandig te zijn, de druk van de ouders te
ontvluchten. Dat loskomen van thuis, dat zelfstandig willen worden, de verstikkende druk ontvluchten, die menig goedbedoelend
maar kortzichtig ouderpaar op hun kind uitoefent, dat is allemaal
uitstekend. Het is zelfs noodzakelijk en men kan het niet vurig
genoeg bepleiten. Maar het is niet door middel van een overhaast

huwelijk, dat dit probleem moet worden opgelost. Integendeel,
verloving en huwelijk zijn juist gebaat mept een langere voorbereidingsperiode van geestelijke vrijheid na een dergelijke gebondenheid binnen het ouderlijke gezin. De als last ondervonden gebondenheid thuis is nu eenmaal geen goede voorbereiding op de
weliswaar andere, maar niet mindere gebondenheid in het huwelijk. Vele mislukte huwelijken zijn een aanwijzing voor het gevaar
van dit huwelijksmotief, dat een negatief motief, een vlucht is.
In dezelfde orde ligt het niet zeldzame huwelijksmotief om dan
maar met deze zo vurig aandringende jongeman of meisje te trouwen, nadat een eerdere heftige liefdesrelatie tot een teleurstellend
einde gekomen is. Men verwacht dan bij deze partner rust en geborgenheid, terwijl het verdriet om de ander eigenlijk nog groot is.
Deze huwelijken doen orecht aan de nieuwe partner en lopen het
gevaar, dat de schaduw van de vroegere geliefde steeds een belemmering blijft voor de uitgroei van een volwassen huwelijksleven.
En tenslotte -- we moeten het bij deze paar voorbeelden laten —
lijkt het ook een beslist verkeerd motief om te willen trouwen louter uit verzet: tegen de ouders, tegen de gevestigde gewoontes, tegen wat in een bepaald milieu als goed. en oprecht wordt beschouwd. Dit huwen (al of niet geforceerd door een kind te ver
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wekken) louter en alleen om tegen iets in te gaan, om een soort
vrijheidsstreven te verwezenlijken, geeft slechts kortdurende bevrediging, omdat het negatief is en geen waarde in zich zelf verte
Deze drie voorbeelden zijn een miskenning van waar-genwordit.
het bij de partnerkeuze tot het huwelijk om gaat. Zij zijn primair
ik-gericht en niet op het geluk van de ander. Zij missen de ondergrond ,de ernst en de diepgang om een zo belangrijke sprong als
die naar het huwelijk verantwoord te kunnen doen. Slechts een
bezinnen alvorens te beginnen kan hier veel onheil voorkomen.

DE SEXUALITEIT IN DE VERLOVING

In een van de radiopraatjes heb ik eens gewezen op de somtijds
funeste gevolgen, die een krampachtig verhullen van alle sexualiteit tot na de huwelijkssluiting voor het betreffende huwelijk kan
hebben. In dit verband werd toen gesteld, dat een verloving zonder
sexualiteit een slechte verloving was. En toen waren de poppen
aan het dansen! Het woord sexualiteit betekende voor hen, en misschien wel voor vele anderen, zo ongeveer hetzelfde als onbeperkt
geslachtsverkeer. Waar moest het naar toe (zo las ik) wanneer nu
ook al voor de radio een lans werd gebroken voor de sexualiteit in
de verloving? Beheersing van de sexuele driften en eerbied voor de
ander, voor het lichaam en de 'reinheid' van de ander, dat waren
toch de hoofdeigenschappen van een goede verloving? En al zo
meer! De meeste briefschrijvers stelden het woord sexualiteit zonder meer gelijk met geslachtsverkeer. In dit boek is het woord sexualiteit echter in de algemene zin van geslachtelijkheid gebruikt en
dat houdt heel wat meer in dan de geslachtsgemeenschap alleen.
Het is voor sommige mensen blijkbaar moeilijk te beseffen, dat de
sexualiteit een menselijk ervaringsgebied omvat, dat veel verder
rijkt dan geslachtelijke gemeenschap alleen. Het woord sexualiteit
duidt op alles wat een mens ten opzichte van een ander mens een
geslachtelijk wezen doet zijn: een blik, een gebaar, een gevoelen,
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een gedachte, een liefkozing. Dat alles kan sexueel van aard zijn.
De geslachtsgemeenschap is daarbij maar één verschijningsvorm
van de sexualiteit, al is het dan ook de meest intense en meest directe vorm ervan. Als dus beweerd wordt, dat een verloving zonder sexualiteit een slechte verloving is, dan moet het woord sexualiteit in deze algemene zin verstaan worden en niet als een ander
woord voor geslachtsgemeenschap. En met 'een slechte verloving'
is dan bedoeld: een verloving, die haar bedoeling, haar zin en betekenis niet vervult; dus een verloving, die niet klaar maakt, niet
voorbereidt tot het huwelijk. Omdat dit voor sommigen het intrappen van een dierbaar en heilig huisje is, dient deze bewering
nader verklaard te worden.
Er zijn grofweg een tweetal soorten van verloving te onderscheiden. Voor het gemak noemen we ze maar de ouderwetse en de
moderne verloving. De ouderwetse vorm is een uitvloeisel van de
manier, waarop men vroeger placht te trouwen. Zoals we hiervoor
al zagen, was het toen vaak veeleer een kwestie van de ouders dan
van de jonge mensen zelf. Het uitzoeken van een geschikte huwelijkscandidaat voor zoon of dochter hing met allerlei overwegingen
samen: met bezit, stand, opvoeding, invloed; veel meer dan met
persoonlijke factoren, zoals genegenheid of liefde. Het huwelijk was
toen soms meer een aangelegenheid van twee families dan een
strikt persoonlijke zaak, zoals wij thans menen. Het was blijkbaar
geen slechte methode, want er zijn — voor ons inzicht vaak onbegrijpelijk! — heel wat goede huwelijken uit voortgekomen. De huwelijksdag gaf pas het startsein om samen te trachten een liefdes
te bouwen. Het groeien en ontwikkelen van een-verhoudingp
verhouding, waardoor het huwelijk pas menselijk en harmonisch
wordt, vond geheel binnen het huwelijk plaats (of niet, als het niet
gelukte) .
Bij dit type huwelijkssluiting hoorde een eigen soort verloving.
Een verloving, die nog geheel verliep onder de verantwoordelijkheid van de ouders. De verlovingstijd was een periode van slechts
zeer voorlopige kennismaking, met liefst geen al te intieme per86

soonlijke relatie en geen lange afzondering van de verloofden en
bood dus weinig gelegenheid tot een meer persoonlijke kennis
Deze 'ouderwetse' verlovingsvorm is nog lang niet ver--making.
dwenen. Ook menig modern denkend ouderpaar is het in zijn hart
nog geheel eens met deze gang van zaken, al moeten ze noodgedwongen dan wel eens wat door de vingers zien. Het is duidelijk,
dat, als het niet eens tot een nadere en diepere persoonlijke kennis
elkaar kan komen, van enige vorm van sexualiteit eerst-namev
recht geen sprake kan en mag zijn. De partners blijven elkaar geslachtelijk totaal vreemd. De sexualiteit blijft in het verborgene.
Het huwelijk zal wel uitmaken of zij elkaar op dit terrein iets te
zeggen zullen hebben en of zij elkaar zullen weten te vinden.
Daarnaast bestaat dan een tweede vorm, die een groot deel van
de wederzijdse groei naar de man-vrouw eenheid vóór het huwelijk, dus in de verlovingstijd, wil leggen. Men trouwt pas, wanneer
men er aan toe is, dus als de rijping aan elkaar zover gevorderd is,
dat men met lichaam en geest de huwelijks-éénwording kan vieren.
Dit houdt o.a. in, dat ook op geslachtelijk gebied tijdens de verloving een verkenning en ontwikkeling op gang komt.
Welke van beide vormen verdient in onze tijd de voorkeur? Welke vorm is de beste voorbereiding op het huwelijk? Na het bovenstaande is onze keuze niet moeilijk. Als het huwelijk in onze tijd
een liefdeshuwelijk dient te zijn en de sexualiteit de taal van de
liefdesverhouding verbeeldt, dan dient de verlovingstijd gebruikt
te worden om deze taal te leren spreken. Verloving betekent dan
vooral ook een voorbereiding op de wezenskern van het huwelijk:
de eenwording in liefde. Deze is echter niet meteen maar mogelijk.
Als de geslachtsgemeenschap de uiteindelijke bevestigingen van
de gegroeide liefdesgevoelens betekent, dan dient de tijd van groei
ook benut te worden. Twee afzonderlijke levens met hun eigen
afkomst, geschiedenis, ervaringen, hun eigen wensen, verlangens en
dromen, twee afzonderlijke losse vormen van menselijk bestaan,
dienen een nieuwe eenheid, een gezamenlijk bestaan te ontwerpen.
Een bestaan dat ook elkaars bezielde lichaam en de sexuele aan87

trekkingskracht, die dit wederzijds betekent in steeds intiemere
mate gaat omvatten. Het rijpingspunt in de verloving is dan bereikt, wanneer de geslachtelijke gemeenschap nog als enige mogelijkheid tot verdere éénwording open blijft. Dat is het tijdstip om
te trouwen.

Op het moment van deze geslachtelijke eenwording is de voor
einde en gebeurt er iets definitiefs. De verloving is-beridngt
dan voorbij en het huwelijk is begonnen. Het wezenlijke verschil
tussen verloving en huwelijk ligt dan ook niet in de sexualiteit,
maar in de geslachtsgemeenschap. De sexualiteit — we zagen het
al — kent een oneindig aantal vormen van geestelijk - lichamelijke
gemeenzaamheid, waarin man en vrouw elkaar en zich zelf als
geslachtelijk wezen bevestigen. De uitgroei en ontwikkeling van
dit palet liefdesbetuigingen, met als toppunt de geslachtsvereniging zou in iedere verloving moeten plaats vinden. De geslachtsgemeenschap is in dit geheel niet iets, dat alleen maar wat heftiger
of directer is dan de andere uitingen van de sexualiteit (een zoen,
een omhelzing, een streling) maar het is werkelijk iets anders. Geslachtsgemeenschap betekent een definitieve daad. Geslachtsgemeenschap is voor twee mensen het begin van een nieuwe bestaansvorm, een zich aan elkaar 'bekennen' op de meest intieme
wijze die tussen mensen mogelijk is. Daarom is de geslachtsgemeenschap de kern van het geslachtsleven in het huwelijk. Dat wil
zeggen in een duurzame, de gezamenlijke toekomst omvattende
man -vrouw verhouding die sterk het kenmerk van de zekerheid
en het blijvende heeft.
Er vóór en er na is de wereld anders. Voor de man, maar vooral
ook voor de vrouw. Hij maakte mij tot vrouw, hij gaf mijn lichaam
een nieuwe betekenis, een nieuwe weg, een nieuwe richting, die ook
al in aanduiding het kind omvat. De man heeft geen meisje meer,
hij heeft een vrouw. Geslachtsgemeenschap hebben betekent van
elkaar verzekerd kunnen zijn: hoe zou ik anders mij zelf zo geheel
kunnen geven? Het betekent trouw kunnen en willen zijn: hoe zou
ik mij anders zo totaal kunnen laten gaan als dit alles niet be88

waard en waardevol blijft in het hart van de ander, dat ook mijn
hart is geworden? Geslachtsgemeenschap betekent ook kinderen
willen hebben. Niet zo, dat elke gemeenschap vruchtbaar zou moeten zijn, maar wel zo, dat niet bij voortduring en uitsluiting de geslachtsgemeenschap onvruchtbaar gemaakt wordt. Daarom houdt
geslachtsgemeenschap in: samen een woonoord, een ruimte, een
huis bewonen. Een centrum hebben, dat door alle andere mensen
als zodanig mag gekend zijn. Een levenscentrum, dat erkend en gerespecteerd wordt. Daarom kan geslachtsgemeenschap eigenlijk alleen maar betekenen: gehuwd zijn.
Als een harmonische verhouding tussen man en vrouw nu eist
dat men reeds in de verlovingstijd de sexualiteit aan elkaar leert
ervaren en geleidelijk vorm geven, is dat dan niet gevaarlijk? Als
men sexueel gezien de deur op een kiertje open zet, blaast de storm
van de hartstocht die deur dan niet helemaal open en tenslotte
niet uit haar hengsels? Dat geloof ik nu juist niet. Want het is in een
liefdesverhouding niet begonnen om de bevrediging van de eigen
lichamelijke en hartstochtelijke sexualiteit. Liefde is immers gekenmerkt door het streven om de ander gelukkig te maken, ook
met en door de betekenis die de sexualiteit voor beiden gaat betekenen. De verloving is het leerproces van deze liefde. Het is deze
liefde, die de groeiende sexualiteit juist niet in de richting van een
egoïstische genotzucht of een onbeheerste hartstocht laat uit
voor sexualiteit in de verloving berust op een-groein.Aldast
wantrouwen in de kracht van de menselijke liefde. Daarom kunnen
de aloude verlovingsdeugden, zoals beheersing en kuisheid, slechts
in en door het sexuele aspect van de groeiende liefdesrelatie hun
kans krijgen en blijken zij wezenlijk anders te zijn dan beheersing
en kuisheid, gebaseerd op angst, vlucht en verdringing. In een
echte verloving, in een beginnende liefdesrelatie, die op weg is
naar het huwelijk, is er bij alle mogelijke vormen, waarin men elkaar — ook lichamelijk, ook sexueel — zijn liefde betuigt geen sprake van ontucht, omdat ontucht en wederzijdse liefde nu eenmaal
onverenigbaar zijn.
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Hoofdstuk 5 I Liefde en huwelijk

Als wij ons in dit hoofdstuk gaan bezighouden met enkele aspecten
van het huidige huwelijk, dan lijkt het nodig, dat wij het eerst
eens zijn over wat met het woord 'huwelijk' hier bedoeld wordt,
want er zijn heel wat betekenissen, waarin het wordt gebruikt. Zo
kan men het huwelijk zien als een in de wet omschreven burgerlijk
contract, als een voortplantingsinstituut, als begin en grondslag van
het gezin dus; men kan het huwelijk ook als een sacrament beschouwen. Dat alles zullen wij hier niet doen, maar liever het huwelijk opvatten als een heel bepaalde vorm van menselijke verhouding, als een unieke en bijzondere relatie tussen twee mensen. Het
bijzondere van deze verhouding, waardoor zij zich onderscheidt
van alle andere vormen van menselijke verhoudingen, is wel, dat
het hier een geslachtelijke verhouding betreft, een relatie dus tussen
twee geslachtelijk verschillende mensen en vervolgens, dat deze
man-vrouw relatie in het huwelijk een heel eigen karakter heeft, dat
wij kennen als huwelijksliefde.
Wanneer wij dan ook over het huwelijk gaan praten, dan hebben wij met drie dingen rekening te houden: 1. met het man zijn
van de partner, dus met de typisch mannelijke aard, 2. met het
vrouw zijn, de typisch vrouwelijke aard en 3. met de bijzondere
verhouding tussen deze beiden: de huwelijksliefde. Dit is als het
ware het grondthema, waardoor wij zullen trachten inzicht te krijgen in het wonder, dat ieder geslaagd huwelijk telkens weer is of
kan zijn. Om het direct al wat ingewikkelder te maken, moeten
wij vooropstellen, dat, dit drietal niet steeds hetzelfde blijft, niet
voor eens en voor altijd vaststaand is, want de aard van de man, van
de vrouw en ook van hun verhouding verandert in de loop van de
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jaren. Het typisch mannelijke van een twintigjarige is geheel anders dan dat van een vijftiger. Zo is ook een jonge vrouw in haar
prille volwassenheid weer geheel verschillend van een moeder met
huwbare kinderen. De verhouding van verliefdheid, de romantiek
van het begin, de droomwereld van rozegeur en maneschijn maakt
plaats voor een werkelijkheid, die vaak wel veraf staat van die
jeugddromen, maar die dan ook heel wat echter, dieper, menselijker en gelukkiger kan zijn dan de ijle lucht van de rozegeur of
het bleke licht van de maneschijn. Die huwelijksliefde in haar vele
vormen, mogelijkheden en moeilijkheden en vooral in haar ontwikkelingskansen en groeiproblemen levert een onuitputtelijk studieveld. Ieder mensenpaar geeft er zijn eigen stempel aan. Maar
we moeten eerst terug naar onze eerste twee punten: de aard van
man en vrouw, het typisch eigene en ook het wezenlijke verschil
tussen beiden. Is dat een belangrijk onderwerp? Is dat niet vooral
theorie en heb je er wat aan in de praktijk, in het dagelijkse doen
en laten als getrouwd mens? Het antwoord hierop is bevestigend,
als we bedenken dat het hier om een belangrijke bron voor misverstand in het huwelijk gaat. Als be bedenken dat wij in het algemeen veel te weinig inzicht hebben en daarom ook veel te wei nig rekening houden met het anders zijn van onze huwelijkspartner.

MAN EN VROUW EN HUN VERSCHILLEN

Het is helaas geen zeldzaam misverstand te menen, dat man en
vrouw gelijk zijn, behoudens dan een paar verschillende lichamelijke geslachtskenmerken, die de verschillende rol van man en
vrouw in het voortplantingsproces aanduiden. Dat klopt zuiver
lichamelijk gezien al niet, want het verschil tussen man en vrouw
beperkt zich niet tot die bekende geslachtsverschillen. Tot in de
kleinste détails is het vrouwenlichaam anders dan dat van de man:
hoofd, arm, hand, nagels, tot aan het kleinste huidgedeelte toe!
Toch zijn het vooral haar innerlijk, haar geestelijk wezen, haar
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persoon, die grondig verschillen van de mannelijke persoonlijkheid.
Zo gezien zijn er eigenlijk twee soorten mensen, mannelijke mensen en vrouwelijke mensen. Niet zo maar een beetje anders, maar
verschillend tot in hart en nieren! Juist in dit anders zijn nu ligt het
geheim van de aantrekkingskracht tussen beiden, in het eeuwig elkaar zoeken van man en vrouw, omdat zij ergens voelen alleen
niet 'af' te zijn, niet compleet mens te zijn. Daar, in dit anders zijn,
ligt ook het geheim van het levensgeluk, dat een goede huwelijks
kan betekenen, maar tevens ook de diepe, rampzalige-partne
en eenzaam makende teleurstelling, die een mislukt partnerschap
kan veroorzaken. Wanneer twee mensen hun anderszijn niet als
aantrekking maar als een soort afstoting ervaren, blijkt hoe moeilijk het is om het bij elkaar uit te houden: dag in dag uit, nacht in
nacht uit. In al die gewone alledaagse dingen, waarin twee mensen
bij elkaar zijn: wanneer ze zien en horen, telkens weer, jarenlang,
hoe de ander eet en slaapt en snurkt, hoe hij loopt en in zijn stoel
zit, zijn krant leest of zich de handen wrijft; hoe hij of zij in neus of
oren peutert, de keel schraapt, geeuwt en hoe al die duizenden gebaren, gewoontetjes en hebbelijkheden ook heten mogen. Dit alles
is zonder veel betekenis en onbelangrijk in een verhouding, waarin
men positief op elkaar gericht is, maar het wordt onleefbaar, zodra
deze positieve spanning eruit is en twee mensen, die elkaar geslachtelijk zouden moeten aanvullen en completeren, tot twee gewone elkaar niets zeggende of zelfs elkaar afstotende mensen geworden zijn. Het heeft dus alle zin om eens stil te staan bij dit wezenlijk verschil (of deze verschillen) tussen man en vrouw.
Daarbij zullen we in het midden laten of deze verschillen nu
uit een typisch andere aanleg of natuur voortkomen, dus of de
mannelijke en vrouwelijke natuur, zoals wij die kennen, als het ware aangeboren is, dan wel of ze een product zijn van milieu en opvoeding en wij dus van een verworven mannelijke of vrouwelijke
geaardheid moeten spreken. Daarover is de moderne wetenschap
het nog lang niet eens. Op verloofden- en gehuwdencursussen heb
ik vaak de vraag voorgelegd, hoe men nu dit verschil tussen man
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en vrouw wel zag en beleefde. De meest verschillende opvattingen
vallen dan te beluisteren. Die antwoorden zeggen veelal meer over
degene, die het antwoord geeft dan over het wezenlijke verschil
zelf. Zo in de trant van: vrouwen kletsen meer dan mannen of: mannen zijn sterker dan vrouwen, vrouwen zijn liever dan mannen,
mannen zijn actiever, vrouwen geraffineerder en zo maar door.
Toch zijn dit — als het waar is — maar bijkomstige eigenschappen.
De opvatting dat vrouwen meer kletsen dan mannen verdwijnt wel,
als men ooit een stel mannen onder elkaar heeft horen praten. Zij
praten wel anders, vanuit een andere geaardheid. En daar gaat
het nu om! Hoe is die typisch andere geaardheid te omschrijven?
Wij kunnen dit misschien het beste toelichten aan de verschillende wijze, waarop man en vrouw tot een geslachtelijke vereniging
komen en hoe zij deze beleven. Laten we dat eerst eens van de kant
van de man bezien.
Er is vaak weinig nodig om bij een man een sexuele geprikkeldheid op te wekken. Iets, wat hij hoort of ziet of wat een bepaalde
indruk op hem maakt, kan van de ene minuut op de andere hem
sexueel beroeren en hem zelfs in een sexuele spanning brengen. Het
alledaagse voorbeeld is bekend: een man, die overdag gewerkt
heeft, komt thuis, eet en brengt de avond door met lezen, een
spelletje kaart of de televisie en gaat daarna naar bed zonder die
dag ook maar iets van sexualiteit in zich te hebben bespeurd. Op
de slaapkamer, in bed, kan er iets zijn, dat hem sexueel aanspreekt
en hem in sexuele spanning brengt. Dat wil dan voor hem zeggen,
dat hierdoor het verlangen naar sexuele activiteit in hem wordt
wakker geroepen. Die spanning stijgt dan meestal vlug en de hele
mannelijke instelling streeft dan naar een snel en intensief hoogtepunt en dringt als het ware naar een ontlading van deze spanning.
Is dit intensieve hoogtepunt in de geslachtelijke vereniging eenmaal bereikt, dan verdwijnt de sexuele spanning snel tot het nulpunt, waarop deze zich de hele dag al bevonden heeft. Van daaruit kan die spanning dan op een ander tijdstip weer snel stijgen,
zodra een nieuwe sexuele prikkel haar invloed weer uitoefent.
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Tussen deze afzonderlijke snel stijgende en dalende toppen in het
mannelijke geslachtsleven is de man als het ware neutraal, sexeloos
en vrijwel niet gericht op het geslachtelijke. In dat interval kan hij
zich richten op materiële en geestelijke zaken, in ieder geval zich
interesseren voor dingen, waarbij geslachtelijkheid en liefde helemaal geen rol spelen: een beroep uitoefenen als hoofd- of handarbeider, werkproblemen oplossen, wetenschappelijk uitvinden enz.
Hij kan dit doen zonder enige gerichtheid, zonder denken aan of
zich gevoelsmatig instellen op zijn vrouw, aangetrokken als hij is
en vervuld als hij kan zijn van zijn werk of bezigheden.
Deze omschrijving van het mannelijke doen en laten is wat te
simpel en te eenvoudig gesteld, maar het geeft ons de mogelijkheid om te wijzen op enige gebruikelijke misverstanden, die uit
deze mannelijke instelling kunnen voortvloeien. Daar is dan allereerst het misverstand van de man zelf, die vanuit zijn eigen beleving
zonder meer aanneemt, dat dit alles bij zijn vrouw óók wel zo zal
verlopen. Dat haar sexuele spanning ook — zoals bij hem -- soms
al door een bepaalde kleinigheid plotseling en fel zich kan aanmel-

den. Dat ervaringen of waarnemingen, die voor hèm prikkelend
zijn, dit ook voor haar zullen zijn. Een gewoon misverstand van
menig man is in dit verband, dat hij bij zijn vrouw een reactie op
het zien van mannelijk naakt verwacht, die hetzelfde is als die hij bij
zich zelf kent, wanneer hij vrouwelijk naakt ziet. Verreweg de
meeste vrouwen blijven sexueel volkomen onberoerd bij het zien
van mannelijk naakt. En dat is geenszins een teken van haar geslachtelijke koelheid of onvermogen zoals vele, hiervan weinig begrijpende, mannen ten onrechte menen. Voor heel wat mannen is
het ook de gewoonste zaak van de wereld — die zij dan ook bij hun
vrouwen veronderstellen — dat de geslachtelijke vereniging slechts
één gebeurtenis is, naast vele andere, die die dag hun aandacht
hebben gevraagd. Het sexuele staat voor de man los en apart van
al die andere hem bezighoudende ervaringen. Hij kan tevens moeilijk begrijpen, hoe zijn vrouw onmogelijk, zoals hij, vanuit het niets
tot een sterke sexuele geladenheid kan komen, die dan nog meestal

snel, recht op de roos wil af gaan. Zou hij dit beter inzien, dan zou
hij zich heel wat weigeringen of gebrek aan spontaniteit en mede
zijn vrouw kunnen besparen. Misverstanden, die zo-werkingva
gemakkelijk te vermijden zijn, maar die ook, wanneer zij telkens
en tekens weer voorkomen, een goede huwelijksverhouding onheilspellend kunnen uithollen.
Maar ook een vrouw, die onvoldoende inzicht heeft in de zojuist
geschetste mannelijke sexualiteit kan tot misvattingen komen, die
haar huwelijksverhouding vertroebelen. Wanneer zij in het mannelijke gedrag alleen maar bespeurt het plotselinge driftmatige
sexuele begeren, dat naar een snelle bevrediging streeft, dan zal zij
al gauw spreken over het dierlijke, het lage, soms ook over het
schrik- en afkeerwekkende. En wanneer zij dan nog bij haar man
de rustige, niet sexuele periodes (tussen zijn meer hartstochtelijke
toppen in) slechts als een liefdeslege fase ervaart, dan zijn er al
heel wat voorwaarden aanwezig voor een teleurstellend en mislukkend geslachtsleven van deze echtgenoten. De andere instelling
en verwachting van de vrouw, waarover zo aanstonds meer, is
meestal veel minder gericht op een directe geslachtelijke vereniging. Ook daarbuiten wil zij aandacht en bewijzen van zijn genegenheid en als die uitblijven, doordat haar man tijdelijk in heel andere dingen opgaat dan in zijn liefdesverhouding met haar, dan is
zij geneigd dit te ervaren als liefdeloosheid en egoisme. Daarom zal
een liefhebbende man, zeker een meer ervaren en wijze man, ook
op haar steeds bevestiging zoekende behoefte aan genegenheid ingaan en de duizendmaal, ook zonder woorden, herhaalde vraag:
'hou je nog van me?' zo bevredigend mogelijk beantwoorden. Zelfs
al begrijpt hij niet helemaal — terwijl hij verdiept is in de nieuwste
politieke verwikkelingen of de sportuitslagen —, waarom zijn vrouw
dat juist nu van hem wil weten. Maar laat hij zich geen illusies maken, dat zijn vrouw dan niet doorheeft, dat hij maar half staat achter zijn afgedwongen liefdesverklaring en voor de andere helft achter de krant zit. En dat is ook helemaal niet erg, als zij maar weet,
dat zijn aandacht voor het wereldgebeuren en al die andere voor
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hem zo interessante zaken in geen enkel opzicht zijn liefde voor
haar vermindert; dat hij nu eenmaal een man is, dat wil zeggen,
dat hij het vermogen, ja zelfs de opdracht heeft om in meerdere
werelden te wonen en te leven, werelden, waarvan háár wereld er
,een is.
Geheel anders dan bij de man verloopt bij de doorsnee geslachtelijk ontwaakte vrouw de geslachtelijke spanning, waarvan de sexuele vereniging slechts één en dan nog maar een beperkt gedeelte
uitmaakt. Is haar liefde en liefdevolle gerichtheid op een mens eenmaal gewekt, dan blijft deze aanwezig en ook werkzaam. Haar
doen en laten speelt zich af in het licht van deze betrokkenheid.
Daarnaast is voor haar iedere andere wereld, waarin de geliefde
geen plaats en geen deel heeft, meestal zonder echte aantrekkingskracht. In haar bestaan is veelal maar één ding echt van belang:
haar verbondenheid met de geliefde, waaraan de rest ondergeschikt is. Daaruit is het misschien begrijpelijk, dat voor een vrouw
niets echt zakelijk, echt neutraal, echt koel wetenschappelijk is.
Wat zij ook doet, doet zij voor haar man, voor haar kinderen, voor
bepaalde mensen (en niet voor de mensheid, zoals menig man
meent te doen). Voor hen kookt ze (wanneer een man kookt, doet
hij dat om het resultaat, om de prestatie), voor hen poetst ze, naait
ze, studeert ze, houdt ze lezingen, tooit ze zich of richt ze haar
huis in.
Ze begrijpt het dan ook vaak slecht, wanneer haar man al deze
activiteiten, al dit drukke doen van 's morgens tot 's avonds niet
als een vorm van haar verbondenheid, van haar liefdesgevoel beleeft en beantwoordt, ja, er soms totaal geen oog voor heeft of het
koel zakelijk bekijkt, zoals hij zijn eigen werk ziet. Het klinkt misschien wat overdreven om te beweren, dat het verwerken van een
mand verstelgoed eigenlijk een uiting is van de liefdevolle ver
tussen de verstelster en de klerendragers. Wanneer dit-bondehi
niet het geval was, zou menige vervelende taak, die wij typisch tot
de huisvrouw vinden behoren, voor haar onmogelijk worden. Van
heel die reeks huishoudelijke karweitjes, die het grootste deel van
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de dag van de huisvrouw in beslag nemen zou weinig terecht komen, als zij die — zoals haar man dat tezelfdertijd op kantoor of
fabriek bezig is te doen — alleen maar zuiver zakelijk zou aanpak
doen, het bezig zijn vanuit een algemene zorgende instel-ken.Ht
een gericht zijn op de mensen, op wie haar doen betrekking-linge
heeft, is echt vrouwelijk en verschillend van het doen en werken
van haar man, die veeleer iets doet om de prestatie, het resultaat,
de opbouw of gewoon om het plezier, dat voor hem in het bezig zijn
zelf ligt.
Dat geldt zelfs voor de opvoeding van de kinderen, waar vooral
de man ook in zijn kinderen iets wil presteren, waar hij succes
nastreeft en er alles voor over heeft, dat zij iets worden en beteke
nen. Een vrouw, een moeder echter, laat dit alles wel niet koud,
maar zij zal haar zorg niet minder doen zijn, wanneer een kind niet
aan gestelde eisen en verwachtingen beantwoordt, wanneer het géén
succes blijkt te hebben, wanneer er géén prestaties worden geleverd.
Daarom kan een vrouw ook zulk een enorme steun voor haar man
zijn, juist als zijn mannelijk streven naar prestatie en volbrenging,
naar succes, moeilijkheden ervaart of mislukt. Want zij zal uiting
weten te geven aan hetgeen voor haar in wezen veel belangrijker
is dan alle succes of prestatie, n.1. aan haar gevoelens van verbondenheid, aan haar liefde, die gericht is op de mens zelf, of deze nu
topprestaties levert of niet. Daar ligt ook één van de (overigens vele) sterke kanten van het zwakke geslacht: haar natuurlijk aanvoelen en begrijpen van menselijke verhoudingen, haar invoelend
vermogen: de spreekwoordelijke vrouwelijke intuitie. Terwijl wij,
mannen, veel meer aangewezen zijn op ons verstand, op onze kennis en onze moeizaam verworven ervaring, op ons vermogen tot
redeneren en logisch onderzoeken. Dit is al bij kinderen op te
merken. Meisjes zijn veel meer dan jongens gericht op het levende en persoonlijke, het nabije en vertrouwde. Zo zal een jongen
(bv. een stadsjongen van vandaag), wanneer hij een paard ziet,
kunnen vragen, waar de motor in dat paard zit en hoe die werkt,
terwijl het meisje veeleer belangstelling heeft voor waar in de auto
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het paard is verborgen, want het levende paard is haar meer nabij
dan de techniek, die een auto doet voortbewegen.
Wie onbevangen weet te kijken, zal steeds weer met enige ver
moeten vaststellen, dat menige vrouw in zuiver technische-bazing
aangelegenheden en situaties, zoals reizen, het hanteren van machines, het contact met ambtelijke instanties, met formulieren etc.
vaak heel wat onhandiger is dan een man, maar dat zij in werkelijk belangrijke zaken als ziekte, ongeval of accuut gevaar veel
minder gemakkelijk het hoofd verliest en vaak met een verbluffende juistheid, geschiktheid en rustige handigheid de situatie in de
hand neemt. Dat zij daarna dan wel eens over haar toeren raakt,
wanneer zij zich goed realiseert, wat er nu werkelijk gebeurd is,
maakt het geheel alleen nog maar méér opvallend.
Waar de vrouw in geheel haar wezen zo ingesteld is op de ver
haar verhouding met mensen, is het dan wonder,-bondehi,p
dat ook de voor haar belangrijkste menselijke verhouding, de verhouding met haar geliefde, met haar man, een absolute en uitsluitende (en vaak ook de rest buitensluitende) is? Haar sexuele leven

ligt geheel ingebed in deze verhouding en de zorg, die zij er voor
heeft. Het is veel minder geïsoleerd dan bij de man meestal het geval is. Voor de meeste vrouwen is het sexuele en vooral de geslachtelij ke vereniging zonder zin en inhoud, wanneer deze geen deel
uitmaakt van een persoonlijke, een totale, haar gehele wezen in
beslag nemende, gebondenheid. De vrouwelijke sexualiteit kent niet
zo die plotselinge spanningen van niets tot zeer sterk en dan weer
tot niets. Is haar liefde eenmaal ontloken, dan blijft het erotischsexuele steeds aanwezig. Soms meer, soms minder, maar dat wil
niet zeggen dat zij ook verkeert in een voortdurende gerichtheid
op en bereidheid tot een sexuele vereniging. Het is veeleer een
steeds aanwezige behoefte aan genegenheid en liefkozingen, aan
een liefdesbetrekking, waarvan de geslachtelijke eenwording er
slechts één is. Een streling, een hartstochtelijke zoen, een omhelzing, waarmee een vrouw spontaan haar man kan verrassen en
die hem soms sexueel niet onberoerd laat en hem daardoor dan ook
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soms misleidt, is allerminst door haar bedoeld als een uitnodiging
om direct samen naar bed te gaan. Wederom een misverstand, berustend op een onvoldoende inzicht in de vrouwelijke aard! Meerdere malen heb ik dan ook een vrouw horen zeggen, dat zij deze
liefkozingen liever achterwege liet, omdat het steeds maar weer
uitdraaide op een geslachtelijke samenleving, waarop zij allerminst
uit was.
Dit alles maakt begrijpelijk, dat het bevredigende van een sexuele
samenleving voor de meeste vrouwen afhangt van de aard van de
relatie, die zij heeft met haar man. Wanneer een vrouw de intieme
samenleving kan beleven als het hoogtepunt van een — haar ook
overigens bevredigende •- verhouding dan kan zij daarin alles leggen, wat zij aan liefde te geven heeft en zo aan haar bestaan, dat
gekoppeld is aan de geliefde man, een diepe zin geven. De sexuele
eenwording is voor haar niet in de eerste plaats een sexueel gebeuren, een soort driftontlading, maar een éénwordingsgebeuren. En
deze vorm van éénwording is slechts één punt (en als het goed is,
een hoogtepunt) in de lange schakel van verbondenheidsgevoelens
en handelingen, die haar dag in, dag uit, met haar echtgenoot verbinden.
Deze zo verschillende aard van man en vrouw ligt vaak ten
grondslag aan talloze alledaagse huwelijksconflicten. Eén voorbeeld
uit duizenden soortgelijke moge dit toelichten: Stelt U zich voor
een normaal, gewoon echtpaar ... In de haast van de ochtend —
allemaal te lang blijven liggen — is de stemming in het gezin wat
geprikkeld en gejaagd en komt het tot een korte en heftige uitbar
tussen man en vrouw. De man vertrekt zonder zoen met een-sting
kwaad hoofd naar zijn werk. Wanneer hij 's middags thuis komt
eten, is de stemming wel weer wat rustiger, maar het botert toch
nog niet erg. Men is koel vriendelijk tegen elkaar. 's Avonds komt
de man opgewekt en tevreden naar huis. Hij heeft de lange dag
hard gewerkt en heeft voldoenning over wat hij gedaan heeft. Hij
begroet zijn vrouw opgewekt en vriendelijk en denkt al lang niet
meer aan de kibbelpartij van 's morgens. 's Avonds voor het sla100

pen gaan maakt hij zijn verlangen naar een intieme vereniging kenbaar en tot zijn verbazing stoot hij daarbij op een muur van voor
hem onbegrijpelijke en hem kwetsende afweer. 'Wat is er nu weer
aan de hand?' vraagt hij zich af. 'Waarom blijft ze zo koud en afwijzend en waarom hebben zijn goede stemming en innerlijke tevredenheid niet meer aanstekelijk gewerkt ?' Hij voelt zich verongelijkt en vanuit zijn standpunt is dit gevoel ook wel begrijpelijk.
Maar de verbazing van zijn vrouw over het gedrag van haar man
is evenzeer begrijpelijk. Of liever, ze is meer bedroefd dan verbaasd, want deze voor haar oninvoelbare, gevoelloze houding van
haar man is niet iets nieuws voor haar, al kan zij nog steeds niet
goed begrijpen, waarom haar man zo onattent en liefdeloos kan
handelen. Hoe kan hij nu zo maar vergeten, wat er die ochtend
gebeurd is? Zij is gekwetst in haar verbondenheidsgevoel en kan
dit nu niet zo maar uit haar hoofd of liever uit haar hart zetten.
Zoals een vrouw ook nooit helemaal invoelt, hoe een man zijn
verlovings- of trouwdag of haar verjaardag kan vergeten.
Er zullen heel wat mannen zijn, die dit alles onbelangrijk vinden
en geneigd zijn te spreken over een al te grote vrouwelijke gevoeligheid of over het 'raadsel vrouw' of ook — wanneer zij onvriendelijk zijn — over dat gezeur van de vrouwen. Waar blijft die hooggeroemde vrouwelijke bereidheid tot overgave, tot liefdevol begrijpen Hij is toch vriendelijk en opgewekt geweest. Hij heeft toch de
hele avond door zijn doen en laten bewezen, van goede wille te
zijn. En hij denkt misschien, dat juist een lichamelijke vereniging
de resten van de nog bestaande ontstemming het natuurlijkst en
snelst uit de wereld kan helpen. Een typisch mannelijke gedachte,
want de meeste vrouwen zullen zich eerst onvoorwaardelijk en
dus pas echt aan hun man kunnen geven, wanneer zij zich weer één
met hem weten, wanneer de gestoorde liefdesverhouding weer goed
gekomen is en daarvoor is toch eerst een — zij het ook korte — wederzijdse uiteenzetting nodig.
Een poging om het verstoorde contact door een sexuele vereniging te herstellen, zelfs voordat de gevoelsmatige overeenstem?
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ming en verbondenheid wéérgevonden zijn, komt vele vrouwen als
onbegrijpelijk, grof, ja soms egoïstisch voor en de onverschilligheid en het geringe belang, dat een man aan dit soort onenigheden
pleegt toe te kennen, kwetst haar vaak meer dan de boze woorden
van de onenigheid zélf. Deze zo verschillende wijze van beleven,
deze zo andere instelling, die wij in dit voorbeeld zagen, treffen
wij bij vele huwelijksconflicten telkens weer aan. Een man, die in
twee of meer werelden leeft en zijn vrouw en gezin deelt met zijn
werk en wat hij nog meer als zijn plicht ziet. Een vrouw, die slechts
één wereld kent, de wereld der verbondenheid met haar naasten,
met haar man, haar kinderen, haar mensen, die van haar zorg afhankelijk zijn. Een man, wiens liefdesleven en ook wiens sexuele
leven episodisch is, d.w.z. zich alleen bij tijd en wijle uit en dan
meestal heftig. En een vrouw, wier liefdes- en geslachtsleven voortdurend werkzaam en actief is.
Een man kan zich na een liefdevolle sexuele eenwording met zijn
vrouw diep gelukkig voelen en zich vol nieuwe energie weten. Het
grootste deel van deze energie laat hij echter afvloeien in zijn taak
en in zijn werk, dat hem juist nil zinvol voorkomt en zijn scheppingsdrang prikkelt. Het vrouwelijke gemoed echter verwacht na
iedere echte gelukkige geslachtelijke vereniging, dat zij haar beminde blijvend nader gekomen is. De energie, die dit bij háár oproept,
blijft geheel binnen deze relatie met hem en verhoogt er voor haar
de waarde van.
Zo verschillend zijn man en vrouw. Zó verschillend, dat ik overtuigd ben van de juistheid van hetgeen een vrouw mij eens vertelde:
'Een uur van echt samenzijn, waarin ik mijn man geheel en al voor
mij weet, een uur, waarin hij gevend en nemend opgaat in wat wij
elkaar te zeggen hebben, is voor mij eigenlijk meer waard dan een
stormachtige sexuele vereniging, al is mijn man nog zo lief en minnend'. Toch blijft het vaak voor veel mannen moeilijker om een
uur echt met hun vrouw samen te zijn en geheel oor en oog voor
haar te zijn, dan zich sexueel met haar te verenigen.
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MAN EN VROUW EN HUN VERBONDENHEID

We hebben enige verschillen tussen man en vrouw proberen toe
te lichten aan het voorbeeld van de zo geheel andere betekenis,
die het sexuele leven bij man en vrouw pleegt te hebben. Misschien
is hierdoor wel een wat magere indruk ontstaan over de betrek
tussen 'de wereld van de man en de wereld van de vrouw'.-kinge
Immers de volheid van die werelden wordt slechts onvoldoende
aangeduid door de sexuele gesteldheid van man en vrouw. Of, anders gezegd, van de drieheid: man, vrouw en de verhouding tussen
beiden hebben wij het alleen nog maar gehad over de man als
aparte vorm van mens zijn en over de vrouw als afzonderlijk mens,
als persoon, maar nog weinig over hun verhouding, hun wederzijdse betrekking en hun betekenis voor elkaar.
Onze aandacht geldt hier verder dan ook het wonderlijke verschijnsel, dat, eeuw in eeuw uit, zolang er mensen geweest zijn,
man en vrouw elkaar gezocht en gevonden hebben, al was het dan
met nóg zo verschillende bedoelingen. Dat er geroofd en geschaakt,
gevochten en verhandeld is. Dat vernuft en handigheid, heldenmoed en opofferingsgezindheid, maar ook duistere begeerte en
winstbejag, alle hoogheid en alle laagheid, waartoe wij mensen in
staat zijn, steeds maar weer die verbintenis van man en vrouw nagestreefd hebben. Vandaag niet minder dan vroeger. Hoe komt dit?
Wat zit daar achter? Of nuchter gezegd, wat drijft twee mensen
ertoe vader en moeder, familie en huis te verlaten om met iemand,
die tot voor kort een vreemde was, een lotsverbondenheid voor het
leven aan te gaan? Een vraag, die ieder mens in zijn leven, of hij
nu gehuwd is of niet, kent. Iedere tijd heeft daarover op een eigen
manier gedacht en hierop een eigen antwoord trachten te geven.
Ook onze tijd meent op deze vraag: naar het waarom van het
huwelijk, zulk een atwoord te hebben. Een antwoord, waarin dan
het wezenlijke, de kern van het huwelijk, naar onze huidige beleving ligt besloten. Om die eigentijdse huwelijksbeleving duidelijker
te kunnen zien is het misschien goed hier eerst eens een tweetal op103

vattingen over het huwelijk als man-vrouw-verhouding te vermelden, die min of meer aan het verouderen zijn en steeds minder in
onze tijd passen.
a] Er is een tijd geweest (en die tijd is nog niet helemaal voorbij), dat men als volgt redeneerde: Er bestaan twee soorten mensen,
mannen en vrouwen. Waarin verschillen ze? Het antwoord leek
eenvoudig: het verschil tussen man en vrouw is duidelijk zichtbaar
in hun geheel verschillende geslachtelijke aard, hun verschillende
rol in het voortplantingsgebeuren, hun verschillend gebouwde geslachtsorganen. Deze organen verenigen zich, waardoor bevruchting optreedt en nieuwe mensen ontstaan. Het is belangrijk, dat er
steeds weer nieuwe mensen geboren worden en de mensheid niet
uitsterft. En daarom heeft de natuur, of heeft de Schepper, die
vereniging tussen man en vrouw, terwille van de voortplanting, niet
zomaar laten afhangen van de willekeur van de mensen, maar bestaat er zo iets als geslachtsdrift, een drift, die man en vrouw dringt
en dwingt tot geslachtelijke aantrekking en geslachtelijk verkeer.
Als beloning voor dit geslachtelijk verkeer, dat dus plaats vindt in
dienst van de voortplanting, treden de geslachtelijke lust (orgasme)
en de bevrediging van de driftspanning op. Die lustbevrediging is
zo groot, dat zij zich telkens wil herhalen. Ziedaar dan een zgn. verklaring van het eeuwig elkaar zoeken van man en vrouw. Wanneer
men deze — overigens maar heel eenvoudig weergegeven — opvatting goed beschouwt, zal het opvallen, dat de woorden 'man en
vrouw' hierin net zo goed vervangen kunnen worden door 'stier en
koe, kater en poes' of welk geslachtelijk levende diersoort dan ook.
Het heeft met mens-zijn en huwelijk nog niets te maken. Maar zij,
die deze theorie aanhangen, zijn niet voor één gat te vangen.
Het huwelijk, zeggen zij, hoort wel degelijk hierbij. Want met
verwekken en tot geboorte brengen van kinderen alleen is de voortplanting niet gediend. Het mensenkind heeft tien tot twintig jaar
nodig om volwassen te worden en zelfstandig te kunnen leven. In
die tijd moet het gevormd en opgevoed worden, heeft het een vader
en een moeder nodig. Daarom moeten man en vrouw, die onder
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invloed van hun geslachtsdrift elkaar gevonden hebben, in gezinsverband levenslang bij elkaar blijven. Kerk en overheid bevestigen
dat in hun regels en wetten. Deze opvatting, die zulk een dwingende en uitsluitende kracht toekent aan de geslachtsdrift, ziet het
huwelijk eigenlijk alleen maar als een instelling ten dienste van
de voortplanting. Lange tijd heeft deze opvatting geheerst en ook
nu nog zijn er wel mensen, die op deze wijze over hun huwelijk
denken.
Maar voor de meeste thans levende echtparen is deze huwelijks opvatting te smal geworden. Het huwelijk is meer dan een geoorloofde situatie om geslachtsverkeer te plegen, waarmede ze een goed
werk doen, omdat zij de mensheid in stand helpen houden. In zo'n
huwelijk kun je sexueel je gang gaan en buiten het huwelijk kan
en mag geen sexualiteit bestaan. Het huwelijk wordt zo tot een in-

stelling voor geslachtelijke bevrediging en gezien het feit, dat eigenlijk alleen de man in bovengenoemde zin een geslachtsdrift
heeft, is de sexbevrediging het huwelijksvoorrecht van de man en
wordt het huwelijksbed vooral voor hèm tot een sexueel recreatie en lustoord. Dit is het huwelijk lange, lange tijd geweest. En nog
vraag ik mij vaak af, of het dat voor sommigen niet nog is. Het was
de tijd, waarin de man vooral zijn sexuele rechten had en de vrouw
haar plichten. De tijd, waarin de vrouw haar man niet mocht weigeren (immers zijn geslachtsdrift moest toch bevredigd worden!). De
tijd, waarin de vrouw niet geacht werd een eigen, zij het ook wat
anders geaard, sexueel leven te hebben. Een tijd, waarin de man de
vrouw 'gebruikte'; een woord, dat in ons spraakgebruik nog lang
niet is uitgestorven en dat men, zowel van mannen als van vrouwen kan horen, al bedoelen zij het dan misschien niet zo cru als dit
woord feitelijk aangeeft.
Wij hebben vanuit deze opvatting het huwelijk een zaak van
recht en gewoonte zien worden. Wij hebben er een huwelijks'plichten'-leer uit zien geboren worden, die de afzonderlijke mens, meestal de vrouw, in haar persoonlijke eigen aard opofferde aan wet en
plicht. Pas geleidelijk aan is dit veranderd mede door het verwer-
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ven van een meer volwaardige plaats van de vrouw in onze samen
Deze emancipatie is nog wel niet helemaal voltooid, maar-leving.
heeft al wel het karakter van huwelijk en gezin in nog geen eeuw
tijds danig veranderd.
b] Hiertegen, tegen de verwaarlozing van het eigene, het persoonlijke onder invloed van de zgn. dwingende kracht van geslachtsdrift en voortplanting, is dan ook een tegenstroom tot ontwikkeling gekomen. Velen gingen inzien, dat de vrouw aanspraak
kon maken op een gelijkwaardig partnerschap in de onderlinge
omgang, dat zij een recht kon doen gelden op liefde, geborgenheid
en respect en dat dit alles in de verhouding tussen man en vrouw
groter waarde had dan de geslachtsdrift en de geslachtelijke bevrediging, ja zelfs de voortplanting. Toen kwam het woord liefde meer
aan bod. Het is werkelijk geen wonder, dat als reactie hierop — en
dit alles bereikte in de romantiek van de vorige eeuw wel een
hoogtepunt -- de man-vrouw verhouding gezien werd als een geestelijke liefde, als een zielenverwantschap en genegenheid, zoals dat
ook in de tijd van de troubadours en minnezangers het geval was
geweest. Deze ridderlijke mannen, die leven en welzijn over hadden voor de geliefde, tere prinsesse, maar bij wie het niet opkwam
-- om het eens huiselijk te zeggen — om met deze geliefde naar
bed te willen gaan, zijn tot symbool van deze geestelijke liefdes
geworden.
-opvating
De romantische opvatting over de man-vrouw -verhouding en
ook over het huwelijk als een zuiver geestelijke, verfijnd aristocratische en ideale verbintenis is al even onwerkelijk en eenzijdig als
de opvatting, waarop zij een reactie was. En ook dit soort huwelijken is nog lang niet uitgestorven. Huwelijken, waarin het geslachtsleven een armzalig bestaan leidt en eigenlijk nauwelijks geduld wordt. Waar de geslachtelijke vereniging ervaren wordt als
strijdig met de geestelijke eenheid en hoogheid, die men nastreeft.
Waar de schaamte (en vaak ook de angst) voor het sexuele weggepraat en weggedacht wordt in diepzinnige gesprekken over kunst
en literatuur, over Bach en Picasso. Waar de schroom voor licha-
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melijke uitingen onoverwinbaar blijkt, waar erotisch tederheidsbertuigingen als ordinair en laag beleefd worden en zelfs een gewone
lichamelijke aanraking een soort verlegenheid oproept. Dan wordt
de kloof tussen de hoge geestelijke liefde en de lage aard en drang
van de sexuele natuur wel erg groot. Steeds weer heb ik met de
grootste verbazing geluisterd, wanneer dergelijke, geestelijk verfijnde en beschaafde mensen spraken over de primitieve, linkse, ja
boertige wijze, waarop zij hun sexuele leven vorm gaven. Dergelijke meer geestelijke huwelijksrelaties hebben met een werkelijke
man-vrouw verbondenheid vaak weinig gemeen. Maar eerst recht
moet men huiverig staan ten opzichte van huwelijken, waar het
sexuele helemaal niet bestaat op grond van hoge geestelijke overwegingen. Het Platonische of Jozef-huwelijk is vrijwel steeds een
diep gestoord huwelijk, dat het wezenlijke van de huwelijksrelatie
miskent.
Geen van beide huwelijksopvattingen voldoen meer om het huidige huwelijk zijn vorm en inhoud te geven.

HUWELIJKSLIEFDE

Met welke verwachtingen en hoop gaan wij in deze tijd trouwen?
Wat verwachten wij, wanneer wij voor eens en voor altijd ons levenslot koppelen aan dat van een ander? Of hebben wij niet eens
de verwachting, dat het voor eens en voor altijd zal zijn, zoals
sommigen beweren, die de hoge echtscheidingscijfers bekijken?
Om met de laatste vraag te beginnen: zouden er werkelijk mensen zijn, die gaan trouwen met de gedachte, dat er altijd nog zoiets
als echtscheiding bestaat, wanneer het huwelijk hen niet mocht
bevallen? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Wanneer twee mensen gaan
trouwen gebeurt dat toch, althans in onze cultuur die gebaseerd
is op het monogame huwelijk, met de bedoeling een verbintenis
voor het leven aan te gaan. En ook al blijkt dan later het huwelijk
uiteen te vallen, dan is het toch steeds zo, wanneer men achteraf
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in een dergelijk mislukt huwelijk naar het verleden kijkt, dat ook
aan dit huwelijk een verwachting ten grondslag lag, die een verbintenis voor het leven beoogde. Want dit verwachten wij toch allemaal op onze trouwdag: het samen beginnen aan iets nieuws, dat
blijft.
Als we trouwen richten we een eigen ruimte voor ons samen in,
een huis, een paar kamers, waarin wij onze eigen wereld bouwen.
Met stoelen, tafels, lampen, boeken en allerlei dingetjes en prulletjes, die de holle ruimte tot onze eigen vertrouwde levensruimte
maken, beschut tegen de openheid, de gevaren, de ruwheid en de
winderigheid, tegen de bedreigingen en vermoeienissen van de grote wereld daarbuiten. Wij bouwen ons een thuis. Niet als een tent
om er alleen in te overnachten, niet als een schuilhut alleen maar
voor als het regent, niet als een cafetaria om er te eten en ook niet
als een fort om ons te verdedigen. Het thuis van man en vrouw
is de sfeer, de geborgenheid, de intimiteit, de uitdrukking van het
samen zijn van die man en die vrouw. Een samen zijn voorgoed en
blijvend, voor nu en voor altijd. Dit lijkt een eerste antwoord op
de vragen van zoëven: wat verwachten wij, wanneer wij gaan
trouwen? Dit samen-zijn houdt in een verbondenheid, een aanvul
een opvang van ons eigen persoonlijk bestaan: begrip,-lingope
aanvaarding, hartelijkheid, troost en voor ook liefde.
Maar wat is liefde? Wat is huwelijksliefde? En dan stellen we
opnieuw de vraag: Wat drijft man en vrouw naar deze verbondenheid? Is het, omdat wij ons sexueel zo aangetrokken voelen tot de
ander? Is het, omdat onze geslachtsdrift ons drijft? Misschien.
Maar dan toch maar voor een klein deel. Want het is toch vooral,
omdat wij ons als eenling zo onaf weten en ons ook zo voelen:
omdat wij onze eenzaamheid willen opheffen. Want het is alleen
de liefde, die de eenzaamheid vermag op te heffen. Een van de allerdiepste behoeften van de mens — telkens en telkens kunnen we
ons hiervan overtuigen — is de doorbreking en opheffing van onze
eenzaamheid. Het verlangen naar verbondenheid, naar samenzijn,
naar opheffing der eenzaamheid is dan ook een heel wat diepere
109

en heel wat duurzamer wortel voor het liefdesverlangen en dus ook
voor het trouwen. Dieper dan de sexuele driftimpulsen of het huwen omderwille van een 'goede partij'.
Er is een tweetal soorten ervaringen, die dit bevestigt. Allereerst
die huwelijken, die geen echt liefdeshuwelijk werden, waarin dus
de poging om tot een twee- eenheid te komen mislukt is, waarin
geen levensverbondenheid aangetroffen wordt. Want wat is daar
het grootste leed? Ongetwijfeld de eenzaamheid, de liefdeloosheid,
het alleen staan, het ontbreken van de nagestreefde man-vrouwverbondenheid. Het verdriet van de voor elkaar vreemd en eenzaam geworden echtgenoten uit mislukte huwelijken wijst ons de
weg naar de kern van onze huwelijksverwachtingen: opheffing van
die eenzaamheid, openheid voor en naar de ander, loskoning uit
de kerker van ons eigen schamele ik.
Een andere ervaring, die dit bevestigt, vormen de ongehuwden.
Want, wat maakt het ongehuwde bestaan — niet het ongehuwde
bestaan, dat nog uitzicht heeft op een huwelijk en dat nog staat in
het teken der verwachting — als definitieve levensvorm zo moeilijk?
Afgezien van een reeks sociale, financiële of misschien ook sexuele
moeilijkheden is het toch vooral de grote, grote moeilijkheid om
als ongehuwde de onafheid en de eenzaamheid van het eigen bestaan te doorbreken. Dat is het wezenlijke van de liefdeshonger,
die zo kenmerkend is bij vele ongehuwde mensen. Het zevende
hoofdstuk zal daarop verder ingaan.
Het gaat ons nu om de diepe drang in ieder mens, in ieder van
ons, om de behoefte, die ons een ander mens of andere mensen
doet opzoeken, die ons dwingt ons leven te delen met anderen. En
wel zodanig, dat wij ons zelf zoeken te geven in het beste, dat wij
te bieden hebben; dat wij ons zelf in dienst willen stellen. Zodanig
ook, dat wij bereid zijn te ontvangen. Dát noemen wij immers liefde. Is dit niet juist wat wij verwachten, wanneer wij gaan trouwen?
Wij zijn kennelijk niet geschapen voor de eenzaamheid. Reeds ons
lichaam heeft allerlei kenmerken, die erop wijzen, dat wij moeten
leven samen met anderen: ons spreken, de gebaren van onze han110

den, onze zintuigen, onze geslachtsorganen duiden op een behoefte aan anderen. Maar meer nog onze gehele menselijke geest, ons
hele menszijn, is gericht op een samenzijn met anderen.
Zolang er mensen geweest zijn, hebben zij gestaan voor de oplos
grote, eeuwige mensenvraag, hóe hun eenling-zijn te-singvade
overwinnen, hoe op te gaan en samen te zijn met andere eenlingen,
hoe uit te stijgen boven de zinloosheid en waardeloosheid van een
bestaan als los individu, hoe vereniging tot stand te brengen. Dat
zal al wel gegolden hebben voor de holen van het stenen tijdperk,
maar ook in Egypte en Rome, voor de middeleeuwse monnik evengoed als ook nu nog voor de moderne kantoorbediende of f abrieksarbeidster. Het antwoord op die vraag 'wat doe ik met mijn eenzaamheid?' lijkt zo op het eerste gezicht nogal verschillend in de
loop der tijden. Maar alles bij elkaar heeft de mens er toch maar
één antwoord op kunnen vinden, nl. liefde. Liefde in haar vele
vormen blijkt de enige mogelijkheid, die wij als mens hebben
om de beklemming van ons eenling-zijn te doorbreken.
De geschiedenis van de mensheid, de geschiedenis van het denken en doen van de mens, de geschiedenis van de wijsbegeerte en
godsdiensten is de geschiedenis van de liefde onder de mensen. In
een tijd, onze tijd, waarin de liefde tot God en verbondenheidsgevoelens met Hem steeds minder mensen opheffen uit hun eenzaamheid; in een wereld, waarin God voor miljoenen de Grote Onbekende is geworden en godsdienst voor hen geen echte religie (d.w.z.
'verbondenheid') meer betekent, richt zich het verbondenheidsstreven, het liefdesverlangen naar de mensen. 'Hou van me, bemin
me, laat me van je houden, laat me je liefhebben'. Dat zal wel in
alle tijden zo geweest zijn. Van een bevestiging, een ja, op het
hierin uitgedrukte verlangen zal wel altijd het menselijk geluk op
deze aarde hebben afgehangen. In ieder geval is het thans meer
dan ooit het geval. Wie om zich heen ziet en wie ook het vermogen
heeft in eigen hart te blikken, raakt overtuigd van die ontzagwekkende liefdeshonger. Een honger, die in onze tijd wellicht extra
groot is, omdat in het publieke leven van alledag alles zo zakelijk
111

en zo koel, zo efficient kan zijn. Zonder eten en zonder drinken
kunnen wij niet leven. Maar zonder liefde kunnen wij als mens
evenmin bestaan. Menselijk bestaan immers betekent steeds medemens zijn, leven voor en met een ander of met andere mensen.
De voor de hand liggende en minst moeilijke oplossing (wat
iets anders is dan eenvoudige oplossing) voor de eenzaamheid is
de liefdesverbondenheid met één ander, met de geliefde, dus het
huwelijk. De minder voor de hand liggende en heel wat moeilijkere
oplossing (wat iets anders is dan onmogelijke oplossing) is het
medemens-zijn, het liefhebben en bemind worden, te moeten verdelen over meerdere mensen, zoals dat in het volwaardige ongehuwde bestaan het geval is. Daarom is het verlangen naar een liefdeshuwelijk zo intens groot. Daarom vinden wij in iedere krant
huwelijksadvertenties, daarom zijn er huwelijkscontactbureaux,
daarom wordt er door goedbedoelende vrienden en familieleden
gekoppeld. En daarmede hebben wij ook de aard van onze moderne
huwelijksverwachtingen aangegeven. Ons huwelijk is een liefdeshuwelijk of het is géén huwelijk. Alles in en rond en met het huwelijk, alle problemen van de moderne huwelijksnood (en dat
zijn er heel wat) kunnen alleen vanuit die liefde benaderd worden:
de opvoeding en vorming van onze kinderen, de regeling van het
kindertal, het gemengde huwelijk, de sexuele huwelijksmoeilijkheden, de huwelijksmoraal, de verloving en de verkering en zo maar
door. Alleen vanuit de liefde kan dit alles zinvol geordend en benaderd worden. Maar wat is die liefde?

EISEN, GEVEN EN ONTVANGEN

Wanneer je met liefde een bepaald romantisch gevoel bedoelt, iets,
waar je helemaal warm van wordt en waar je bij toeval in terecht
komt (soms tot over je oren), is dat heel iets anders dan wanneer
je liefde een opgave, een program noemt, dat weliswaar wat inspiratie nodig heeft, maar dat toch voor het overgrote deel bestaat
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uit doen en werken, uit transpiratie dus. 'Neen', zeggen sommigen,
die al lang getrouwd zijn, 'natuurlijk is huwelijksliefde niet romantisch. De beslommeringen, zorgen en teleurstellingen van iedere
dag maken de verhouding met man (of vrouw) er niet romantischer
op. De aantrekkelijkheid van de ander, die mij vroeger zo helemaal te pakken had, wordt met het jaar geringer. Wij zijn al blij,
als wij niet al te schokkende conflicten hebben en het huwelijksbootje niet al te veel schommelt. Romantisch is het allerminst en
of het nog wel liefde is, wie zal het zeggen? Is het niet meer een
kwestie van: het beste ervan maken, voor je eigen rust en vrede of
om de kinderen ?'
Mensen die het zo voelen, beweren eigenlijk het volgende: 'Jouw
aantrekkelijkheid wordt geleidelijk aan zo gering en zo weinig zeggend meer, je wordt zo saai, zo alledaags en zo vervelend, dat ik
niet meer in staat ben nog echt van je te houden, dat ik dat oude
gevoel van vroeger niet meer vermag op te brengen'. Waar zit nu
het onjuiste, de fout in deze instelling? Want dat dit een voor ieder
huwelijk funeste instelling is — al komt die dan ook nog zo veel

voor — staat buiten twijfel. We zijn hier zelfs een heel belangrijke
misvatting omtrent huwelijksliefde op het spoor. Er zijn nogal wat
mensen — en daaruit komen vooral de teleurgestelden, de bittere
galspugers over liefde en huwelijk voort —, die menen, dat het
vraagstuk van de liefde vooral een kwestie is van bemind worden.
Liefhebben, zeggen zij, is alleen mogelijk, wanneer de ander zó is,
dat ik hem (of haar) wel beminnen móet. Dat hij mij zo lief voorkomt, dat ik niet anders kan dan hem liefhebben. Of anders gezegd, om liefde te kunnen opbrengen eis ik dus van de ander, dat
hij zo en zo zal zijn en anders is er geen blijvende liefde mogelijk.
En ook omgekeerd menen deze mensen, dat zij alleen liefde ontvangen zullen, als zij voor een ander de moeite waard zijn en blijven om bemind te worden, als zij voor de ander een grote reeks
aantrekkelijke en maar een heel klein beetje (te verdoezelen)
kwade eigenschappen hebben. Niet dat zij (vóór hun huwelijk) rus
zitten te wachten tot er eens iemand langs komt, die getroffen-tig
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wordt door hun beminnenswaardige eigenschappen en daardoor
plotseling zijn liefde over hen uitstort (ofschoon, die zijn er ook
wel: die geloven nog in sprookjes van prinsen en assepoesters).
Neen, de meeste mensen zijn in deze tijd erg actief en doen hun
best om zo op te vallen, dat men wel van hen houden moet. Mensen, die er veel zorg aan besteden om aantrekkelijk en begerenswaardig te zijn. Talrijke paden worden daartoe bewandeld.
Vrouwen proberen de liefde te bemachtigen door zich mooi en
opvallend te maken, door hun lichaam en hun maniertjes, hun kleding en hun conversatie in dienst van de liefde te stellen. Mannen
zoeken het op een andere manier: in beroepssuccessen, in vlotheid,
in macht en rijkdom: wat voor de één een bromfiets zal zijn en voor
de ander een sportwagen. Onweerstaanbaar wil men zijn en zo de
liefde verwerven. Zo wordt het zoeken naar de liefde een kwestie
van zorg voor je sex-appeal, gemengd met sociaal succes, met een
houding van geslaagd zijn in het leven. En deze houding zien wij
niet alleen bij het zoeken van een huwelijkspartner (dus in de verkering en verloving) maar ook nog, als het huwelijk al lang gesloten is. Maar dan verwacht men vooral van de ander dit beminnenswaardig-zijn. Dan wordt aan de huwelijkspartner de eis gesteld, dat hij of zij op dezelfde manier de moeite van het liefhebben waard blijft: 'Ik kan alleen maar van je houden, als je er aantrekkelijk en verzorgd blijft uitzien, lief en coquet doet. Of sterk
en flink bent, je vol aandacht en voorkomend gedraagt'.
Hoe vaak kunnen we niet horen van mannen: 'Hoe kan ik nu van
die vrouw houden: haar haar heeft in geen half jaar een kapper
gezien, de uienlucht van gisteren zit er nog in, van vroeg tot laat heeft
ze die jasschort aan: aan tafel, in de keuken, bij de televisie. Om
van haar nachtkledij maar niet te spreken'. Of van vrouwen: 'Van
die man houden? Die denkt alleen maar aan zichzelf, aan zijn
krant, aan zijn duiven en aan zijn sexuele pleziertjes, waar ik wèl
goed genoeg voor ben'. Dit zijn uitingen van een grondige teleurstelling in de ander en in de liefde. De mensen, die dit uitspreken,
hebben ook wel gelijk. Het is niet leuk, als je vrouw geen enkele
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belangstelling meer schijnt te hebben voor haar uiterlijk. En het
kan heel moeilijk zijn, wanneer je man helemaal niets meer heeft
van de voorkomendheid en de galante belangstelling, die hij als
verloofde aan de dag legde. Toch komt dit soort zure opmerkingen
voort uit een beslist foute verwachting van het huwelijk en de huwelijkslief de, die het draagt. Het is de instelling van: als je lief
bent, kan ik van je houden, anders niet. Het is de houding, die de
liefde op de eerste plaats verwacht van de ander. Het is de eisende
houding. Mijn vermogen tot liefhebben is afhankelijk van wat jij
kunt vervullen van mijn eisen. Maar met liefde heeft deze instelling nog maar weinig te maken. Zij slaat misschien op de verliefdheid, maar het samen leven in het huwelijk is niet mogelijk op de
basis van eisen. Liefde eist niet. Rijpe liefde betekent in de eerste
plaats geven.
Toen ik als jong arts voor het eerst in aanraking kwam met huwelijksconflicten en ernstige moeilijkheden tussen man en vrouw,
raakte ik telkens weer sterk onder de indruk van de tekorten en
akeligheden, die een man over zijn vrouw vertelde en ik vond

meestal, dat hij groot gelijk had, wanneer hij háár de schuld gaf en
bepaalde eisen stelde. Maar wanneer ik dan de vrouw in haar, diep
van binnenuit komende teleurstellingen over een reeks wandaden
van haar man aanhoorde, dan ondervond ik weer hetzelfde
en twijfelde ik aan haar schuld en begreep, dat zij juist hem schuldig vond en ook haar eisen stelde. De eisen van beide kanten leken
dan meestal niet onredelijk, zodat ik zelf aanvankelijk in deze gevallen ging zoeken naar een voor beiden aannemelijke tussenoplossing. Aan beide zijden verzamelde ik naarstig de grieven en
teleurstellingen, de voorwaarden en de eisen. Die besprak ik dan
met de andere partij, er van uitgaande, dat, als beiden wat water
bij de wijn deden en wat eisen inwilligden en daarnaast zelf wat
eisen lieten varen, er een nieuwe harmonie tot stand zou kunnen
komen. Ik was als het ware een bemiddelaar tussen partijen. Overigens allerminst een succesvolle bemiddelaar, want zodoende
speelde ik juist in op hun foute instelling, op hun eisende houding,
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die juist een bron van bestaande moeilijkheden was. Het resultaat
van dit soort werk was dan ook vrij pover. Later ging ik dat ook
begrijpen, want je kunt een huwelijk en zeker de liefde nu eenmaal
niet bouwen op het inwilligen van elkaars eisen, hoe redelijk die
ook mogen schijnen.
Liefhebben en trouwen betekent niet, dat ik het recht heb om
de ander eisen te stellen. Die woorden 'recht hebben op' komen
dan ook telkens weer terug, wanneer mensen over hun huwelijksconflicten praten. Liefde is echter een belangeloos gericht zijn op
de ander, het is een geven en daarna pas een ontvangen, het is een
opgave, een taak, een levensprogram, een telkens weer ingesteld
willen zijn op de ander, op diens geluk. Maar is dat nu wel op te
brengen? Vooral, wanneer men zich constant ergert aan de slonzigheid van de vrouw of aan het egoïsme van de man? Toch wel,
al is het niet gemakkelijk. Het is trouwens de enige weg, die de
liefde kent, terwijl eisen daarentegen, ja ieders eis uit ergernis of
teleurstelling, de liefde verhindert en de liefdevolle gerichtheid
blokkeert. Echte liefde, zegt men, vermag alles. De slonzigheid, het
egoïsme en alle andere ergernissen verdwijnen niet, omdat geëist
wordt, dat ze verdwijnen, maar omdat zij weg kunnen smelten in de
warmte en het licht van de belangeloze liefde. Dat is het, wat bedoeld wordt, wanneer wij over het mysterie, het onbegrijpelijke van
de liefde, horen spreken. Het wonder, dat de liefdevolle gerichtheid op de ander (mèt zijn goede, maar vooral ook met zijn nare
dingen), dat de zorg voor het geluk van die ander, uiteindelijk ook
voor onszelf het grootste geluk blijkt te zijn. Dat lijkt de kern van
alle streven naar liefde en het hoogste, waartoe een mens kan komen. Het lijkt ook de enige grond, waarop het huwelijk tussen man
en vrouw kan blijven bestaan.
Is dit nu een onbereikbaar ideaal of is het een werkelijkheid,
die binnen ons aller bereik ligt? Een werkelijkheid die we zelf gestalte en vorm kunnen geven, telkens weer opnieuw, ook dan als
we zelf voortkomen uit een weinig gelukkig huwelijk, als we de
mislukte huwelijken van onze familie of kennissen meemaken, als
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teleurstelling en tekorten ons eigen huwelijk bedreigen? Tegenover
het meestal in dergelijke trieste omstandigheden gehoorde standpunt: 'Och, je moet nu eenmaal het onmogelijke niet verlangen: je
moet op aarde geen hemel verwachten; stel je tevreden met wat je
hebt; het leven en de mensen zijn nu eenmaal onvolmaakt; alles is
ijdelheid; er zijn nog zoveel andere dingen buiten je huwelijk', en
andere wijze raad, die de berusting predikt, tegenover dit zeker
niet idealistische maar wel erg nuchtere standpunt, werd hierboven
echter geprobeerd een andere instelling naar voren te brengen. Een
instelling, die ervan uitging, dat het leven tussen mensen en vooral
het leven tussen gehuwde mensen slechts mogelijk is door een gevende en dienende liefde. Een instelling, die de liefde ziet als de
kracht, die uiteindelijk opgewassen is tegen de onvermijdelijke teleurstelling, verbittering, eenzaamheid, die tot het gewone mens
zijn behoren. Maar nogmaals: Is dat nu niet te mooi: de liefde, die
alles overwint?
Zie eens naar al die brieven waarin luisteraars hun desillusie,
hun teleurstelling, hun onvermogen en hun ellende over hun huwelijk neergeschreven hebben? Is dat dan ook geen werkelijkheid?
Ongetwijfeld, maar omdat een deel, misschien wel een groot deel
van de huwelijken niet dat zijn geworden, waarop zij gemikt hebben, nl.: een samen leven, een samen bestaan in liefde, moet ons
enige antwoord dan zijn de berusting van: 'Het is nu eenmaal bijna overal zo, kijk maar om je heen'? Om te beginnen is het niet
bijna overal zo! Gelukkig niet. Maar ook al zou het teleurstellende,
mislukte of dode huwelijk (wat hetzelfde is als sleurhuwelijk) nog
zo veelvuldig voorkomen, zelfs dan is dit nog geen reden om in
het eigen huwelijk, dat moeilijk gaat of bedreigd wordt, het bijltje
er maar bij neer te leggen. Tenminste als men bereid is het wapen
van de liefde te hanteren. Niet de liefde, die de ander mij geeft —
al is de ervaring daarvan een groot geluk — neen, de liefde, die ik
voor de ander probeer op te brengen, de liefde, die ik geef en dat
heb ik zelf in de hand. Als een huwelijk gebaseerd is op een wederzijdse instelling om te geven in liefde, dan kan het niet anders
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dan goed worden. Kort geformuleerd zou ik het nog eens zo willen
stellen: Het geheim van de liefde, het geheim van een gelukkig
huwelijksleven is te vinden in dit vermogen tot geven, in de instelling steeds meer te willen afzien van het eisen. Of nog korter:
liefde is geven.
'Neen', hebben sommige briefschrijvers hierop gereageerd, 'dat
is overdreven en niet op te brengen'. Ter illustratie volgt hier iets
uit een dergelijke brief, die wel zeer duidelijk dit probleem aansnijdt.
'U legt de nadruk te veel op het geven, dunkt me, zonder te letten op
de veel moeilijker keerzijde, het ontvangen. Hoe nobel dit nu ook
klinkt, is dat helemaal waar en is dat helemaal eerlijk? Volgens mij
is het n.l. veel moeilijker een geschenk, liefde of wat dan ook te ontvangen d.w.z. werkelijk ontvankelijk te aanvaarden, dan het te geven.
Wanneer een huwelijk vastloopt, kan dat ook wel eens veel meer liggen aan gebrek aan ontvankelijkheid dan aan te weinig goedgeefsheid.
Want wanneer de goede zorgen van een vrouw door haar man helemaal niet meer worden opgemerkt, zal de vrouw die moeite gaan nalaten omdat die toch niet aan haar man is besteed. En andersom bij
de man natuurlijk net zo. Ga je nu tegen zulke mensen zeggen, dat
ze weer meer aan elkaar moeten geven, dan roep je een soort blinde
muur van weerstand op, omdat hun gaven immers toch niet worden
aanvaard. Zulke mensen moeten elkaar juist weer willen ontvangen,
natuurlijk zoals ze zijn met hun fouten, maar ook met hun charmes.
Ze hebben toch iets in elkaar gezien, toen ze trouwden, mag je aan nemen. Welnu, ditzelfde moeten zij weer trachten te zien en te genieten. Ontvankelijk genieten is een hoge deugd, geloof ik, die in ons
al te ethisch ingestelde land altijd zorgvuldig naar het strafbankje
wordt verwezen. Dat genieten en ontvangen vormen van liefde zijn,
daarvan ben ik heilig overtuigd. Ontvangen vereist een zo grote overgave aan de gever, dat wij het vaak nauwelijks opbrengen. Ik hoop,
dat ik U duidelijk heb gemaakt, wat ontvangen voor mij betekent, en
dat dit een heel andere gevoelswaarde heeft dan hebberige inhaligheid. Van vastgelopen huwelijken heb ik niet zoveel ervaring, dus ik
weet niet of het argument van het opnieuw elkaar willen ontvangen
in de praktijk effect heeft. Maar sommigen van uw klanten zouden er
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misschien mee geholpen kunnen worden, juist mensen, die uit overspannen godsdienstige gezinnen komen, waar de blijdschap des geloofs onder de last der ethiek is bedolven. Dat geven van U suggereert
nog te veel ethiek en te weinig blijdschap'.

Deze brief leerde me, dat ik inderdaad aan dit ontvangen wat al
te vluchtig voorbij was gegaan. Het is belangrijk, zeer belangrijk
zelfs. Maar het kunnen ontvangen, het willen accepteren van de
gaven van anderen, de 'overgave aan de gever', zoals de schrijfster
het zelf noemt, zit voor mij opgesloten in de houding en instelling
van het geven. Met dit woord 'geven' werd de innerlijke gesteldheid aangeduid, waardoor wij los willen komen van ons zelf, waarin wij te kennen geven, dat het geluk van anderen in ons leven
meer aandacht nodig heeft dan de zorg voor ons eigen geluk. Geven is de enige instelling, die mij los maakt van mijn aangeboren
egoïsme. Daarom is het een absolute voorwaarde voor liefde. De
opvatting van de briefschrijfster en de opvatting, die eerder in dit
hoofdstuk besproken werd, verschillen eigenlijk niet veel. Wel zou
het jammer zijn, als in mijn pleidooi voor het geven in liefde te
weinig aan blijdschap doorklinkt, want juist in dit geven ligt de
bron van een diepe vreugde en een groot geluk. Het argument van
het opnieuw elkaar willen ontvangen heeft zeker zijn grote waarde,
maar verbitterde, strijdlustig ten opzichte van elkaar staande mensen zijn meestal alleen te helpen door een inkeer in zichzelf, een zelf
veranderen, een bij zichzelf beginnen, door een geven, waarin dan
uiteraard ligt besloten het geven van aandacht aan de ander, het
willen accepteren van die ander. En ook dit in blijdschap en vol
overgave willen accepteren van de ander kan men geven noemen.
Ongeveer tegelijkertijd ontving ik een brief van een bejaard huis arts, die schreef in zijn leven veel werk gemaakt te hebben van huwelijksmoeilijkheden. Hij schreef o.a.:
'Mij is het altijd bij het behandelen van huwelijksmoeilijkheden opgevallen, dat beide partijen komen met een lijstje bezwaren, die ze
tegen de partner hebben en die gewoonlijk volkomen juist zijn. De
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vrouw zegt dan: 'Mijn man heeft alleen maar interesse voor zijn werk,
voor de sport, voor zijn hobby's...' en de man zegt: 'Mijn vrouw
heeft belangstelling voor de kinderen, het huishouden, haar kleren
enz.'. Wederzijds trachtten zij deze eigenschappen van de ander met
zure opmerkingen te verbeteren. Wat nooit lukt, maar alleen de wrijving verergert. Nooit kom ik bij deze mensen de vraag tegen, die
m.i. de vraag voor ieder huwelijk blijft: 'Wat bied ik in het huwelijk?
Zou het leuk zijn om met mij getrouwd te zijn ?' Komen beide partijen dan tot dat moeilijke en langdurige werk om eigen fouten te verbeteren, dan zie ik het vaak beter gaan. Het geheel wil zeggen, dat
beide partijen met de holle handpalm naar boven staan en kijken, hoeveel zij krijgen. Vóór het sluiten van een huwelijk zoeken zij een partner, die veel geeft in die holle hand (een man met een titel, met veel
geld of een rijke en mooie vrouw). Krijgen kan prettig zijn, maar het
geeft nooit geluk'.

En deze dokter wijst dan tenslotte in zijn brief op de geslachtelijke samenleving, die nooit gelukkig kan zijn, als de intentie ontbreekt de ander te bevredigen, doordat het verlangen naar eigen
bevrediging blijft overheersen. Beide brieven behandelen hetzelfde thema, dat het thema is van iedere liefdesverhouding, ja, van
iedere echte menselijke verhouding. Beiden leggen het accent wat
anders, maar zij verschillen bij goed lezen niet zo erg veel. Misschien kan er, met alle waardering voor het in beide brieven geuite standpunt, nog dit aan toegevoegd worden: Liefde is niet afwachten, het is iets actiefs. Het ontvangen is daarbij weliswaar van
belang, maar het is nogal passief en ligt veel meer in de lijn van
onze natuurlijke aard (uitgezonderd misschien neurotische of psychisch gestoorde mensen, die nu eenmaal niet in staat zijn te ontvangen). Voor normale mensen uit niet al te overspannen christelijke gezinnen (waar onze eerste briefschrijfster het over had), is
het ontvangen en genieten niet zo moeilijk. Een eenzijdige benadrukking daarvan (en dat doet deze briefschrijfster dan ook zeker
niet) loopt het gevaar, dat het geven en de grote en moeilijke activiteit, die daarvoor nodig is, over het hoofd wordt gezien.
Wij worden in deze materialistische op steeds meer welvaart ge120

richte tijd allen zo opgevoed en telkens weer zo gevormd, dat ontvangen, krijgen en genieten voor ons de gewoonste zaak van de
wereld aan het worden is. Hoewel men geen sombere kijk op onze
tijd behoef te hebben, kan men toch vol zorg zijn over de profiteursmentaliteit bij zeer veel moderne mensen. Het vooral en altijd willen profiteren, omdat men nauwelijks anders geleerd heeft,
is een geestesgesteldheid, die op grote schaal ook binnen het huwelijk meegebracht wordt en daar de ontplooiing van de liefde in
de weg staat. Want, nogmaals, met een dergelijke mentaliteit eist
men liefde, zorg, aandacht, waardering en belangstelling, omdat
men alleen maar geleerd heeft van anderen te profiteren. Deze
mentaliteit was in mijn achterhoofd bij de bovenstaande uiteenzettingen over de noodzaak van een gevende liefde. En als dit
pleidooi dan sommigen al te ethisch in de oren mocht klinken,
dan willen zij wel bedenken, dat het een antwoordpoging is op een
gesteltenis, die tot in haar wortels onethisch, ja mensonwaardig is.
ECHTSCHEIDING

Zoals alle hoge en belangrijke dingen in het mensenbestaan heeft
ook het liefdeshuwelijk zijn donkere en schaduwkant. De totale
mislukking ervan betekent voor velen het verbreken van de echt
scheiding van tafel en bed of de echtscheiding.-verbints,d
Hoezeer men ook in sommige gevallen kan invoelen en begrijpen,
dat twee mensen uit elkaar gaan en zodoende de hel, waarin zij
geleefd hebben ontvluchten om een nieuw en beter leven te kunnen
beginnen, hoezeer men ook vaak niet de minste moeite zal hebben
om volledig tolerant te kunnen staan ten opzichte van een schei
als laatste fase van een grondig mislukte echtverbintenis, het-ding
staat niet minder als een paal boven water, dat iedere echtscheiding eerst en vooral een falen, een tekortschieten, een mislukking
is op een der belangrijkste gebieden van ons menszijn. De scheiding van een huwelijk, dat met kinderen gezegend is, betekent
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altijd een catastrofe, al moet men hier direct aan toevoegen, dat
soms het dan toch maar bijeen blijven een grotere catastrofe kan
betekenen. Maar dat doet er echter niets aan af, dat iedere echt scheiding catastrofaal is, vooral voor de kinderen. Zij zijn de werkelijke slachtoffers van het mislukte huwelijk. Voor hen geldt nooit
de luchthartige opmerking van het uit elkaar gaan 'op vriendschappelijke wijze en met wederzijds goedvinden'. Voor hen gaat
hun wereld een stukje ten onder.
Deze opmerking is niet bedoeld als een verwijt aan het adres
van de vele ouders gescheiden zijn. Heel vaak is er bij hen van
directe schuld zelfs geen sprake. Maar wel dienen de kinderen,
deze schuldeloze slachtoffers van de huwelijksnood, even in het
volle licht van onze aandacht te komen. Wanneer de ouders scheiden, heeft de rechtbank de onmogelijke taak aan één van beide
gescheiden ouders de kinderen toe te wijzen. Zij laat zich daarbij
voorlichten door de Raad voor de Kinderbescherming, waarvan
er in Nederland in ieder Arrondissement een gevestigd is. Deze
Raad laat zich op haar beurt vaak weer adviseren door een deskundig onderzoek, dat dan opgedragen wordt aan een medisch opvoedkundig bureau. En dan ontvangen wij weer zo'n briefje met
het verzoek de kinderen Jansen of Pietersen te willen onderzoeken,
ten einde na te gaan bij wie der beide ouders zij de beste zorg zullen ontvangen. 'Wilt U tevens in Uw onderzoek de ouders betrekken?' Nu, dat willen wij dan wel en dan begint het verzamelen
van de gegevens, het onderzoek, de conclusie en het advies. We
moeten dan niet uitmaken, wie de schuld van de scheiding draagt,
wie van beide ontrouw was, wie het meest sympathiek is of wie de
kinderen het meest 'verdiend' heeft. Neen, ons wordt gevraagd,
bij wie de kinderen de beste kansen hebben.
In verreweg de meeste gevallen is dat echter van het kind uit
gezien een onmogelijk te beantwoorden vraag. Wanneer je Liesje
van acht jaar, die nu al weer zes maanden in een kinderhuis zit,
omdat vader en moeder uit elkaar zijn, vraagt of ze niet graag
weer naar huis wil, knikt ze hartstochtelijk van ja. Maar als je dan
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vraagt naar wie, naar vader of naar moeder, dan is het met haar
parmantigheid gauw gedaan. Ze zegt dan, misschien na enig aarzelen: 'Naar pappie, want die heeft een nieuwe moeder en die
brengt altijd snoepjes mee, als ze in het kinderhuis op bezoek
komt'. En als ik dan vraag: 'En mammie dan?', dan begint ze verbeten te snikken en pas na een hele poos, als er wat meer vertrouwen voor de onderzoeker is ontstaan, komt het eruit, dat ze mam
zo lief vindt. Maar dat mag ze van pappie niet zeggen. Dan-mie
wordt hij boos en vertelt, dat mammie toch maar van huis weggelopen is en dat lieve mammies zoiets niet doen en ook nog, dat de
nieuwe mammie veel liever is. En als ze dat vertelt, kijkt ze volmaakt radeloos en weet ze er geen weg mee, want haar vader is
voor haar een autoriteit, waar ze veel van houdt en die ze ook wel
wil geloven, maar ze is niet minder op haar moeder gesteld. En
daar zit ze dan: weer zo'n kind ten prooi aan de heftigste loyaliteitsconflicten en waarvoor zgn. deskundige onderzoekers dan maar de
knoop óf ten gunste van moeder of ten gunste van vader moeten
doorhakken. Een klein, kinderlijk en verdrietig slachtoffertje van
een drama, dat al vele jaren op gang is en waarvan de eerste bedrijven geheel buiten haar om verlopen zijn: een scheiding, waar
ontrouw en echtbreuk aan vooraf gegaan zijn. En misschien daar
onbegrip, wantrouwen, conflicten en een uit elkaar-vórwe
groeien van de ouders. Dat kind, Liesje, en alle honderden en dui-enden Liesjes mèt haar, vormen een telkens wederkerende levende oproep aan ons, gehuwden, aan ons, ouders, om ons huwelijk, ons gezin toch serieus te nemen. Om alles te doen, dat het geen
mislukking wordt.
Sommigen vinden dit betrekken van het kinderleed in deze beschouwing misschien wat sentimenteel. En misschien ook vinden
zij het overdreven om van een catastrofe te spreken. Want men kan
hier ook wel anders over denken: 'We leven nu eenmaal in een
onvolmaakte wereld en het geluk wordt ons slechts mondjesmaat
toegediend. Dat geldt ook voor de kinderen. En bovendien: vergeten zij niet spoedig hun narigheden en hebben ze niet alle kan123

sen om hun tekorten later in te halen? Het gaat toch niet alleen
om dat (vaak tijdelijke) verdriet van het kind, maar ook om het levensgeluk van de vader en moeder? Met het oog op deze belang
mogelijkheden, die de scheiding aan man en vrouw weer geeft,-rijke
is het niet juist alleen maar medelijden te hebben met de kinderen'.
Voor wie er soms ook zo over denkt — ik zelf denk daar anders
over, daarvoor heb ik te veel Liesjes gezien! — is er nog altijd het
niet door gevoelsargumenten bepaalde inzicht, dat deze kinderen
ernstig bedreigd kunnen worden in hun geestelijk gezonde uitgroei
en de gevolgen van het mislukte huwelijk van hun ouders levens
kunnen blijven ervaren. Het grote leger voogdij-kinderen met-lang
de talrijke bedreigingen voor hun geestelijke gezondheid is te zien
als de failliete boedel van het mislukte huwelijk.
'Goed', zeggen weer anderen, 'er moet dan maar een flinke dam

opgeworpen worden tegen het echtscheiden' of zoals dat dan heet:
'het lichtvaardig echtscheiden'. En dan gaat men zich verdiepen in
onze huwelijkswetgeving en zoekt men naar nieuwe wettelijke bepalingen, die dit lichtvaardig scheiden kunnen voorkomen. Toch ligt
niet hier de oplossing van dit enorme probleem. De echtscheiding
wordt wel door een rechtbank uitgesproken aan de hand van de
bestaande wetgeving, maar toch is het allerminst een juridisch nrobleem. De echtscheiding is slechts een allerlaatst juridisch sluit stuk van een verhouding tussen twee mensen, die al lang vermolmd,
uitgehold en zinloos geworden is. Wil men dan ook een dam opwerpen tegen de veelvuldige echtscheidinger. en de ongewenste gevolgen ervan — en wie zou dat niet willen? — dan zal men dat niet
moeten trachten te doen door een uitgekookte wetgeving, maar zal
eerst en vooral aan het huwelijk en aan de voorkoming van huwelijksmislukkingen alle zorg besteed moeten worden. Voorkoming
van de echtscheiding betekent: zorg voor een goede verloving, voor
een goede partnerkeuze, zorg voor een harmonisch geslachtsleven,
bereidheid zich te geven, trouw aan het huwelijk en aan de aangegane beloften (juist als het moeilijk is), voortdurende aandacht
voor het feit, dat men deelgenoot is aan een der belangrijkste maar
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ook een der moeilijkst te verwerkelijken verbintenissen, die tussen
mensen maar mogelijk zijn.
Dat alles ligt vele, vele jaren vóór het moment, waarop partijen
voor de president van de rechtbank in de verzoenkamer verschijnen. Vóór dit moment, waarop zij dan te kennen geven, dat hun
huwelijk failliet is en zij gefaald hebben in hun plechtig aangegane
huwelijksbeloftes. De strijd tegen de echtscheiding is zelfs niet
eens zo gebaat met een strenge wetgeving. Dergelijke wetten hebben eigenlijk geen andere bedoeling dan een vermolmde en lege
huwelijksverhouding door druk van buitenaf bijeen te houden.
Het zijn veeleer de factoren, die vanaf het begin de verhouding
in liefde tussen man en vrouw beïnvloeden, waar het in feite om
gaat. De beste kans om later tot een goede en volwassen manvrouw-verhouding te komen, hebben zij, die in een gezond gezin
zijn opgevoed, die het harmonische en gelukkige huwelijksbeeld
van hun ouders kregen voorgeleefd. Dát is misschien wel de groot
bijdrage, die ouders aan het toekomstige levensgeluk van hun-ste
kinderen kunnen leveren, groter dan een dure opleiding, groter dan
een materiële welvaart, veel groter dan een rijke erfenis. Het is ook
de grootste bijdrage in de voorkoming van de echtscheidingsellende.
Want ook hier zien we vaak die onheilscirkel, waarbij kinderen
uit mislukte huwelijken zelf ook weer mislukkende huwelijken
aangaan. Het is moeilijk, als men eenmaal in zo'n cirkel gevangen
is, om deze te doorbreken. Maar het is niet onmogelijk! En wel
hierom: als we werkelijk tot een liefdeshuwelijk willen komen en
we bereid zijn deze liefde dan ook het volle pond te geven, dan
wordt het beste, wat in ons leeft gewekt en bestaat de kans de
fatale kringloop van de mislukking te doorbreken. Wie op zijn
trouwdag in het 'Ja, ik wil' wat anders ziet dan 'Ja, ik wil haar of
hem wel hebben', wie er op de eerste plaats in belooft 'Ja, ik wil
mij geven, nu en levenslang, om het geluk van de ander te bevorderen voorzover dat in mijn beperkte vermogens ligt', diè staat aan
het begin van een lange en beslist niet gemakkelijke weg, die uiteindelijk voert naar een gelukkig huwelijksleven. Want wie in een
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huwelijk alleen zijn eigen geluk tracht te verwerven, zal het nooit
vinden. Wie het geluk van de ander blijft nastreven, krijgt echter
zijn eigen partje aan levensgeluk zo maar in de schoot geworpen.
Dat is het grote geheim van de liefde.
Een geheim, dat in het mislukte huwelijk nooit ontdekt werd.
En toch ... als dan zo'n huwelijk tot scheiding gekomen is, dan
verwacht men, eindelijk weer vrij, in een tweede of misschien
derde huwelijk dit geheim van de liefde wél te ontdekken. Maar dan
zal er toch eerst klaarheid moeten zijn over de eigen tekorten en
onvermogens, die het eerste huwelijk deden stranden. Dan gaan
inderdaad de woorden op van de grote Samuel Johnson, dat 'een
tweede huwelijk de triomf van de hoop over de ervaring' is. Want
al heeft men dan ook de neiging de schuld van die mislukking over
al te zoeken behalve bij zichzelve, iedere huwelijksmislukking is
te wijten aan beide partijen. Zoals het geluk van een huwelijk het
werk van twee mensen is, zo is ook de mislukking daarvan het
werk van twee mensen. Als men niet zeer goed het eigen aandeel
in deze mislukking, in dit falen onderkent (en dat lukt soms slechts
met hulp van anderen), dan blijft het succes van een nieuw huwelijk slechts een vrome wens. Het klinkt misschien wat overdreven, maar toch hangt het succes van een huwelijk niet zozeer af
van wat de ander inbrengt aan charme, lieftalligheid of aantrekkelijke eigenschappen noch is dit succes een lotje uit de loterij, maar
het is te verwerven door de bereidheid en mogelijkheden, die ik zelf
heb om die ander een gelukkig mens te maken.

Het heeft er wel eens de schijn van, dat onze huidige huwelijken
zoveel slechter zijn dan die van onze voorouders, omdat de echtscheidingscijfers zoveel hoger zijn en in de laatste eeuw geleidelijk toenemen, overal waar de oudere levensgewoontes plaats maken voor de moderne levensstijl. Het materialisme, de stijgende
welvaart, zo redeneert men, brengen een vervlakking van het huwelijksleven, van de huwelijkstrouw en de standvastigheid met zich
mee. Ongetwijfeld kennen de welvarendste landen (Zweden, Zwit126

serland, de Verenigde Staten) de hoogste echtscheidingscijfers.
Maar dat zegt toch eigenlijk nog maar betrekkelijk weinig. Hoge
echtscheidingscijfers zeggen alleen maar, dat men niet langer bereid
is om een mislukt huwelijk voort te zetten. Lage echtscheidingscijfers zeggen alleen maar dat die bereidheid wèl aanwezig is. Zij
zeggen in feite niets over het aantal mislukte of ongelukkige huwelijken. Druk van buiten, van familie, vrienden of geloofsgenoten
verhindert het uiteengaan van de echtelieden, die elkaar en hun
kinderen slechts tot last zijn.
Daarom zijn er wel onderzoekers geweest, die het toenemen der
echtscheidingen als iets goeds zagen. Iets eerlijks, openhartigs en
ook moedigs, gezien juist die huwelijken, die alleen maar onder
druk ' van buiten af bijeen bleven en tot broedplaatsen van leed en
geestelijkeongezondheid werden. Nu die druk minder groot is
onder invloed van de veranderende levensgewoontes, kunnen zij
het slechts als een winstpunt beschouwen, dat het falen van een
huwelijk ook openbaar wordt en de consequenties ervan aanvaard
worden. Men wijst dan op het hogere niveau van het huidige hu-

welijk, op de grotere voorwaarden, die thans aan de partners gesteld worden, op de grotere onafhankelijkheid van de vrouw, op
de nieuwe eisen, die aan het sexueel- erotische streven van het moderne liefdeshuwelijk vastzitten, op de grotere openheid tussen en
de gelijkwaardigheid van de echtgenoten. Men is wederzijds veel
openhartiger en zegt waar het op aan komt, ook als men meent niet
meer bij elkaar te passen. Dit alles wijst veeleer op een verhoging
van het huwelijk en de menswaardigheid van de huwelijkspartners
dan op een verval van het moderne huwelijk. Aldus deze onderzoekers.
En in zekere zin hebben zij wel gelijk. In ieder geval is er geen
reden om aan te nemen, dat wij leven in een tijd van bijzonder hu
Ontrouw en echtbreuk zijn van alle eeuwen, alleen-welijksvra.
in onze tijd kan dat niet meer in het verborgene en dient men de
gevolgen ervan te aanvaarden. En ook dat kan men geen achter
noemen. Maar helaas is er één ding, dat met deze verho--uitgan
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ging van de openheid, met deze verhoging ook van het gemiddelde
huwelijksniveau nièt altijd parallel gaat en dat is het besef van persoonlijke verantwoordelijkheid. Zolang men door een onjuiste opvoeding of een gebrek aan inzicht het huwelijk niet blijft benaderen van uit een diep gevoeld besef aan verantwoordelijkheid voor
de ander, ja, voor de samen begonnen levensgemeenschap, zolang
blijft er alle reden huwelijksverval en echtscheiding als te bestrijden verschijnselen te beschouwen.
Ideale partners, die aan al onze wensen en verlangens voldoen,
bestaan er niet. Jacob Cats wist dit al:

'Wie peerd of wijf soeckt sonder gebreecken,
Die mach het werk wel laten steecken,
En dencken dat hij bed en stal
Voor eeuwigh ledigh houden sal'.
Daarom is het ook onzinnig om een ideaal huwelijk te verwachten
en zich teleurgesteld af te wenden, als die verwachtingen niet ver vuld worden en dan maar aan een scheiding te beginnen. Het huwelijk is en blijft, ondanks alle invloeden van buiten, ondanks secularisatie, welvaartsstreven, genotzucht, normverval en alle mogelijke andere narigheden, die men onze samenleving toeschrijft,
eerst en vooral een persoonlijke opgave en eist een persoonlijke
stellingname. Daarom is ook de echtscheiding niet een louter tijdsgebonden verschijnsel, zoals de sociologen ons wel voorhouden.
Het is altijd en vooral een persoonlijk falen van twee mensen, die
— om wat voor reden dan ook — niet in staat bleken tot een zich
geven en aanvaarden in liefde.
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Hoofdstuk 6 /Liefde en sexualiteit

Als het waar is, dat het huwelijk van onz c tijd staat of valt met de
liefde, die man en vrouw voor elkaar voelen of liever — en dat is
toch wel wat anders — voor elkaar kunnen opbrengen, dan betekent zorg voor het huwelijk, voor het geluk in het huwelijk: ook
zorg voor de liefde. Er is geen woord, dat op de wereld meer gebruikt wordt dan dit 'liefde' en hoe kan het ook anders, waar ons
bestaan als mens eerst diepte krijgt door ons liefdesleven of ons
verlangen naar dit liefdesleven. Wanneer ieder mens afzonderlijk
eens gevraagd zou worden, wat hij nu wel onder liefde verstaat,
dan zou dat zonder twijfel een hele reeks verschillende antwoorden opleveren. Maar, wanneer al die verschillende antwoorden dan

gepeild zouden worden op wat de antwoordgever er eigenlijk mee
bedoelde te zeggen, dan zou in al die verscheidenheid toch onge^twijfeld een zelfde grondtoon blijken te zitten. Misschien wel deze:
Wanneer wij moeten uitspreken, wat wij met liefde bedoelen, dan
zeggen wij op de een of andere manier iets over de verwachting, die
wij op dat moment hebben van het geluk. Menselijk leven, geluk,
liefde het ligt allemaal zo dichtbij elkaar. En toch, wat is die liefde?
De innige omstrengeling van twee jonge mensen op een bankje
in het park, is dat liefde? Een paar rode gekloofde handen, met
daaraan de geur van de zeep en het bleekwater, waarmede de was
van 6 kinderen is schoon geboend, is dat liefde? Het hoogtepunt
van de geslachtsgemeenschap, wanneer man en vrouw als het ware ineenvloeien? De liedjes en tophits over love, amour, Liebe,
liefde, gaan die over de liefde? Een nonnetje, geknield in het koor
en verzonken in gebed, is dat misschien liefde? Of een close up van
een hartstochtelijke zoen op het filmdoek? Ongetwijfeld heeft dat
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alles met liefde te maken. De gestalten, de vormen van de liefde,
zijn onvoorstelbaar gevarieerd. Ook van de man-vrouw liefde,
waar het ons hier om gaat. De eerste de beste bruiloftsfoto levert
daarvan een beeld: Een feestelijk gekleed bruidspaar, stralend van
geluk en daarachter, misschien wat minder feestelijk en wat plechtiger gekleed, maar toch ook stralend, de ouders, eveneens een
man-vrouw-paar. Een paar, dat een kwart eeuw verder is op de
weg van hun liefdesverhouding. Op de foto van deze feestelijke
mensenparen zouden wij dan eens kunnen speuren naar het meest
sprekende beeld van de liefde tussen man en vrouw. Waarschijnlijk zouden wij allemaal geneigd zijn die liefde af te lezen van het
geluk, dat uitstraalt van het jonge bruidspaar. En toch zouden wij
dit eigenlijk moeten peilen bij dat oudere paar. Een paar, waar de
huwelijksliefde in rijpe, volgroeide en volwassen vorm verwacht
mag worden.
Waarschijnlijk is het geen nieuws, als wij aan de hand van dit
beeld opmerken, dat de liefdesbetrekking tussen man en vrouw
haar opeenvolgende, wisselende vormen en ontwikkelingen kent
en dat deze verhouding nooit af is, nooit klaar is, maar altijd nog
op weg is, altijd beweegt en zich ontwikkelt. Een lief desverhouding is iets, dat leeft. Zelfs de liefde van de stralende bruid is niet
de liefde, is niet de volheid of het ideale in het liefhebben. Het is
maar een momentopname, een enkel punt in een liefdesrelatie, die
weer anders was in de nu afgesloten jaren van verkering en verloving. Die morgen anders zal zijn, als man en vrouw zich geheel
aan elkaar hebben gegeven. Die ook anders zal zijn straks, wanneer
het leven in het eigen huis op gang gaat komen. Weer anders ook
in het aanstaande kraambed en nog weer anders, wanneer grijze
haren en rimpels de onverbiddelijke voortgang van tijd en ontwikkeling aanduiden.
Wij zijn er niet met onze liefde, wanneer wij een gelukkige bruid
over de drempel van ons eigen huis geleiden. Liefde is oog hebben
voor de veranderingen en daarom is liefhebben: zèlf willen veranderen. Het is oog hebben voor groei en daarom is liefhebben: een
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zelf groeien. Liefde is aanvoelen van de telkens weer andere omstandigheden, waarin wij samen leven en daarom is het een telkens
optredende vernieuwing. Zo gezien kunnen wij het liefdeshuwelijk een kunstwerk noemen, dat onze voortdurende aandacht en
toewijding vergt. En nu weet ik heel goed, dat velen dit overdreven
vinden: Een 'kunstwerk', wat een hoogdravende taal. En dan al
die gewone huwelijken om ons heen met hun alledaagse levens
Werken, eten, drinken, slapen, zorgen en zorgjes met-vormen?
wat genoegens: een filmpje, een kaartavondje, een liefkozing, wat
muziek, maar ook met veel wrijvingen, onenigheden, die eigenlijk
nooit uitgesproken en opgelost worden, teleurstellingen, onmacht
en sleur. Dat alles is toch zo gewoon, zo heel heel doodgewoon,
zoals een briefschrijver mededeelde, die mij waarschuwde voor al
dat ingewikkelde gepraat over het huwelijk. 'Niets bijzonders',
schreef hij, 'het is allemaal zo gewoon, waarom al die drukte?'
Moet men dan van kunstwerken spreken? Maar, als men de mens
en zijn bestaan al niet gewoon vindt, dan is toch zeker de wederzijdse liefde van twee mensen iets heel ongewoons! Daarom geloof ik ook, dat liefdeshuwelijken kunstwerken kunnen worden,
als alles in het gewone alledaagse doen en laten van een huwelijk
(en dat is heel veel) maar gedragen wordt door een levende, groeiende liefdesgemeenschap, die alle zorg krijgt, die nu eenmaal nodig is om een kunstwerk in stand te houden. Wanneer strijken,
boenen, kostverdienen, eten, drinken, bidden of slapen toch ergens
gebeuren van uit een instelling om het geluk van onze levensgezel
of — gezellin daarmede te bevorderen, dan zijn wij bezig — ik kan
het echt niet anders zien — aan een kunstwerk. Het verwerkelijken,
het waar maken, het levend houden van de liefde door de lange
jaren van het huwelijk heen is een levenskunst, die behoort tot de
belangrijkste creatieve verrichtingen, waartoe wij, mensen, in staat
zijn. In deze liefdeskunst nu is aan het geslachtelijke, aan de sexualiteit, wel een heel bijzondere rol toebedeeld.
In de sexuele huwelijksbetrekkingen heeft zich vooral sedert
het begin van deze eeuw een grote verandering voorgedaan. Waren
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het vóór die tijd vooral de mannen, die in het huwelijk — ook op
sexueel gebied — de toon aangaven, geleidelijk aan is dit anders
geworden. Niet in het minst door de gewijzigde, minder onderworpen plaats, die de vrouw in alle beschaafde landen is gaan innemen. Een verandering, die ook duidelijk haar invloed had op
de onderlinge verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk.
Het oude huwelijksbeeld van de man als de forse, onwrikbare eikestam en de vrouw als een ranke wingerd eromheen gestrengeld
raakte vergeten en ging plaats maken voor wat wij tegenwoordig
het kameraadschapshuwelijk noemen. Een huwelijk, dat niet berust op gezag, ontzag of voorrechten, maar dat een verhouding is
van twee elkaar gelijke personen, die in liefde op elkaar gericht
zijn. Een verhouding ook, waarin aan het geslachtsleven een belangrijke rol is toebedeeld binnen die liefdesverhouding. En daarmede deed voor het eerst op grote schaal een nieuw element zijn
intrede in het huwelijksleven: het inzicht, dat de vrouw in haar
huwelijk evenzeer recht had op een sexueel bevredigende relatie
als haar man.
Een inzicht, dat een nieuwe vorm van echtelijk geslachtsleven
meebracht en alles bijeen een nieuwe opgave stelde, waarmee
wij tot op vandaag nog niet klaar zijn. Vroeger was het toch veelal
zo, dat het genoegen van het sexuele huwelijksleven een mannelijke
aangelegenheid was. Wij lezen zelfs, dat de meeste mannen het
toen ongewenst, ja zelfs ongepast vonden, dat hun echtgenoten
eenzelfde sexueel genoegen beleefden. Haar taak was het vooral
de man 'ter wille' te zijn. Zij kon dat blijkbaar ook wel opbrengen: in de eerste plaats om kinderen te krijgen en niet in het minst
ook om haar man te weerhouden elders zijn sexuele bevrediging
te zoeken. Na is dat wel heel anders geworden. Niet alleen verlangen vele gehuwde vrouwen naar een ook haar bevredigende
sexuele relatie, maar ook de meeste mannen voelen het als een
belangrijk gemis, wanneer hun vrouw tijdens de samenleving volledig koel blijft.
Sinds het huwelijk tussen man en vrouw zich in deze nieuwe
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richting aan het ontwikkelen is, zien wij ook de voorlichting op
huwelijks- en geslachtsgebied op gang komen. Een voorlichting,
die een betere geslachtelijke harmonie beoogde. Eerst schuchter
en in bedekte termen. Later, zo na de eerste wereldoorlog, ook in
meer openhartige en klare taal. Een van de boeken, die toen de
meeste invloed hebben gehad, is wel 'Het volkomen huwelijk'
van dr. v. d. Velden. In vele kringen heeft dit boek een geweldige
opschudding teweeggebracht. Zo kon men er uitvoerig in lezen,
op welke wijze het geslachtsleven tussen man en vrouw tot een
succes, tot een diepe bevrediging gemaakt kon worden. Er werd
omstandig ingegaan op de lichaamszones, die voor het minnespel
geslachtelijk gevoelig waren. Een grote plaats werd ingeruimd aan
de diverse manieren, waarop een sexuele vereniging tot stand kon
komen. Velen vonden het een hoogst immoreel boek. Van der
Velden gaf eigenlijk een moderne versie van wat veel oudere geschriften al gebracht hadden, zoals de Kamasutra uit het Oude
Indië of de Liefdeskunst, de Ars Amandi, van Ovidius. Met dit
verschil echter, dat hij zich thans kon baseren op de nieuwe wetenschappelijke gegevens over het menselijk lichaam en de sexu-

aliteit.
Wanneer wij het vandaag lezen, doet het boek reeds ouderwets
en eenzijdig aan. Nu wij niet langer schrikken voor dit soort voorlichting, die bij v. d. Velden door een hoog ideaal gevoed werd,
kunnen wij de waarde ervan beter beoordelen. Het staat wel vast,
dat dit en andere soortgelijke boeken een belangrijke bijdrage geleverd hebben tot een beter begrip voor de waarde van het geslachtsleven in het huwelijk. Er staan veel wetenswaardigheden in,
die niet langer meer beschouwd worden als te behoren tot het duistere en stiekeme, schuldoproepende en dierlijk-lage deel van het
geslachtsleven, maar die integendeel thans geacht worden een belangrijke bijdrage te kunnen leveren voor een harmonisch geslachtsleven. Mede hierdoor is veel valse schaamte opgeruimd en zijn zgn.
onnatuurlijke handelingen binnen de normale man -vrouw sexualiteit gekomen. Vele mannen hebben er voor het eerst uit ge-

134

leerd, met welk geslachtelijk wezen zij gehuwd waren. Zij hebben
oog gekregen voor het feit, dat het liefdesspel — zeker ook voor
hun vrouw — toch wel wat meer is dan alleen het recht op de roos
afstevenen in een directe samenleving. De sexuele techniek — overigens een niet erg gelukkig woord — weid erkend als belangrijk
en gezond.
Toch hebben sommigen bezwaren ingebracht tegen dit soort
boeken. Wanneer men deze boeken gebruikt om wat meer te weten te komen over de gevarieerdheid van het sexuele leven, over
de technische bijzonderheden ervan, dan kan het heel geschikte
lectuur zijn, maar men moet er geen leergang voor een goed huwelijk in zoeken. Hangt het succes van het huwelijk alleen maar af
van het succes van de sexuele bevrediging, zoals de titel van v. d.
Velden's boek: 'Het volkomen huwelijk' suggereert? En daar zit
de eerste onjuistheid: want een in alle opzichten sexueel bevredigende relatie tussen man en vrouw is nog heel iets anders dan een
volkomen huwelijk! En een tweede onjuistheid is het om te veronderstellen, dat het menselijk geslachtsleven in zijn intiemste vormen, in zijn liefkozingen, houdingen en sexuele handelingen tot in
details te beschrijven en aan anderen mededeelbaar zou zijn. Alsof
de wijze van sexuele vereniging alleen maar een soort techniek is,
die uit een boek valt te leren.
Deze intieme omgangsvormen moet ieder man-vrouwpaar zèlf
ontwikkelen naar de mate van hun eigen persoonlijkheid, hun eigen
ontwikkeling en ervaring en vooral naar de aard van hun eenmalige
verhouding. Het is verkeerde voorlichting om te stellen, dat een
huwelijksdaad pas goed en echt bevredigend is, als het licht wel of
niet aan is, als er wel of geen kleren gedragen worden, als het voorspel zo en zo lang geduurd heeft. De vormgeving aan dit alles is
uitsluitend zaak van de echtgenoten zelf, omdat zij het alleen zijn,
die betekenis geven aan hun sexueel gedrag ten opzichte van elkaar en niet de gulden regels uit het boek.
Mijn bezwaar richt zich niet tegen meer verantwoorde kennis
van de man-vrouw sexualiteit, niet tegen het beschrijven van hou135

dingen en andere intimiteiten, zelfs niet eens zo zeer tegen het gedetailleerd aangeven van een sexuele liefdeskunst, maar wel tegen
het absoluut stellen ervan: om het zo te stellen, dat de volmaaktheid van de liefde tussen man en vrouw afhankelijk is van de volkomenheid van hun geslachtelijke betrekkingen. Want het is juist
andersom: de volkomenheid van onze geslachtelijke huwelijksbetrekking is afhankelijk van onze liefde voor elkaar. Want waar wij,
moderne echtgenoten, naar streven — al lukt ons dat dan ook lang
niet altijd — is om het sexuele niet als doel op zichzelf te zien, niet
als een door het huwelijk geoorloofd middel om geslachtelijke bevrediging en genot te ervaren, maar om het zijn eigen belangrijke
(doch niet alles overheersende) plaats binnen onze wederzijdse
verhouding te kunnen geven. Is het niet zo, dat wij in onze tijd
juist bij velen het verlangen aantreffen om hun sexualiteit in dienst
te stellen van de liefde voor de ander? Om de mogelijkheden die
de sexualiteit heeft, te laten uitgroeien tot een uitdrukkingsmiddel,
waardoor men elkaar liefde betuigt? De woorden, waarmede Fritz
Leist dit aangaf: 'De sexualiteit is de taal- van de liefde', werden
reeds eerder aangehaald. Zo gezien is de sexuele eenwording het
middel bij uitstek om liefde uit te drukken.
Ieder streven, dat uitsluitend gericht is op een zo groot mogelijk
geslachtelijk genot, dat — om het maar eens populair te zeggen -louter erop gericht is om er alles uit te halen, wat men er in vermoedt, loopt het gevaar de ander alleen te gebruiken voor de eigen
sexuele behoeftes. Het gevaar, dat de eenwording van man en
vrouw eigenlijk niet verder komt dan een aan elkaar uitgevoerde
vorm van zelfbevrediging. Dat wil zeggen, dat een ander mens gebruikt wordt ter bevrediging van de eigen sexbehoeftes. En dat
staat in lijnrechte tegenstelling tot wat liefde is. Egoïsme en liefde
zijn twee tegenpolen, die elkaar niet verdragen. Hieruit is te begrijpen, hoe langzaam maar zeker de liefde kan verkoelen en zelfs
afsterven, wanneer het geslachtsleven van de partner alleen nog
maar beleefd wordt als een egoïstische lustbevrediging.
De vervulling van de moderne huwelijksopgave: een harmoni136

sche en voor beiden bevredigende sexuele relatie binnen het huwelijk tot stand te brengen, is niet te verwachten van een zo hoog
mogelijk opgevoerd sexueel genot, waartoe men de ander gebruikt.
Die opgave is alleen te vervullen voor echtgenoten, die zoveel van
elkaar houden, dat hun sexualiteit gerijpt is tot een feestelijke gave
aan de ander, want ook de sexuele liefde is in diepste wezen een
gevende liefde. En ook hier doet zich weer de vraag voor, of dit
niet te mooi is, of hier van een leefbare werkelijkheid gesproken
kan worden.

IDEAAL EN WERKELIJKHEID

We vinden in alles, wat met mens-zijn te maken heeft, doorgaans
een opmerkelijk verschil tussen wat wij als ideaal zien en datgene,
wat er in werkelijkheid van terecht komt. Zo willen wij wel karaktervol, deugdzaam of uniek zijn, maar in feite zijn we kleine peuteraars,middelmatige gewone mensen. Wij zouden een ideaal huwelijk willen hebben, maar wat is het in werkelijkheid? We vinden
het heel mooi om het huwelijk een feest van de liefde te noemen,
een feest vooral van de geslachtelijke liefde. Maar hoe ziet die werkelijkheid van de liefde eruit? Helaas niet altijd als een feest der
geslachtelijke liefde, maar als teleurstelling, afkeer, angst of verveling. Wat maakt nu, dat dit ideaal van een harmonisch en bevredigend geslachtsleven in vele huwelijken inderdaad onbereikbaar blijft? Daar zijn diverse redenen voor. Ter illustratie volgen
hier in het kort enige passages uit het verhaal van een dergelijke,
weinig ideale huwelijkswerkelijkheid. Zij zijn ontleend aan het levensverhaal van een destijds 40-jarige man, die mij wegens bepaalde klachten raadpleegde. Over zijn eerste huwelijkservaringen
deelde hij het volgende mede:
'Ik ben 16 jaar gehuwd, na een drie jaar durende verkering. In de
puberteitsjaren had ik veel sexuele moeilijkheden met mijzelf gehad
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en slechts ten koste van een voortdurende en krachtige inspanning was
ik deze moeilijkheden te boven gekomen. Zoals ik het nu kan zien,
was ik toen erg angstig en schuchter ten opzichte van alles, wat met
het sexuele te maken had. In de militaire dienst vooral was het soms
heel erg moeilijk. Al het gepraat over sexualiteit en meisjes trok mij
enerzijds wel sterk, anderzijds gaf mij alleen al het luisteren ernaar
grote schuldgevoelens'.

In deze zelfde diensttijd werd deze man eens door zijn kameraden
— na een dolle avond — meegenomen naar een bordeel. Zijn ervaringen daar vergrootten nog zijn angst en afweer van de sexualiteit.
Toen hij dan ook korte tijd daarna het meisje ontmoette, met wie
hij een verkering aanging, nam hij zich voor, dat deze verhouding

vóór alles kuis en rein zou zijn. Zijn verhaal gaat dan verder:
'In onze verloving gingen wij nooit verder dan zoenen. Ik merkte wel,
dat deze zoenen mijn meisje en mij niet koud en onberoerd lieten,
maar juist daardoor waren zij voor mij een waarschuwing om niet verder te gaan. In die tijd meende ik nog, dat het mijn zelfbeheersing was,
die onze verhouding zo mooi hield. Vooral in het laatste jaar van onze
verkering begon ik hevig naar de huwelijksdag te verlangen. Ik had inmiddels een boek over de huwelijkssexualiteit gelezen. Mijn verbeelding was er door gaan werken en ik stelde mij vaak voor, hoe alles zou
zijn, wanneer wij maar eenmaal getrouwd waren'.
Welnu, tenslotte brak voor deze man de trouwdag aan, maar de
bruidsnacht, waarvan hij zo vaak gedroomd had, werd een diepe
teleurstelling. Zijn onbeheerstheid, onhandigheid en gebrek aan
fijngevoeligheid bleken zijn onvoorbereide vrouw dermate te ver
dat zij in huilen uitbarstte en dat de huwelijksdag voor-schriken,
beiden eindigde in een diepe ontgoocheling. Van een echte sexuele
eenwording was geen sprake. In de eerste huwelijksweken herhaalde zich dagelijks deze sexuele 'samenleving', waarbij van enig voorspel, liefkozingen e.d. nauwelijks sprake was. Als een uitgehongerd
en gulzig mens stortte deze man zich in de eindelijk geoorloofde
sexualiteit. Hijzelf zegt er verder van:
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'In de eerste jaren van ons huwelijk heb ik mijn vrouw op geen enkele
plaats van haar lichaam ooit geliefkoosd en heb ik haar nimmer ontkleed gezien. Ik durfde zoiets bij haar niet te doen. Toen ik later deze
schroom wat kwijt was, wilde zij er niets van weten. Altijd is zij koud
en onbevredigd gebleven, waardoor ik mijn eigen bevrediging als zeer
onvolkomen beleef. Ik voel mij ook vaak even schuldig als vroeger
na de zelfbevrediging. Het is mij gebeurd, dat mijn vrouw tijdens de
samenleving boven mijn hoofd met haar beide handen een mug doodsloeg, zo weinig gaat zij op in het sexuele. Soms vraagt zij mij ook:
'Ben je nog niet klaar ?' Ik weet nu, dat alles voor een groot deel mijn
eigen schuld is, maar nu is het te laat'.

Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn, maar de rest doet hier
verder weinig ter zake. De vrouw van deze man vertelde mij later,
hoe prettig de verloving geweest was en hoe ook zij telkens weer in
vuur en vlam geraakte,wanneer zij elkaar zoenden. Vol verwachting had zij dan ook naar hun huwelijksdag uitgezien. Zij had
slechts een vaag idee gehad van wat een geslachtelijke eenwording
nu werkelijk was. Een beetje angstig wachtte zij, nadat het licht
uitgegaan was, af. Maar haar man had helemaal niet lief gedaan
en deed alleen maar moeite meteen bij haar te komen. Zij werd
bang, ging huilen en vroeg hem haar met rust te laten. Deze eerste
kennismaking met het sexuele was voor haar alleen maar een brute
en ontzettende ervaring, die zij nooit helemaal heeft kunnen vergeten. Haar geweldige afkeer van weleer was thans wel verdwenen, maar het sexuele is voor haar altijd een last gebleven. Tot zover dan het verhaal zoals zich dat in dit huwelijk heeft afgespeeld,
maar zoals er vele soortgelijke verhalen bestaan. Verhalen, die alleen maar in details verschillen.
Wat leert ons nu zo'n geval? Allereerst, wat een naïeve en
slechte voorbereiding op zoiets belangrijks als een huwelijk tot gevolgen kan hebben. Een vrouw, die nauwelijks op de hoogte is van
het geslachtelijke huwelijksleven en een man, wiens instelling ten
opzichte van het sexuele zo geremd, onvrij en onrijp is, dat hij de
bruidsnacht alleen maar kan zien als de vervulling van zijn hei139

melijke sexdromen, als een plotseling opengaan van de poorten
van het paradijs. Mensen dus, die niet wisten, dat een echte geslachtelijke éénwording er niet zo maar inééns kan zijn, maar een
lange en zorgvuldige voorbereiding behoeft. Daarvoor dient de
verlovingstijd. De verloving als voorbereidingstijd op het huwelijk
is ook een voorbereiding op de sexuele huwelijksgemeenschap.
Daarom schiet een verloving zónder een bij de verloofden passende sexualiteit tekort en is een verloving zonder sexualiteit een mislukte huwelijksvoorbereiding. We zijn daar in een vorig hoofdstuk
al uitvoerig op ingegaan.
Een veel voorkomende oorzaak van teleurstellingen in de sexuele
huwelijksrelatie is de linksheid, de onhandigheid en ook wel het
gebrek aan fijngevoeligheid bij de man. Dit kan samenhangen met
een gebrekkig inzicht in het anders-zijn van zijn vrouw, met een
te grote onkunde omtrent de vrouwelijke sexualiteit of in het algemeen met een onvoldoende met elkaar vertrouwd zijn op geslachtelijk gebied. Wanneer daar dan nog bij komt het ongeduld
en de onstuimigheid van een te lang onderdrukte mannelijke sexualiteit, dan is de kans groot, dat de vrouw de tederheid en geborgenheid mist, die voor haar voorwaarden- zijn voor een geslachtelijk reageren. Zij sluit zich af voor het weinig liefdevolle en primitieve geweld en wordt gevoelloos, ook al blijft zij bereid haar man
telkens terwille te zijn. In plaats van een feest wordt het geslachtsleven een mislukking. Een mislukking, die helaas veel voorkomt
en een der grote bronnen is voor diepe ontgoocheling in het huwelijk.
Als er tussen echtgenoten in het begin van hun huwelijk (maar
liefst al lang er voor!) maar open over dit alles gepraat zou kunnen
worden in een oprecht streven naar een betere harmonie, dan zou
het allemaal nog wel meevallen. Dan zou men de eigen beleving
aan elkaar kunnen kenbaar maken. Maar men heeft een soort gêne
en geremdheid voor dit onderwerp. Men uit zich niet tegenover
elkaar en men weet niet, wat er op dit punt, in de ander omgaat. Is
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het dan wonder, dat men elkaar verkeerde dingen gaat toedichten
en het misverstand steeds groter wordt? Het grote zwijgen hierover
vereenzaamt en verstikt en laat een der beste mogelijkheden tot
een harmonische huwelijksverhouding ongebruikt. Op den duur
zullen man en vrouw in dit soort huwelijken elkaar helemaal niets
meer te zeggen hebben. Ook de geslachtsgemeenschap wordt dan
nietszeggend. De liefde, waarmede zeker de meeste van deze huwelijken toch beginnen, vindt geen geschikte uitingsvormen meer.
Zij blijft beklemd binnen de eigen persoon, is niet mededeelzaam
en daardoor verschraalt en'- verschrompelt zij. Het ideaal van het
'feest der geslachtelijke liefde' is dan wel ver verwijderd van de
huwelijkswerkelijkheid van iedere dag.
Ik heb huwelijken leren kennen, waar de echtgenoten vele jaren
geen gemeenschap meer gehad hadden. Het zei hun niets meer.
Zij vonden het ook niet zo belangrijk, zij gingen op in hun werk en
dagelijkse plichten en vergaten als het ware hun intieme omgang.
En misschien is dat ook maar het beste, als het eenmaal zo ver
gekomen is. Want er zijn weer andere huwelijken, waar de geslachtsdaad even nietszeggend geworden is, maar waar wél nog
regelmatig gemeenschap plaats vindt. Dan hebben wij te doen met
weer een andere vorm van een teleurstellende liefdesrelatie nl. de
huwelijkssexualiteit als sleur, als gewoonte, als fantasieloos gebeuren. Dit is wel een der meest voorkomende oorzaken van de
afgrond tussen ideaal en werkelijkheid, waarover wij het hierboven hadden.
Alles wat groot is en mooi en hoog, loopt het gevaar onder te
gaan in sleur en vervlakking. Een prachtig gebed, honderd keer
gebeden, wordt een reeks holle woorden. Een mooie grammofoon
plaat, honderd maal gedraaid wordt saai. Men kan zelfs zeggen,
dat hoe hoger iets staat, des te groter de kans is, dat het door de
sleur van alledaagsheid wordt gegrepen en ten onder gaat in de
woestijn der verveling, waarin geen hoogtepunten meer zijn. De
geslachtsgemeenschap is wel zeer onderhevig aan deze gewoonte
en sleurvorming. Een te vaak voorkomende gemeenschap, moge-
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lijk als overblijfsel uit een tijd, waarin zij nog opwindend en nieuw
was, met week in week uit dezelfde avond, hetzelfde uur, dezelfde
entourage, verliest alle spanning en wordt smakeloos. Op den
duur kan ze nauwelijks onderscheiden worden van andere gewoonten van alledag. Haar eigenlijke betekenis verdwijnt. Geslachtsgemeenschap in het huwelijk mag nooit een gewoonte worden, omdat men er nu eenmaal recht op meent te hebben of omdat men
mogelijk eens gehoord heeft, dat het 'normaal' is om eens per week,
of eens per maand geslachtsverkeer te hebben. Eigenlijk zou iedere gemeenschap een feest moeten zijn, alleen maar moeten plaats
vinden, als men beiden in de stemming is om dit feest te vieren
als een bevestiging, een bekroning en bezegeling van elkaars liefde.
En verder kan men zich beter maar onthouden. Het zit hem niet in
het aantal, maar in de kwaliteit van de geslachtsgemeenschap.
De nood in vele huwelijken is, dat man en vrouw menen elkaar te
kennen, menen van elkaar te houden, terwijl ze alleen maar aan
elkaar gewend zijn, aan elkaar gewoon geraakt zijn.
Vele botsingen en teleurstellingen doen een mens op den duur,
om der wille van de lieve vrede, berusten en zich aanpassen. Maar
de hunkering naar het feest blijft: in geheime fantasieën over de
ideale vrouw of de Don Juan, in verafgoding van filmsterren, in
flirtpartijtjes. De leegheid en verzanding der geslachtelijke betrek
maar weer hetzelfde doen, de gewoontevorming,-kinge,htsd
dit alles maakt de sexualiteit tot een alleen maar doffe gebondenheid. Slechts een telkens weer opgenomen zorg, voortkomend uit
een diep besef geroepen te zijn elkaar in verband der echtelijke
liefde gelukkig te maken, is bestand tegen deze sleur. En waar deze
sleur eenmaal bestaat, is wel een heel grote moed èn een grote
liefde nodig om het huwelijk alsnog te maken tot een leefgemeenschap waarin het geluk weer kan opbloeien.
Uiteenzettingen als in dit hoofdstuk hebben nogal eens reacties
uitgelokt van mensen, die zich kantten tegen een zo openlijke behandeling van het sexuele, tegen een binnenwereldse, d.w.z. niet
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leven, tegen een te zeer benadrukken van het grote belang van het
geslachtsleven voor de mens of tegen een verheffen van dit geslachtsleven boven het niveau van de dierlijkheid en verdachte li
Een mentaliteit, die 50-100 jaar geleden gemeen--chamelijkd.
goed was en thans blijkbaar hier en daar nog bestaat. Een mentaliteit, die -- overigens op heel sympathieke wijze — naar voren
kwam in de opmerking van een oude seminarieprofessor, die een
van mijn praatjes beluisterd had en vroeg, of dat nu allemaal wel
zo gezegd moest worden. Vroeger was dat toch ook niet zo. 'Maar
ja', zei hij, 'we leven in een andere tijd en misschien moet het nu
ook wel anders'. Die veranderde instelling en mentaliteit omtrent
het menselijk geslachtsleven, die onze tijd te zien geeft, wil ik graag
hier wat toelichten. Een mentaliteit, niet slechter en misschien ook
niet beter, maar in ieder geval anders dan vroeger, toen men de
tekst 'Het geheim is groot' meende te moeten begrijpen als een
nooit of te nimmer spreken over het huwelijksmysterie.
Men kan de vraag ook anders stellen: Hoe komt het, dat de
kerken, de christelijke kerken, in de laatste 20-30 jaar zo'n geheel

andere opvatting huldigen en op huwelijks- en geslachtsgebied zo'n
ander geluid laten horen? Met grote bitterheid zelfs heb ik soms
mensen die vraag horen stellen. Wanneer zij bijvoorbeeld tot de
ontdekking kwamen, dat een vaste overtuiging op een of ander
onderdeel van huwelijks- en geslachtsleven (zoals b.v. in de katholieke kerk de waardering voor het grote gezin) helemaal niet meer
zo centraal bleek te staan in de prediking en zielzorg en zelfs ernstig
in twijfel werd getrokken. Zij spraken dan over onbegrijpelijk modernisme, over wijzigingen in de kerkelijke moraal en zij voelden
zich deerlijk in de kou staan. Toch is die zgn. verandering in de
moraal meestal maar schijn. Veranderd is wèl de nadruk op en de
waardering voor bepaalde facetten, die vroeger eveneens aanwezig waren, maar onder invloed van de heersende opvattingen en
gevoelens nu eenmaal anders werden gewaardeerd. Om maar één
voorbeeld te noemen: in de Middeleeuwen heeft men eeuwenlang
gepraat over het aantal dagen, dat een echtpaar dat geslachtelijke
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samenleving had gehad, moest wachten alvorens te kunnen communiceren, omdat zij daartoe te onrein bevonden werden. Vier dagen, zeiden sommigen, acht dagen weer anderen. Wij vinden dit
onbegrijpelijk, vooral als wij nog opgevoed zijn in de huwelijksopvatting, die man en vrouw in het huwelijk vooral hun geslachtelijke plichten wil doen vervullen, tot lof aan de Schepper en tot uitbreiding van het aantal zielen. Nu in onze meer gecultiveerde tijd
het geslachtelijke niet meer zozeer gezien en beleefd wordt als losse
drift op zich zelf en het sexuele veeleer in dienst staat van de huwelijksliefde, heeft de moraalprediking er blijkbaar niet meer zo'n
behoefte aan om uitsluitend de onreinheid van de huwelijkssexualiteit te benadrukken. De omstandigheden zijn veranderd en de betekenis en waardering voor het geslachtsleven zijn veranderd. Wie
deze tijd beleeft als een tijd van verandering, als een op weg zijn
naar een geheel nieuwe wereld, zal ook minder behoefte hebben
deze veranderingen in de moraal te accepteren.
Dat de christelijke kerken erg laat zijn geweest om hiervan in
hun prediking te getuigen was en is een groot verdriet voor de velen, voor wie de aansluiting bij het nieuwe daardoor vertraagd
werd. Toch verscheen reeds in 1930 het toen erg modern klinkende Lambeth-rapport van de Anglicaanse kerk. Daarin lezen we:
'Het wil ons voorkomen, dat een nieuwe dag begint aan te breken,
waarop het sexuele en alles, wat daarmee samenhangt, tevoorschijn
treedt uit de mist van achterdocht en schaamte, waardoor het
eeuwenlang was omgeven en komt te staan in een heldere sfeer van
waarheid, oprechtheid en licht'. Deze woorden zijn mij uit het hart
gegrepen en zij duiden een nieuwe instelling en een program aan,
dat vooral na de oorlog in diverse kerken, ook in ons land, tot uitvoering komt.
Daarbij moeten wij, christenen, ons in de eerste plaats zelf op
de borst kloppen. De sexuele nood, de huwelijksellende is toch
mede ontstaan door de grove nalatigheid, afzijdigheid, schijnheiligheid en star formele levensopvatting van vele christenen en hun
leiders. Om hierin verandering te kunnen brengen was de moed
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nodig om vele zgn. normen, die tot voor kort volstrekt gezag hadden, te durven herzien en overboord te durven gooien. Gelukkig
bezitten steeds meer mensen deze moed, al zijn er ook velen, die
met bezorgdheid dit alles aanzien. Inderdaad, zekerheden wankelen, zeden en gewoonten veranderen en blijken bij nader inzien
ook op een andere -- en heus niet slechtere — wijze te interpreteren.
Wat al niet aan dierbare opvattingen, ook over de omgang der
sexen, wordt in onze dagen om zeep geholpen. En ondertussen
zijn psychologie en sociologie begonnen mede te werken aan het
leiding geven, waar de prediking en zorg der kerk tekort dreigen
te schieten. De zorg voor huwelijk en gezin is daardoor niet uitsluitend meer een zielzorgelijke aangelegenheid, ook niet voor
christenen. Ook een wereldse, op wetenschappelijke gegevens gebaseerde, zorg is voor velen in onze tijd onontbeerlijk geworden.
Wanneer wij, leken, psychologen, psychiaters, sociologen het wagen onze stem te verheffen, dan gebeurt dit ook vanuit een diep besef, dat wij, of we dat nu prettig vinden of niet, leven in een tijds
waarin de wereld der mensen meer dan vroeger een 'aards'-bestk,
en profaan karakter heeft aangenomen. Vanuit de overtuiging ook,
dat naast de gebruikelijke religieuze ook een aardse benadering
en aanpak van het huwelijk nodig is om te komen tot een oplossing
van de gemeenschappelijke, ons allen rakende, huwelijksnood in
en buiten de kerken. Dat wij, leken, daarbij soms een wat andere
taal spreken dan die men van oudsher gewend is, is begrijpelijk,
want ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar voor velen is dit
wijsje toch al zeer vertrouwd. En overigens hoop ik, dat ook dit
boek er toe zal bijdragen het goed recht van dit wijsje aan te tonen.

SEXUELE KOELHEID VAN DE VROUW

Dit hoofdstuk wordt nu besloten met een nogal delicaat probleem,
dat echter in menig huwelijk een bron van zorg kan zijn: de geslachtelijke ongevoeligheid, de sexuele koelheid van de vrouw. Uit
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de vele brieven, die over dit onderwerp handelen, volgens hier enige passages, die duidelijk aangeven, wat voor betekenis dit kan
hebben.
'Ik ben in 1956 getrouwd. Ik was toen 25 jaar en mijn vrouw was ongeveer van dezelfde leeftijd. Aangezien wij thuis geen van beiden
van onze respectievelijke ouders enige voorlichting op sexueel gebied
hadden ontvangen, hebben wij kort voor ons huwelijk het boekje van
Dr.... gekocht. Onervaren en zelfs onwetend als wij waren op sexueel
gebied, waren wij door de uiteenzettingen ten zeerste geschokt en ik
mag wel zeggen uit het veld geslagen, toen onze aandacht daardoor
werd gevestigd op het feit, dat ook ons leven, dat wij tot dan toe naar
beste vermogen in toom gehouden hadden om toch maar 'netjes' met
elkaar om te gaan en waarin wij, naar ons gevoelen, goed waren
geslaagd, dat ook ons leven na ons huwelijk zou worden beheerst
door — zoals deze lawine van onthullingen ons voorkwam — alle mogelijke instincten en 'hartstochten', die wij tot dan toe zoveel mogelijk
hadden onderdrukt. Het huwelijk leek ons een eng pad (in sexueel opzicht), dat wij zouden hebben te begaan met alle mogelijke, meest
onvermoede, gevaren van een misstap, waarvan vele niet minder dan
een doodzonde zouden betekenen. Van de meeste ondeugden, zoals
zelfbevrediging, neomalthusianisme, homosexualiteit en hoe al die andere dingen ook mogen heten, hadden wij het bestaan niet eens vermoed. Maar deze wetenschap bezonk en mettertijd verflauwde datgene, wat aanvankelijk niet veel minder dan ontstelling was. Wij
trouwden en toen rees er een nieuw probleem, want de geslachtsgemeenschap bracht voor mijn vrouw geen enkele bevrediging, die het
boekje toch óók aangekondigd had. Wat voor haar ongeveer het
toppunt van geluk zou moeten worden, bleek telkens een grote teleur stelling te zijn. Want telkens als zij door de geslachtsgemeenschap
het gevoel kreeg, dat er nu iets groots en geweldigs over haar kwam,
dan was de climax voorbij; het verwachte bleef uit en was door mij
met geen mogelijkheid op te wekken. Dat duurt nu zo al 4, 5 jaar en
niet één keer heeft ons samenleven haar het geluk gebracht, dat zij telkens voelt aankomen. Eerlijkheidshalve mag ik mijzelf daarin ook niet
geheel en al vrijpleiten van schuld. Want ik voelde soms ook wel eens
wat al te gauw, dat het voorbij was en liet haar 'aan haar lot over'.
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Maar zelfs als ik telkens serieus probeerde om haar te geven wat zij
verwachtte, dan bleek dat niet mogelijk. De nadelen daarvan ondervonden wij, want naast de telkens nieuwe teleurstelling voor mijn
vrouw is een gemeenschap, zonder dat ik mijn vrouw gelukkig kan
maken, ook voor mij een mislukt iets door het besef, dat ik er toch
niet van kan maken wat het moet zijn. Daardoor ontgaat mij de lust
nog wel eens om haar weer 'lastig te vallen', ook al beweert zij het
tegendeel. Wij hebben drie kinderen, maar ons huwelijk is onvolkomen. Want mijn vrouw heeft, behalve het grote geluk, dat zij drie
kinderen heeft, van ons huwelijk enkel de lasten en niet de lusten,
zoals zij zich in een neerslachtige stemming wel eens laat ontvallen'.

In deze brief wordt een vrij modern verschijnsel aangegeven. Tot
voor 50-60 jaar was er geen man en ook geen vrouw, die zich
hierover veel zorg maakte. De man had op sexueel gebied zijn
vanzelfsprekende rechten en de vrouw vooral de plichten. Er waren zelfs echtgenoten, die maar erg wantrouwend stonden ten opzichte van de sexuele bevredigingsgevoelens, waarvan hun vrouw
soms blijk gaf. Dat is allemaal wel sterk veranderd. Naarmate de
positie van de vrouw verbeterde en zij stilaan de gelijke van de man
werd en het huwelijk daarvan ook de gevolgen ondervond: het
kameraadschapshuwelijk in liefde, kreeg de sexualiteit daarin ook
een geheel andere betekenis. Het werd vooral een middel tot liefdesuiting van beide echtgenoten. Dat wilde onder meer zeggen,
dat ook voor de vrouw de geslachtsgemeenschap meer betekenis
ging krijgen. Gezien dit nieuwe belang, dat de sexualiteit zo in de
huwelijksverhouding gekregen heeft, maken vele vrouwen, die in
de geslachtsgemeenschap niet tot een hoogtepunt komen ('niet
klaar komen', zoals de volksmond zegt) zich zorgen. Zij denken
aan een afwijking, twijfelen aan de juistheid van hun huwelijkskeuze of geven hun man de schuld hiervan. Die zorg sprak ook uit
de aangehaalde brief. Met het oog op de vele misverstanden, die
op dit intieme terrein van de sexuele verhouding tussen man en
vrouw bestaan, willen we hierop wat nader in gaan.
We moeten dan beginnen een onderscheid te maken tussen een
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drietal vormen van sexueel onvermogen, dat bij de vrouw voorkomt. Daar is dan als ernstigste maar zeldzaamste vorm de sterke
sexafkeer, die zich bij iedere poging tot geslachtsverkeer kan uiten
in spierspanningen, pijnen, krampen en een algeheel gevoel van onpasselijkheid. Een normale gemeenschap is hierbij uitgesloten omdat het mannelijk lid niet in de schede gebracht kan worden. We
hebben hier te maken met een ernstige sexuele afwijking (vaginisme). Daarnaast kennen we vrouwen, die volmaakt onverschillig
staan ten opzichte van de eigenlijke sexualiteit. Vrouwen, die het
niets zegt, er nooit naar verlangen en iedere gemeenschap eigenlijk
als een last ervaren, ook al laten zij die terwille van hun echtgenoten dan wel toe (frigiditeit). Deze beide vormen zullen we hier niet
verder bespreken. De behandeling daarvan is te specialistisch en
hoort bij de bevoegde arts thuis.
De derde vorm, die veel meer voorkomt, betreft vrouwen, die
wel een openheid voor en verlangen naar sexuele vereniging hebben, maar die niet tot een hoogtepunt, een climax konn, zoals
bij de man op het hoogtepunt der geslachtsgemeenschap pleegt op
te treden. We moeten hier dus eigenlijk niet spreken van geslachtelijke koelheid maar veeleer van een geslachtelijk onvermogen,
althans een onvermogen tot totale geslachtelijke bevrediging. In
de vak-literatuur wordt dit aangeduid als anorgasmie: het niet tot
een climax, tot een orgasme komen.
Wat valt daar nu van te zeggen? Is het werkelijk een afwijking,
een te verhelpen onvermogen, het gevolg van een verkeerde manier van samenleving, van onhandigheid van de man misschien
of het gevolg van te grote schaamte of sexuele remmingen? Inderdaad, dit alles kan stuk voor stuk een min of meer belangrijke rol
spelen. Tot voor kort meenden velen, ook ervaren artsen, dat dit
verschijnsel altijd wel te verklaren was uit een der genoemde oorzaken. Toch zijn er de laatste jaren ook heel andere geluiden te
horen. Geluiden, die berusten op onderzoeken bij grote aantallen
gehuwde vrouwen. Daaruit is komen vast te staan, dat er een belangrijk aantal vrouwen bestaat, dat nooit tot dit geslachtelijk
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hoogtepunt in de geslachtsgemeenschap komt. Vrouwen echter,
die in ieder opzicht gezond en normaal zijn, een vrije en open in
stelling ten opzichte van het geslachtelijke hebben en hun liefdesleven met echtgenoten, die in geen enkel opzicht op sexgebied tekort schieten. Er zijn zelfs onderzoekers, die beweren, dat het bereiken van zulk een hoogtepunt (waarvan onze briefschrijver van
zoeven zeide, dat het 'iets groots en geweldigs en het toppunt van
geluk' betekende), dat zulk een orgasme een typisch mannelijke
aangelegenheid is, waartoe de vrouw van nature eigenlijk niet ingericht is. Zij kan hoogstens van de man iets van deze gevoelens
overnemen en aanleren. Dat lijkt wel een wat boute bewering, die
zeker niet wordt bevestigd door de ervaringen van vrouwen, die
dit orgasme wel degelijk kennen.
Het is in onze tijd blijkbaar nodig er de aandacht op te vestigen,
dat het ontbreken van een toppunt in de geslachtelijke betrekkingen ook volkomen normaal kan zijn. En wel, omdat er vele vrouwen (edook hun mannen) zijn, die zich hierover ongerust maken.
Men acht een samenleving zonder dit toppunt slecht voor de gezondheid, men acht het uitblijven ervan een teken van ongeschiktheid voor het huwelijk, men duidt het als een gebrek aan liefde
voor elkaar, men vermoedt lichamelijke of geestelijke afwijkingen
en wat al niet meer. En vanuit die angst en vanuit de bezorgdheid
gaat men dan proberen en experimenteren, leest men allerlei 'technische' boeken; meestal echter zonder ander resultaat dan een toenemende wanhoop, een afkeer van al dat geprobeer en 'gewurm'
en geforceer! Vaak bereikt zo'n man, ondanks zijn hardnekkige
streven om ten koste van wat dan ook een geslachtelijk hoogtepunt bij zijn vrouw op te wekken, slechts het tegendeel van wat hij
beoogde: een geleidelijk toenemende afkeer, die de verhouding
tussen de echtelieden nu niet bepaald ten goede komt.
Kort gezegd komt het hierop neer, dat het een tegenwoordig
wijd verbreide misvatting is, dat iedere vrouw, die in een geslachtelijke samenleving niet tot eenzelfde bevrediging komt als haar
.

man, gestoord is, aan haar huwelijk niets heeft, met een bepaalde
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techniek geholpen moet worden of ongeschikt is voor het huwelijk. Er zijn talrijke normale gezonde vrouwen, die zonder dit kortdurende hoogtepunt toch volledig in een samenleving opgaan en
zich er volmaakt gelukkig bij kunnen voelen.
Dat is ook zeer begrijpelijk! Want we hebben in het vorige
hoofdstuk al uitvoerig gezien, dat het sexuele leven van de vrouw
niet zozeer gekenmerkt is door hartstocht of lustbevrediging, maar
dat het vooral samenhangt met de verbondenheidsgevoelens, die
haar met haar echtgenoot verbinden. Daar gaat het haar op de
eerste plaats om. Het intieme samenzijn, het zich in liefde aan de
ander geven, het in liefde ontvangen ook van de ander zoals dat
tussen man en vrouw het meest volledig mogelijk is in een geslachtelijke samenleving, dát is als het sexuele hoogtepunt bij menige
gezonde vrouw te zien. De bevredigingsgevoelens van meer lichamelijke aard, hoe belangrijk ze ook zijn, komen bij de liefhebbende
vrouw op de tweede plaats. Dat klinkt zo op het eerste gehoor
misschien weer echt ouderwets, mannelijk: de vrouw, die zich
maar gewillig overgeven moet om haar man te ontvangen en terwille te zijn, echter zonder dat zij er zelf iets aan heeft. Toch is
dit niet helemaal waar. Wat zegt dit eigenlijk, dat een vrouw er iets
aan heeft? 'Er iets aan hebben', wil toch eigenlijk niets anders zeggen dan een bepaald gevoel ondervinden. Maar het gaat haar niet
om er iets aan te hebben, zij wil iemand hebben, geheel en al opgaan in de ander. Als dit samengaat met een ook lichamelijke intense bevrediging, dan is dat prachtig. Maar het is beslist onjuist
een dergelijke éénwording gestoord, onvolkomen of onvermogend
te noemen, als er bij haar geen sexueel hoogtepunt, geen orgasme
optreedt.
Wil dat nu ook zeggen, dat in huwelijken, waar de vrouw niet
tot orgasme komt, men de zaak dan maar zo moet laten? Neen,
dat is nu weer een ander uiterste en ook dat lijkt onjuist. Zeker,
als het jonge huwelijken betreft. Evenzeer als het waar is, dat er
normale en gezonde vrouwen zijn, die niet tot deze bevrediging komen en zich daarbij toch heel gelukkig kunnen voelen, omdat hun
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liefdesrelatie een gelukkige is, evenzeer is het waar, dat er een aantal vrouwen zijn, die wel degelijk het vermogen tot orgasme heb
maar die er in belemmerd worden door allerlei factoren, die-ben,
met elkaar gemeen hebben, dat zij wijzen op een onvolkomen geslachtsleven.
In de brief van hierboven wordt o.m. gezegd: 'En niet één keer
heeft ons samenleven haar het geluk gebracht, dat zij telkens voelt
aankomen'. Als men dit zo leest, valt daaruit af te leiden, dat er wel
al een begin van orgasme aanwezig was. Gezien de gebrekkige
sexuele vorming van deze mensen is echter te verwachten, dat er
grote remmingen, althans een grote onvrijheid, ten opzichte van
de géslachtelijkheid bestaat. Onvrijheid en geremdheid staan een
totale geslachtelijke eenwording echter danig in de weg. Zij kunnen
ieder gevoel onmogelijk maken en zijn zelfs vaak aansprakelijk
voor nog ergere vormen: de geslachtelijke koelheid en afkeer, die
we hierboven even noemden. Die remmingen kunnen ook van
typisch godsdienstige aard zijn. Als men altijd is opgevoed in een
verkeerd begrepen angst voor 'onkuisheid', is het soms erg moeilijk
om, wanneer het eenmaal tot een huwelijk gekomen is, deze jarenlang aangekweekte weerstanden plotseling weg te vagen. Daarvóór
is dan heel wat tijd voor rijping en groei nodig. Trouwens, dat geldt
eigenlijk voor iedereen, ook voor mensen, die door hun opvoeding
niet zo geremd zijn.
In de loop der jaren heb ik nogal eens jonggehuwde mensen gesproken, die zich al spoedig na hun huwelijk juist op dit punt zorgen hadden gemaakt en vreesden, dat er met hen iets aan de hand
was. Het beste is mij in dergelijke gevallen — na een uitvoerige
voorlichting — op den duur nog het advies bevallen, dat zij er eerst
maar eens twee of drie jaar voor moesten uittrekken om samen tot
een sexuele harmonie te komen. Als dit de echtgenoten daarna
nog zorgen baart, wordt het tijd om nog eens raad te gaan vragen.
Het zoeken van een weg naar een man-vrouw verhouding, die
ook geslachtelijk bevredigend is, is eerst en vooral een zaak van
man en vrouw zelf. Veel mensen hebben hiervoor nu eenmaal tijd
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nodig, zodat zij niet te snel adviezen van derden over technieken
e.d. moeten gaan inwinnen. Natuurlijk is het verstandig, als een
man zich op de hoogte stelt van de intieme lichamelijke aspecten
van de geslachtsgemeenschap; er zijn daarover wel boeken in de
handel. Maar het vinden van een goede sexuele vorm, die bij déze
man en déze vrouw past, is een allerpersoonlijkste aangelegenheid. Dat eist tijd, aandacht, zorg en vertrouwen in elkaar. En
vooral ook een liefdevol willen begrijpen van de ander. Vooral
voor een man, die meestal op sexueel gebied onstuimiger, driftmatiger en directer is dan de vrouw, is het zeer belangrijk, dat hij zich
enig inzicht verwerft in de geslachtelijke aard van zijn vrouw.
Eerder in dit hoofdstuk zagen wij al, hoe een te grote onstuimigheid en een gemis aan gevoel voor de ander een huwelijksreis radicaal kan bederven. En wat meer is: voorgoed een afkeer en afweer
van het geslachtelijke bij de vrouw kan teweegbrengen. Een man
heeft een zekere vorming op sexgebied nodig, waarin hij tot beheersing en aanpassing aan zijn vrouw kan komen. Hij moet dit
bewust' willen, want dat gaat niet vanzelf. Een vrouw vindt op dit
terrein haar weg vaak veel meer intuïtief. Zij voelt het fijner aan.
Gezien deze verschillen is het van het grootste belang, dat man
en vrouw, zeker ook in het begin van hun huwelijk, tot een open
uitwisseling van hun ervaringen, gevoelens en opvattingen komen.
Vaak is echter het schaamtegevoel (een vals schaamtegevoel, wanneer het twee echtgenoten betreft) zo groot, dat men met elkaar
nooit over deze dingen praat. Die openheid hierin ontbreekt helaas
nog maar al te vaak. Dat is niet alleen bij de oudere generaties het
geval. Generaties, die nu eenmaal opgegroeid zijn in een tijd, waarin de sexualiteit tot de verborgen onderwereld van het menszijn
behoorde. Ook vele jonge mensen, waarvan men beweert, dat zij
zo open en vrijmoedig ten opzichte van het geslachtsleven staan,
gaan nog steeds met precies dezelfde remmingen en valse schaamte het huwelijk in. Want ook in onze tijd is de sexuele opvoeding
en vorming in het algemeen nog ontoereikend. Honderden brieven
van jonge mensen hebben mij dit de afgelopen jaren nog eens dui152

delijk gemaakt. Eén der belangrijkste oorzaken van het geslachtelijk onvermogen van menige vrouw moet dan ook in die gebrekkige opvoeding en vorming gezocht worden. Maar daaraan hebben wij in de eerste hoofdstukken al aandacht geschonken.
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Hoofdstuk 7 / De ongehuwde vrouw

Gehuwd en ongehuwd zijn de beide vormen van volwassen leven,
die men levensstaat pleegt te noemen. Nu hoop ik maar, dat vele
gehuwde lezers dit hoofdstuk niet overslaan, omdat het ongehuwde
bestaan 'toch niet van hun gading is'. Dat zou jammer zijn, want
het bestaan van de ongehuwde gaat iedereen, ook de gehuwden,
aan. De situatie is nu eenmaal zo, dat het overgrote deel van de
volwassen mensen gehuwd is en dat de opvattingen, oordelen en
vooroordelen, die het beeld en de plaats van de ongehuwde in onze
samenleving bepalen, dan ook meningen zijn van gehuwde mensen. Het is de stellingname van ons, gehuwden, die het bestaan
van de ongehuwden, die mét en naast ons onze samenleving uitmaken, vorm geeft.
Wanneer men zich verdiept in de achtergronden van het ongehuwd zijn, dan komt men al gauw tot de ontdekking, dat het hier
een zeer ingewikkeld en moeilijk in zijn algemeenheid te overzien
verschijnsel betreft. Een verschijnsel, dat typisch van onze tijd is.
Naarmate de grote moderne eenzaamheid het liefdeshuwelijk
meer en meer als levensideaal naar de voorgrond gebracht heeft,
zijn de moeilijkheden van het ongehuwde bestaan evenredig toegenomen en heeft vooral het gemis, het ontbreken, het negatieve van
deze levensstaat de aandacht gekregen. Het is dan ook voor de
meeste ongehuwden in onze tijd een grote en vaak ook niet helemaal gelukkende opgave om te komen tot een bestaanswijze, die
even volmenselijk is als het gehuwde bestaan dat is (of vaak lijkt!).
Het blijkt, dat het aantal ongehuwde vrouwen geleidelijk afneemt. Er wordt veel meer getrouwd. Maar er is ook een nieuw
soort ongehuwde vrouwen ontstaan. De zelfstandige ongehuwde
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vrouw, zoals wij die nu kennen, bestond vroeger niet. In de vorige
eeuw vervulden ongehuwde vrouwen meestal een bescheiden taak
in de schaduw van het gezinsleven van hun ouders, gehuwde broers
of zusters, dan wel in dienstbetrekking. Het grote leger 'meiden',
zoals het huispersoneel toen heette en waarvan er velen ongehuwd
bleven, is verdwenen. Het huidige beeld en daarmede de problemen
van de ongehuwde vrouw zijn door de grotere bewustwording, een
betere opvoeding en haar maatschappelijke emancipatie geheel anders geworden.
Wat valt er van de oorzaken van het ongehuwd zijn te zeggen?
De meest populaire opvatting is nog steeds, dat er nu eenmaal een
vrouwenoverschot is en dat, als dit eenmaal -- zoals verwacht wordt
— is verdwenen, het 'probleem-ongehuwde vrouw' daarmede tevens
verdwijnt. Die opvatting lijkt echter niet juist. Dat vrouwenover-

schot is niet zo groot: op 1000 mannen zijn er 1004 vrouwen; niet
zo'n groot verschil dus. Voor ieder geval van niet-gekozen ongehuwd zijn is bij nader inzicht dan ook wel een oorzaak of één of
meer redenen aanwezig. En het is niet in te zien, waarom deze redenen zouden verdwijnen, wanneer er weer meer mannen komen.
Deze redenen zijn in het individuele geval meestal onderling verweven en hebben daarenboven vaak een diepere, soms zelfs onbewuste, oorzaak, samenhangend met vroege jeugdervaringen. Doch
ook zo van buitenaf gezien, kan men al een aantal typen onderscheiden, die behalve dat zij ongehuwd zijn, soms weinig met elkaar gemeen hebben. Ter illustratie worden er hier een paar ge-

noemd.
Een type dat, als we goed zien, steeds zeldzamer wordt en dus
bij een verleden tijdperk gaat horen, vormen die wat onhandige,
weinig ontwikkelde, onaantrekkelijke vrouwen, die door een ontoereikende opvoeding (en vaak een totaal ontbrekende sexopvoeding) wat buiten het leven van alledag staan en vroeger als 'suikertantetjes' in vele families wel voorkwamen. Een heel ander type
is de vrouw, die ongehuwd blijft, omdat zij het als haar plicht beschouwt voor anderen (meestal de ouders) te zorgen en aan hen
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haar leven en daarmede vaak haar eigen geluk te offeren. Weer anderen worden zo betrokken in hun beroep en arbeid, in de taak
die zij zich gesteld hebben — en dan kan men denken aan verpleegsters, artsen, onderwijzeressen, maatschappelijke werksters of le=
raressen — dat zij niet aan een huwelijk toekomen. Een geheel ander type, .dat meer bij mannen dan bij vrouwen lijkt voor te komen,
is de mens, die op het gebied van liefde en huwelijk naar het onbereikbare,' het perfecte streeft. Wij kennen verder ook allemaal de
teleurgestelde, die zich door een ongelukkige ervaring voor eens en
voor altijd heeft laten ontmoedigen, of die aan een bepaald per=
soon, ook als een huwelijk met deze om een of andere reden niet
mogelijk is gebleken, blijft hangen, alsof er als het ware geen liefde
meer over gebleven is om een nieuwe binding tot stand te brengen.
Dan is er de grote reeks mensen, die hun kans hebben laten voorbijgaan of die hun bestaan zo leiden, dat het leven hen ook geen
enkele kans kan geven.
De min of meer afwijkende types hebben wij dan nog niet eens
genoemd: de don Juan of het vlindertje, die van de ene relatie
in de andere terecht komt, zonder zich te kunnen binden aan één
mens, zonder echt liefde te kunnen geven, of ook de mensen met
een of andere lichamelijk of geestelijk gebrek, die wel een zeer bijzondere handicap hebben om zich te durven openstellen voor de
liefde en het huwelijk en vaak sterke minderwaardigheidsgevoelens
koesteren. Ten onrechte overigens! Want telkens valt het weer op,
hoe goed huwelijken kunnen zijn, waar een der partners zulk een
handicap heeft. Er zijn nog veel meer types dan deze enkelen te
noemen. En toch komt het wezenlijke hiermede nauwelijks aan de
orde. Die uitwendige factoren hebben wel hun betekenis, maar de
diepere gronden worden er toch niet door verklaard en daar gaat
het meestal toch om.
Waarom gaat iemand zo in zijn beroep op, dat hij vergeet te
trouwen? Waarom offert iemand zich totaal op voor zijn ouders?
Waarom leeft iemand zo, dat er ook geen ' kans is, dat zij ooit in
aanraking komt met een geschikte huwelijkspartner? Die vraag
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zal ieder, die zich in zo'n situatie bevindt, telkens voor zichzelf
hebben te beantwoorden. Het kan vaak ontzettend moeilijk zijn
daar achter te komen zonder hulp van buitenaf: een psycholoog,
een psychiater, een ervaren geestelijk 'leidsman etc. Zo'n dieper
motief kan bijvoorbeeld zijn een sterk minderwaardigheidsgevoelen over het eigen man of vrouw zijn. Maar wie kan dit bij zichzelf
zodanig onderkennen, dat hij of zij er naar kan handelen? Een
dergelijk minderwaardigheidsgevoel, dat de kern van het eigen
vrouw zijn betreft, kan het voor een vrouw vrijwel onmogelijk maken zich als vrouw te durven stellen ten opzichte van de man. Zij
opent zich niet als vrouw, valt niet op als vrouw, wordt niet als
vrouw behandeld. Het opgaan in het werk of de opofferende zorg
voor de ouders zijn dan vaak een excuus, soms zelfs een vlucht
en bieden een voor de buitenwereld fraaie facade voor een innerlijk
onvermogen, voor het niet kunnen opbrengen echt vrouw te zijn.
Hiermede zijn wij dan langzamerhand beland in de neurotische
sfeer, in de schijnaanpassing, die het domein van de psychiater is.
Daarover zullen we hier echter niet verder uitweiden. Zijn dan alle
ongehuwden te beschouwen als klanten voor de psychiater? Natuurlijk niet! Al zullen sommigen, die erg op gespannen voet leven
met hun ongehuwde bestaan, zeker — al was het alleen maar om
een beter inzicht in zichzelf te verkrijgen — gebaat zijn met een dergelijk contact. Het ongehuwd zijn als menselijke opgave en als op
te lossen probleem is uiteindelijk echter zaak voor ieder afzonderlijk.
Wanneer wij over ongehuwde vrouwen spreken, is het van belang in het oog te houden, dat er eigenlijk twee soorten ongehuwde vrouwen zijn: jonge vrouwen, die nog geheel leven en staan in
de verwachting van een komend huwelijk. Hen noemen wij in de
wandeling tegenwoordig 'meisjes', al zijn ze dan ook 25 of 30 jaar.
Ze horen niet (of nóg niet) tot wat wij onder 'echte' ongehuwde
vrouwen verstaan. Die zijn meestal al wat ouder en hebben een
min of meer definitieve bestaansvorm als ongehuwde gevonden (of
doen hun best daarnog voor!). Tussen beide groepen in vinden wij
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de wat oudere meisjes, die zichzelf nog niet definitief tot de ongehuwde vrouwen rekenen, maar die met het voortschrijden der jaren toch ernstig met deze bestaanswijze moeten gaan rekening hou den. Het is die groep, die het vaak zo heel erg moeilijk heeft. Daar
kan men met recht spreken over het probleem van de ongehuwde,
vrouw, daar wordt vaak geworsteld en gestreden om tot een oplos sing te komen. Daar wordt ook bitter verdriet geleden. Zij verkeren in een periode, waarin onbevredigde gevoelens bewust gaan
worden, waarin twijfel en levensangst op beklemmende wijze zich
aandienen, waarin ernstige bestaanscrises voorkomen, waarin zij
soms geleidelijk de zinvolheid van het bestaan voelen wegvlieden,
waarin zij langzaam maar zeker een toekomst onder ogen moeten
gaan zien, die wel erg verschilt van de verwachtingen, die zij er nog
steeds van gehad hebben. Een toekomst als ongehuwde, als vrouw
alleen, zonder de liefdesverbondenheid met een echtgenoot en zon
kinderen. Daarover moet men niet te licht denken, zeker als-der
men ervan overtuigd is, dat ons menselijk bestaan steeds een bestaan als medemens is. Het is vooral het wonder van de liefde, de
gevende en ontvangende liefde -- zoals wij die al eerder in dit boek
bespraken —, het is de liefde tussen twee mensen, die ons bestaan zo
vanzelfsprekend een 'medemenselijk' bestaan en dus een echt menselijk bestaan maakt. Zonder deze liefde voor en van de ene, de
ware, is het ook zo moeilijk om te komen tot een echte verbonden heid met anderen, zo moeilijk om echt medemens te kunnen zijn,
zo moeilijk ook om de eenzaamheid in het bestaan te overwinnen.
Een van de brieven, die ik naar aanleiding van de radiocauserieën
ontving, toont dit duidelijk aan:
'Met veel aandacht heb ik iedere uitzending beluisterd, maar toch
zou ik mij zo graag eens uitspreken: Wat kun je doen tegen eenzaamheid? Ik bedoel niet, dat ik geen vrienden of kennissen heb. 0, integendeel, genoeg, zelfs wel eens te veel, want m'n kamer puilt soms uit van
het vele bezoek. Ik ben dan altijd erg vrolijk en opgewekt, maar dit
is niet echt, want van binnen ben ik juist zo ontzettend eenzaam.
Vooral als iedereen dan weer weg is en je weer alleen achterblijft, kan
159

ik het soms wel uitgillen, maar dit doe je natuurlijk niet. Neen, je beheerst je te allen tijde, maar het kan me zo ontzettend benauwen.
Vindt U dit een vreemde brief? Dokter, ik hoop niet, dat U hierom
lacht, want dit is echt ernst. Ik heb een reuze prettige baan in .. .
als... Maar ineens kan ik niet meer tegen al die ellende op. Als ik
op m'n kamer kom, dan vliegen de muren mij aan en slaap ik niet
meer. Nooit heb ik dit gehad, maar ik heb het geleidelijk aan gekregen. Zou het komen, omdat ik ouder word en de eenzaamheid sterker? Ik weet het niet, alleen verbaas ik mij erover. Iedereen zegt altijd, dat ik zo'n sterk karakter heb, maar ze weten en beseffen niet dat
het momenteel maar schijn is. Ik ben 34 jaar en niet verloofd. Ik geloof niet, dat het 'niet verloofd zijn' het grote hiaat is op het ogenblik,
want ik spreek zoveel mensen, die getrouwd zijn en toch ook eenzaam zijn. Of zou het toch een rol spelen? Natuurlijk zou ik het prettig vinden om getrouwd te zijn, maar ik had erg veel plezier in mijn
werk en dacht daar altijd genoeg aan te hebben, zolang ik de ware
man niet had ontmoet. Misschien heb ik dat alles bewust verdrongen en is dit nu niet meer mogelijk. Ik zou zo dolgraag weer mijn
rust terugvinden, maar ik weet niet hoe en op welke manier. Ik bid
wel tot God om geestelijke rust, maar zelfs als ik bid, tollen mijn gedachten honderd keer om en om en ben ik volkomen de draad kwijt.
Er is niemand, die weet, met wat voor een probleem (eenzaamheid)
ik rondloop. Hier in... heb ik niemand, met wie ik over deze dingen van gedachten zou kunnen wisselen. Mijn kennissen zouden mij
niet geloven. Ook het kamerleven vind ik ontzettend. Je staat alleen
op, ontbijt alleen, komt weer alleen thuis en zo maar door. Mijn
ouders wonen niet hier, dus moest ik wel op kamers. Bovendien, als
je 34 jaar bent geworden, moet je toch een zekere mate van zelfstandigheid hebben. Ik ben heel lang 'kind' geweest, niet volwassen, onzelfstandig. Mijn ouders (overigens lieve ouders) hebben mij altijd
erg vastgehouden. Toen ik 26 jaar was, kon ik nog geen beslissingen
nemen, die tegen hun wil indruisten, uit angst, dat zij dan om de een
of andere reden boos zouden zijn...'

En zo gaat deze brief nog een poos door. Verschillende andere
luisteraarsters schreven in dezelfde geest. Wat een wonderlijke
wereld toch; al deze eenzame mensen, die ook onze medemensen
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zijn. Hoe meer mensen bijeen, hoe groter de stad, des te talrijker
vaak de eenzamen. Wat weten mensen ook verschrikkelijk weinig
van elkaar, zelfs al gaan ze bij elkaar op bezoek, zoals uit deze
brief te lezen valt. Uit de brief van zojuist hebben wij kunnen horen, hoe het er achter een vrolijke facade van binnen kan uitzien,
hoe een ongehuwde vrouw haar eenzaamheid zelf beleven kan.
Maar laten wij ook eens kijken, hoe zij van buiten af bekeken
wordt. Wat vindt 'men', die grote onbekende men, waarvan wij allemaal een klein stukje zijn, wat vindt die 'men' van de ongehuwde vrouw?
a] Zeer verbreid is de opvatting, dat de vrouw, die niet trouwt,
'overgeschoten' is. Onze tijd ziet de bestemming voor ieder mens
in het huwelijk. Ieder normaal mens, zo redeneert men, is op zoek
naar de liefde en wanneer die niet opduikt in de vorm van een
huwelijkscandidaat, dan ligt dat aan die mens zelf. De ongehuwde
vrouw wordt dan gemakkelijk gezien als degene, die niemand de
moeite van het beminnen waard gevonden heeft, zij is de nietbeminde en daardoor als vrouw minder waard, een niet- uitverkorene, een soort tweederangsvrouw. Als men dat zo op deze
manier zegt, klinkt het wat cru, maar toch waarderen vele mensen
op soortgelijke wijze de ongehuwde vrouw en vinden haar eigenlijk een beetje zielig. Wanneer zij dan ook niet oppast, neemt zij
zelf deze mening nog over ook!
Toch is dit weer een voorbeeld van een ondoordacht oordeel.
Wat weten wij echt van die vrouw? Is zij werkelijk nooit bemind?
Heeft zij nooit liefgehad? Dat is immers niet af te lezen van het gezicht van die kantoorjuffrouw, aan wie we al jaren gewend zijn of
van die wijkverpleegster, die zo'n vertrouwd element in ons gezin
geworden is.
b] Een andere, veel voorkomende opvatting van die 'men' hangt
samen met de overdreven waarde, die nogal eens wordt toegekend
aan de sexualiteit. Men vindt, dat een mens, en ook een vrouw, die
geen sexuele ervaringen gekend heeft, een wat onaf, beperkt en
onvolledig mens is. Hoe vaak kun je niet van mannen horen,
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vooral als ze het onder elkaar over een of andere ongehuwde
vrouw hebben, 'Als die maar eens...' en dan volgt in min of
meer vrijmoedige taal een opsomming van de heilzame gevolgen,
die een sexueel contact voor haar zou hebben. Men — en dat zijn
dan vooral mannen -- men denkt vaak, dat het ongehuwd-zijn
vooral een gemis aan sexualiteit betekent. En vrouwen menen
nogal eens, dat de moeilijkheden van het ongehuwde vrouw-zijn
vooral bestaan in het gemis aan kinderen. Maar toch zijn deze
beide vormen van gemis, meestal van betrekkelijk ondergeschikt
belang in vergelijking met de fundamentele eenzaamheid van menig alleenstaande vrouw, waarbij ik ook denk aan het zo moeilijke
bestaan van weduwen, ook al hebben zij kinderen.
c] Het beeld, dat 'men' van de ongehuwde vrouw heeft, wordt
ongetwijfeld ook mede bepaald door het feit, dat zij — onbewust
vaak — een bedreiging kan vormen. Allereerst voor de getrouwde
vrouw. De ongehuwde vrouw zit meestal beter in de kleren, reist
meer, gaat meer uit, is vrijer, heeft meer tijd voor culturele en
sociale bezigheden, zij heeft ook minder aanleiding zich slavin
van haar werk te voelen dan haar getrouwde zuster of kennissen.
Maar ook voor de gehuwde man kan zij een bedreiging vormen.
Het gebeurt nogal eens, dat zij een appèl doet op zijn mannelijkheid, want menig man waant zich nu eenmaal in onze mannen
bij uitstek van de vrouw. Hij ziet zich-cultrdegkbn
graag als haar schenker van materiële, geestelijke en sexuele voortref felijkheden. Deze instelling leidt tot zoiets als 'onberaden medelijden' van zijn kant met die 'ongelukkige ongehuwde' vrouw.
Men kan dit prachtig uitgewerkt lezen in de roman van Graham
Greene, 'De kern van de zaak'. Daarnaast — zie maar naar de secretaressemoppen in de diverse blaadjes — kunnen de beroepscontacten van gehuwde mannen met ongehuwde vrouwen een huwelijksbedreiging vormen. Het is deze — voor velen niet bewuste — demoaraliserende, bedreigende invloed van de ongehuwde vrouw in onze
samenleving, die soms een afwerende houding ten opzichte van
haar bepaalt.
-
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d] En dan tenslotte zie het 'men' in de ongehuwde vrouw (zonder
veel onderscheid te maken) vaak het beeld van de verzuurde, licht
hysterische, oude vrijster. Daarin onderkennen we de neiging om
allen over één kam te scheren en hen gelijk te stellen met de
gestoorde, oudere ongehuwde vrouw. Blijkbaar, omdat die enkele
scheefgegroeiden veel meer indruk plegen te maken dan de doorsnee ongehuwde vrouw, die allerminst aan dit beeld beantwoordt.
Dit waren zo enkele facetten (er zijn er nog veel meer!), die
het maatschappelijk aanzien en de positie van de ongehuwde vrouw
in onze tijd mede bepalen en dit voor haar op de eerste plaats persoonlijk gegeven levensprobleem ook tot een moeilijk maatschap
probleem maken. Een probleem, dat wij allen in meerdere-pelijk
of mindere mate mede helpen in stand houden. De maatschappij,
de grote 'men', ja wij allen, leggen de ongehuwde vrouw vaak een
fnuikend gevoel van minderwaardigheid op. De menselijke verbondenheid, de echte medemenselijkheid, heeft in onze samenleving
vrijwel haar enige plaats in het gezin. Het gezin, waar voor oudere
ongehuwden blijkbaar geen plaats meer is.
Hard en moeilijk kan het bestaan van de ongehuwde zijn, die
deze levensstaat niet zelf gekozen heeft. Kiezen is hier trouwens
niet het woord. Want als zij het voor het kiezen gehad hadden,
waren ze wèl getrouwd. In het gunstigste geval is het vaak een
tweede keus, een schikking in het blijkbaar onvermijdelijke, een
maken wat er van te maken is: als vrouw alleen in een wereld,
waarin het mannelijke nog volop de toon aangeeft. Zeker, er zijn
ook vrouwen, die om hoge redenen van niet - religieuze aard verkiezen ongehuwd te blijven. Vrouwen met een roeping in hun leven,
die liever daaraan gevolg geven dan aan het verlangen naar een
huwelijk. Maar dat zijn toch uitzonderingen. Omdat de levensstaat,
waarin menig ongehuwde vrouw verkeert, niet op een eigen keuze
berust en vaak zo weinig overeenstemt met de innerlijke verlangens en idealen, die zij gekoesterd heeft, neemt zij het ongehuwde bestaan vaak maar halfhartig, waardoor dit bestaan aan grote
gevaren kan zijn blootgesteld.
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ENIGE GEVAREN

Daar is dan allereerst het gevaar de donkere zijpaden der liefde
te gaan bewandelen: Sexuele verhoudingen met gehuwde mannen;
erotische verhoudingen met vriendinnen en als derde zijpad: de
sexuele zelf bevrediging als surrogaat voor bevrediging van de behoefte aan medemenselijkheid en de behoefte aan liefde. Over de
zelfbevrediging werd in hoofdstuk 3 al geschreven. De erotische
verhoudingen tussen vriendinnen horen meer thuis in het hoofdstuk over de homosexualiteit. Wij moeten hier echter even stilstaan bij die zo talrijke relaties van ongehuwde vrouwen met mannen, zonder dat er uitzicht op een huwelijk is. Daarbij doet het er
niet toe, hoe intiem zo'n verhouding is. Het gaat hier niet om de
z.g. geëmancipeerde vrouw, die van het ene sexuele avontuur in
het andere schijnt te rollen. Deze vrouwen zijn allerminst typisch
voor de ongehuwde vrouw van onze tijd.
Vele ongehuwde vrouwen kapituleren vroeg of laat voor een
(overigens uitzichtloze) romantische verhouding. Het is dan ook zo
menselijk en zo begrijpelijk! Zelfs als we het bezien van de kant
van de getrouwde man, die de andere partner in deze relatie is. De
liefde, de verliefdheid, het roekeloze, zinverrukkende avontuur, is
vaak zoveel grootser en romantischer dan het eigen huwelijk met
zijn alledaagsheid. Eeuw in, eeuw uit hebben schrijvers en dichters
deze buitenechtelijke liefde bezongen. Begrijpelijk, inderdaad, maar
ook zo uitzichtloos, zo gevaarlijk en in zijn gevolgen vaak zo heel
weinig romantisch en alleen maar triest en rampzalig. De ' oudere
ongehuwde vrouw, die zich tot een dergelijke verhouding laat overhalen, geeft daarmee meestal voorgoed haar huwelijksdroom prijs.
Zij stort zich in een zoet lijkend avontuur, dat echter zonder perspectief is, dat bij voorbaat al gedoemd is tot mislukking. Na de
eerste roes beleven velen dit dan ook als een zich te grabbel heb ben gegooid, als een geweldpleging aan de eigen waardigheid of
een verraad aan de eigen, meest innerlijke waarden. Wanneer het
avontuur is afgelopen en de ongehuwde moederziel alleen met
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zichzelf staat, is het vaak nog zo veel moeilijker. Er zijn dingen in
haar gewekt, die tot dan sluimerden. De zoetheid van het liggen in
de armen van de geliefde wordt een pijnlijk gemis, dat tevoren
onbekend was. De volheid van het vrouw-zijn, zo heftig aan de
man beleefd, is plotseling weer weg. De eenzaamheid is beklemmender dan ooit. Natuurlijk, dit zijn allemaal ervaringen achteraf,
verstandelijke opmerkingen, die in de roes van een liefdesrelatie
weinig aanspreken. Het is dan ook allemaal zo menselijk en begrijpelijk! Wie durft er een mens te oordelen of zelfs te véroordelen, die niet opgewassen bleek tegen de kracht van haar lief desverlangen! Maar toch doet dit helaas weinig af aan het feit, dat het
een zijpad, een veelal doodlopend zijpad van de liefde is.
Is er dan geen vriendschap, geen sterke persoonlijke relatie mogelijk tussen man en vrouw, wier weg naar het huwelijk versperd is?
Hoe vaak heb ik deze vraag niet gehoord. En hoe moeilijk is telkens
het antwoord erop! Men bedoelt dan een duurzame en exclusieve
man-vrouw-vriendschap zonder sexuele intimiteiten, zoals vriendschap met een gehuwde man of met een priester. Het lichtend voorbeeld van zulk een relatie is de verhouding tussen Franciscus van
Sales en Jeanne de Chantal. Wanneer men leest over de zeer diepgaande en persoonlijke relatie tussen deze bisschop en deze latere
moeder- overste, dan wordt men getroffen door de kracht en de
betekenis van hun vriendschap. Zonder deze zouden zij niet de
grote figuren geworden zijn, die zij thans nog voor ons betekenen.
Men kan ook denken aan de verbondenheid van Theresia en
Johannes van het Kruis. Of minder religieus: de hechte vriendschap van Johannes Brahms en Clara, de echtgenote van Robert
Schumann.
Toch is het onjuist om deze exclusieve man-vrouw-vriendschappen een meer algemene betekenis te geven. De spanningen worden vaak groot, tè groot. Het man-zijn en vrouw-zijn roept om een
vervulling, die de grenzen der vriendschap te buiten gaat. Men
maakt het elkaar dan wel heel erg moeilijk. Het lijkt alleen op te
brengen door de zeer sterken en dan alleen nog maar, als men een
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gezamenlijk doel, een gezamenlijk ideaal nastreeft en de vriendschap niet zijn hoofdbetekenis heeft in het gericht zijn op elkaar.
Zoals bijvoorbeeld een religieus ideaal, een maatschappelijk belangrijke onderneming, een sterke gerichtheid op mensen en .dingen buiten de vriendschapsverhouding. Voor een enkeling kan op
deze wijze een grote rijpheid en volwassenheid, een zeer geslaagde
vorm van de diepe behoefte aan medemenselijkheid en liefde tot
stand komen. Maar voor de doorsnee mens is een intieme manvrouw-vriendschap zonder sexualiteit nauwelijks mogelijk. Daarvoor zijn man en vrouw (in onze cultuur althans) te veel polen,
die elkaar zo aantrekken, dat een meer complete man-vrouwverhouding de vriendschap overspoelt en (gezien de onmogelijkheid van deze compleetheid) tenslotte dan ook verbreekt.
Een geheel ander gevaar, dat de ongehuwde vrouw loopt, kan
men in een ander uiterste aantreffen: 'Ik deug toch nergens voor,
niemand bekommert zich om mij en ik heb ook geen zin het voor
mij zelf te doen. Voor wie zou ik mij verzorgen en mooi maken ?'
De verwaarlozing in uiterlijk, in verzorging, in kleding, voeding,
wonen, ontspanning is dan een uitdrukking van deze moedeloosheid. Zij voelt zichzelf bij gebrek aan een geschikte klankbodem
onvoldoende vrouw en ook naar buiten gaan de typisch vrouwelijke eigenschappen er wat af. Zij wordt neutraal, grijs, onvrouwelijk in haar doen en laten. En nog een stap verder ontstaat het
grote gevaar van de verbittering, de onmachtige opstand tegen het
lot, tegen de wereld, tegen God. Wanneer deze houding dan nog
iets klagends heeft en anderen steeds weer de schuld krijgen van
het eigen zo zijn, dan is men aardig op weg naar de neurotisering,
de geestelijke scheefgroei. Als psychiater heb ik deze tragische,
gestoorde ongehuwden uiteraard vaak gezien. Desondanks ben ik
ervan overtuigd, dat zij slechts een kleine minderheid uitmaken.
Dat staat hier niet zo maar uit vriendelijkheid tegenover de ongehuwde vrouwen, die dit lezen. Maar dat is een ervaring, als men
in zijn werk veel te maken heeft met ongehuwde verpleegsters en
maatschappelijk werksters, die — uitzonderingen daargelaten —
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toch zeker niet als scheefgegroeid of neurotisch bestempeld kun
worden. Integendeel, juist deze 'beroepsvrouwen' zijn zich-ne
meestal zeer goed hun situatie bewust, zij zijn vaak dwars door
hun persoonlijke problemen als ongehuwde heen moeten gaan en
kwamen daardoor tot een levensinstelling, die hen het mogelijk
maakte de verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan en daar
hun werk) nog voor een deel de verantwoordelijkheid-nast(i
voor anderen op zich te kunnen nemen.
Tenslotte is het begrijpelijk, dat in onze tijd, die zulk een hoge
waarde toekent aan liefde, sexualiteit en huwelijk, die ook zulk
een grote eenzaamheid te zien geeft, het huwelijk overschat wordt,
beschouwd wordt als een remedie tegen alle bestaansmoeilijkheden. Voor de ongehuwde schuilt daarin het gevaar een huwelijk
te willen aangaan om het huwelijk zelf. Liever getrouwd dan het
uitzichtloze bestaan als ongehuwde, zo redeneert men. Toch is het
huwelijk nooit een oplossing voor die onbevredigdheid. Het huwelijk is trouwens nooit een oplossing voor wat dan ook; het is een
opgave tot vormgeving aan de verbondenheid, die ik voel voor een
ander mens. Het huwelijk is de maatschappelijke en ook religieuze
gestalte van mijn liefde voor de ander. Dat is heel wat anders dan
een 'oplossing'. Het gaat in eerste instantie niet om het trouwen,
om getrouwd te zijn, maar om de liefdevolle verbondenheid met
een man om te kunnen trouwen. Het trouwen, dat tot hoofdmotief heeft de angst om ongetrouwd te blijven en dat de te trouwen
man dan maar op de koop toe neemt, is toch wel zeer in strijd met
wat men van zo'n huwelijk eigenlijk verwacht. Het is dan ook vaak
een directe oorzaak van het mislukken van het huwelijk. Toch zal
deze angst om ongetrouwd te blijven bij velen blijven bestaan, zolang de ongehuwde vrouw in onze samenleving — menselijk gezien
— haar volle plaats nog niet heeft gekregen (zoals dat al wel op
beroepsgebied bezig is te gebeuren, vanaf tramconductrice tot mi
Deze weg is moeilijk en met tranen bezaaid, maar is-nistero).
toch niet geheel uitzichtloos.
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UITZICHTEN

Er is een groep ongehuwde vrouwen, die nog niet zo onderhevig is
aan sociale minderwaardigheid: n.l. zij, die om religieuze redenen
ongehuwd zijn en blijven. De godgewijde maagdelijkheid, zoals
wij die bijvoorbeeld thans nog in onze nonnenkloosters zien, is
in de traditie der kerk al heel oud. Zij baseert zich uiteindelijk op
dat lang niet gemakkelijke hoofdstuk 19 uit het Mattheus-evangelie, waar de Heer zegt: 'Er zijn onhuwbaren, die zo geboren zijn
van de moederschoot af en er zijn onhuwbaren, die door de mensen onhuwbaar gemaakt zijn en er zijn onhuwbaren, die zichzelf
onhuwbaar gemaakt hebben om het rijk der hemelen'. En pal daarachter staan de merkwaardige woorden: 'Wie het vatten kan, hij
vatte het'. Daar dit een extreme, een uiterste vorm van christelijk bestaan is, spreekt dit radicalisme gewone, godsdienstige mensen in
onze tijd veel minder aan. Men vindt het onnatuurlijk, ongezond,
kinderlijk en wat al niet. En inderdaad, onder onze nonnetjes vinden wij nogal wat onrijpe, onvolgroeide en wat kinderlijke mensen,
die allerminst voorbeeldig zijn voor de extreme keuze, die zij gedaan hebben. Evenzeer als er onrijpe, onvolgroeide en kinderlijke
echtgenoten bestaan. Wat echter deze ongehuwde vrouwen in het
klooster vóór hebben op hun ongehuwde zusters in de wereld, is
hun positieve keuze.
Zij, die zich hiertoe niet geroepen voelen, maar wel verplicht
zijn tot het ongehuwde bestaan, zullen er het beste van moeten
maken en moeten beginnen met de zaak werkelijk onder ogen te
zien. De 'zaak', d.w.z. het afstand moeten doen van een der meest
voor de handliggende en verlangde, diepmenselijke mogelijkheden
tot liefde. Het kunnen aanvaarden van deze grens aan het eigen
bestaan en het er vrede in vinden is een moeilijke, maar niet onmogelijke opgave. Een opgave, die veel tijd vergt en langs wegen vol
gevaren kan leiden, zoals we hierboven zagen. Het aanvaarden
van het ongehuwd zijn is daarom ook zo moeilijk, omdat nog lang
de hoop op een huwelijk kan blijven bestaan. En dat lijkt ook
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goed en gezond. Té vroeg alle mogelijkheden afsluiten en té vroeg
zich gaan instellen op het ongehuwde bestaan is niet erg verstandig, althans niet, wanneer men van zichzelf weet, dat de gehuwde
staat de gewenste levensvorm is. Het lijkt dan verstandiger lang
'open' te blijven en de heilige onrust in het zoeken naar een levenspartner te laten bestaan. Voor velen is de verleiding echter erg
groot om weg te zakken in minderwaardigheidsgevoelens in de
trant van 'Wie wil mij nu hebben'. Wanneer zij te weinig opgevoed zijn tot vrouw, tot vrouwelijk zelfbewustzijn en vertrouwen
in het eigen vrouw-zijn, zullen zij alsnog aan die verleiding: dan
maar te berusten, moeten weerstand bieden. Dat geeft onrust, innerlijke spanning. En toch lijkt die altijd nog beter dan de wat
kille en berustende houding,- die sommige 30-40 jarige vrouwen
reeds zo kan kenmerken.
Hoe staat het met de beroepsvervulling? Voor de ongehuwde
vrouw heeft het beroep inderdaad een grote betekenis, heel wat
groter dan voor de doorsnee gehuwde vrouw. Juist een beroep in
overeenstemming met het eigen wezen kan bijdragen tot een grote

levensvervulling. Wij denken dan altijd aan sociale en culturele
beroepen. Beroepen ook, die een uitgesproken zorgend karakter
hebben. Ik herinner mij nog goed een patiënte, die het erg moeilijk
had met haar ongehuwd zijn. Zij sleet haar dagen op een secretarie
in een klein plaatsje. Toen zij tenslotte de moed vond deze vaste
baan (met pensioen en de sociale status die eraan vastzat) te verwisselen voor een baan al gewoon verkoopster in een gezellige damesmodezaak en zodoende haar vrouwelijke aard meer tot zijn
recht kon laten komen, bleek een groot deel van haar moeilijkheden beter oplosbaar.
Toch kan het beroep vrijwel nooit als vervanging van een huwelijk gelden. Zelden geeft het beroepsleven een gehele vulling en zingeving aan het vrouwelijke bestaan. Het hoofdprobleem van ieder
mens en ook van de ongehuwde is het verwerven van bevredigende
menselijke verhoudingen. De eenzaamheid, het teruggeworpen zijn
op het kale, naakte zelf, het bevangen zijn in de zelfmiddelpuntig169

heid zijn alleen te doorbreken in onze verhouding met anderen.
Het zoeken, het er aan werken, het koesteren van deze verhoudingen is — dunkt mij -- de eerste opgave voor ieder, die zijn eenzaamheid (binnen de mogelijkheden van het menselijke) wil overwinnen. Dat is inderdaad gemakkelijk te zeggen, maar het eist opofferingen, arbeid, inspanning en de moed om teleurstellingen te
aanvaarden. Deze vormen van echte medemenselijkheid komen
niet aangewaaid. Zij eisen vaak, door alle remmingen, verlegenheden, angsten en kwetsbaarheid heen, een volledige inzet. Het
leven in bevredigende menselijke verhoudingen, dat voor velen
zo moeilijk te bereiken is, is en blijft echter de bedding en de bodem van ieder menselijk bestaan.
Voor de ongehuwde misschien van nog groter belang dan voor
de gehuwde, is de eis voortdurend aan eigen volwassenwording
en rijping te werken: bewust leven, zelfkennis, telkens in de spiegel
durven en willen zien, waken voor vroegtijdig geestelijk verstarren
of in slaap sussen van waardevolle strevingen. Dit alles moet de
ongehuwde alleen en zelf opknappen, omdat zij niet de persoonlijke wrijf- en schuurplaatsen heeft, die de gehuwde vrouw in het
contact met man en kinderen haast dagelijks dwingen tot verbetering, aanpassing, groei en rijping. De spiegel van de ander, waardoor je jezelf duidelijk wordt, mist de ongehuwde vaak. Het cultiveren van het geestelijke in de vorm van goede boeken, muziek,
geestelijke ontspanning en andere 'hogere' bezigheden kan een
grote rijkdom betekenen. Toch valt telkens weer op, hoe weinig
ongehuwde vrouwen vaak echt durven te leven, echt durven deelnemen aan die grote rijkdommen, die onze cultuur zo overvloedig
biedt. Volwassen-zijn houdt ook in: zo volledig mogelijk vrouw
zijn. Een ongehuwde vrouw, die geheel en al vrouw is en daaraan
ook al haar zorg wijdt, is in onze samenleving, in familie- en kennissenkring, haar gezelschap meer dan waard. De (vrouwelijke)
inbreng door deze vrouwen in het openbare leven is onschatbaar
groot geweest. Onze samenleving zou er zonder deze ongehuwde
vrouwen vandaag heel anders hebben uitgezien.
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In het bovenstaande werd niet getracht een recept, een oplossing
voor het ongehuwd zijn te geven. Iedere vrouw, wier lot het is alleen
te blijven, zal met haar grote problemen in de eerste plaats zèlf in
het reine moeten komen (al zouden wij, gehuwden, onze huizen en
onze gezelligheid veel meer moeten openstellen voor onze ongehuwde familieleden en kennissen). Voor sommigen is dit de moeilijke strijd met het verlangen naar erotisch sexuele bevrediging.
Voor anderen is het de verwerking van het verdriet kinderloos te
zullen blijven. Voor weer anderen het lijden onder het gemis aan
een levenspartner, die er altijd is, opvangt, aanvult, de spits afbijt.
Dit leed is een persoonlijk leed, dat niemand kan overnemen en
betekent een strijd, die niemand kan besparen. Indien de ongehuwde echter weet, dat zij een waarde voor iets of iemand of vele
iemanden betekent (of kan betekenen, wanneer zij zich daarvoor
inzet), als zij daarnaast haar eigen waardigheid weet vast te houden, dan kan dit de moed geven om een zinvol en ook rijk bestaan
te vormen. Dan pas kan zij vrij worden van de obsessie der onvervulde verlangens, dan ook pas kan zij als medemens zich één weten met alle andere mensen, getrouwden en ongetrouwden. Moei lijk is het, maar niet onmogelijk!

171

^

ç

1

)

(

p

J

,

b4

Hoofdstuk 8 / Homosexualiteit

De homosexualiteit is een menselijk en een maatschappelijk ver
zulk een grote en brede omvang, dat ieder mens in-schijnelva
onze samenleving er enigszins van op de hoogte zou moeten zijn.
Voorzichtige schattingen geven aan, dat ongeveer 3% van de mensen homosexueel is. Dat wil zeggen voor een stad als Amsterdam,
dat er een 25.000 homosexuelen wonen (tezamen de bevolking
van een kleine stad vormend!). Dergelijke percentages over het
aantal homosexuele mannen en vrouwen dienen ons aan het denken te zetten.
Een tweede reden om de homosexualiteit aan de orde te stellen
is het vaak onnodige leed, dat onze in dit opzicht zo hardvochtige
samenleving de homosexuele mens in het algemeen berokkent.
Daarom willen we pogen een meer verantwoord beeld te geven van
het verschijnsel homosexualiteit en van de moeilijkheden van al die
homosexuelen, die alleen en in stilte hun anders-zijn als een zware
last mèt zich torsen.
Een derde reden vormen tenslotte het wanbegrip en de onkunde, die menig, ook gevormd mens omtrent de homosexualiteit nog
heeft. Zoals ik onder andere bevestigd vond in een lange brief,
waarin een luisteraarster haar bezorgdheid over het toenemende
zedenverval uiteenzette. Een van haar punten betrof de vroegtijdige en vrijmoedige geslachtelijke omgang tussen jongens en meisjes 'Dat is de oorzaak van de moderne ontucht', schreef zij. 'Dat
kweekt al die homosexuelen van tegenwoordig en dat is ook geen
wonder'. Kennelijk was voor deze briefschrijfster een homosexueel
iemand, die op geslachtelijk gebied volkomen losgeslagen is en
zich nergens aan stoort. En hoevelen mèt haar zullen daar niet hetzelfde over denken?
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Wat is homosexualiteit dan? Het is blijkbaar nodig dat nog eens
duidelijk te zeggen. Homosexueel noemen we de instelling van
iemand, wiens sexuele gevoelens gericht zijn op mensen van het
eigen geslacht. Ofwel met andere woorden: onder het verschijnsel
homosexualiteit vatten we alle activiteiten en belevingen samen,
waarbij de geslachtelijke aantrekking voor het eigen geslacht het
drijvende moment is. Een homosexuele man voelt zich sexueel aangetrokken tot de man. Hij kan er verliefd op zijn, er echt van houden ook, er al of niet sexueel contact mee hebben. Dit alles heeft
voor hem eenzelfde beleving en betekenis als de verliefdheid, de
liefde of het contact met een vrouw dat voor een normale man
heeft. Een homosexuele vrouw voelt zich op gelijke wijze geslachtelijk gericht op andere vrouwen. Men maakt tegenwoordig wel
onderscheid tussen de woorden homosexualiteit en homophilie.
Dit laatste woord — homophilie —, dat vooral in de kring van deze
mensen zelf gebruikt wordt, duidt dan meer de instelling op het
eigen geslacht aan, terwijl het woord homosexualiteit meer de direkte sexuele activiteiten wil aangeven. Wij zullen om de zaak niet
nodeloos ingewikkeld te maken, dit onderscheid hier verder niet
gebruiken en alleen over homosexualiteit spreken. Welnu, daaromtrent zijn een aantal wanbegrippen en vooroordelen in omloop, die meestal nogal kwaadaardig van aard zijn. Men kan ze
regelmatig beluisteren.
De volgende onjuiste meningen worden in de hiervolgende blad
-zijden
besproken:
1. Homosexualiteit komt alleen bij mannen voor.
2. Homosexuelen zijn verwijfde, flauwe types.
3. Homosexuelen voelen zich vooral tot jonge jongens aangetrokken.
4. Homosexuelen zijn eerst en vooral sexuele lustzoekers.
5. Homosexuelen vindt men alleen in bepaalde beroepen.
6. Homosexuelen vormen groepen, die elkaar in 't geheim bevoordelen.
7. Homosexuelen trouwen nooit.
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8. Homosexuelen zijn vlinderachtig en onbetrouwbaar in hun
onderlinge contacten.
9. Onder homosexuelen komen meer misdadigers voor.
10. Homosexualiteit is strafbaar bij de wet.
1] Ten eerste dus: 'homosexualiteit komt alleen bij mannen voor,
vrouwen zijn zo niet, doen zo iets niet'. Een merkwaardige misvatting, die waarschijnlijk berust op het feit, dat we de intieme omgang tussen vrouwen nauwelijks opvallend vinden. Twee vrouwen,
die elkaar zoenen, elkaar publiekelijk omhelzen en zelfs twee vrouwen, die met elkaar op de dansvloer verschijnen, verbazen ons
niet. Maar twee mannen zouden dat niet moeten proberen, zelfs
niet als er van homosexualiteit geen sprake is. Nog niet zo lang
geleden is er in de pers nogal verontwaardigd gereageerd op de
spontane omhelzingen en zoenen van voetballers na een gemaakt
doelpuntje. Vele T.V.-kijkers die niet zo op de hoogte waren van
deze 'voetbalmanieren' schijnt dit geërgerd te hebben. Als hockeyspeelsters of zwemsters dat doen, vinden we het alleen maar charmant en denken we niet aan homosexualiteit.
Toch komt de homosexualiteit, die we dan Lesbische liefde
noemen, ook wel degelijk bij vrouwen voor, zij het dan ook minder
dan bij mannen. In het grote onderzoek van Kinsey, die de sexuele
gewoontes van vele duizenden mannen en vrouwen nauwkeurig
heeft onderzocht, kunnen we lezen, dat van de vrouwen, die hij onderzocht en die met 35 jaar nog ongehuwd waren, er 25%, dus 1 op
de vier, een of meer vormen van homosexueel kontakt gekend
had. Voor de mannen was dit getal ruim tweemaal zo groot: 51%
van de ongehuwde mannen van 35 jaar bleek homosexuele kontakten te hebben gehad. Het is onjuist om deze cijfers ongewijzigd ook voor ons land van toepassing te achten; wij beschikken in
ons land niet over dergelijke, door goed onderzoek verkregen cijfers. Maar het is even onjuist te menen, dat in Nederland de homosexualiteit onder vrouwen niet of nauwelijks voorkomt.
2] Vele mensen menen, dat alle homosexuelen verwijfd of flauw
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of onmannelijk zijn in hun gedrag en uiterlijk. Dat gepommadeerde, geparfumeerde mannen met suède schoenen en vlinderdasjes de
typische homosexuelen zijn. Ongetwijfeld, er zijn een aantal homosexuele mannen, die zich opvallend kleden en gedragen, zich
de wenkbrauwen scheren, zich schminken en wat dies meer zij.
Toch is dit maar een kleine minderheid, die eigenlijk door hun
vaak bewust opvallend en afweer opwekkend uiterlijk slechts protest wil aantekenen tegen het feit, dat men hen niet accepteert. Eenzelfde soort protest en uitdaging als bij de zich niet genomen wetende jongelui, die zich als nozem of provo opdoffen. Neen, het
overgrote merendeel der homosexuele mannen kleedt en gedraagt
zich net als iedereen. Persoonlijk heb ik dat telkens ervaren, wanneer een patiënt op het spreekuur als reden van zijn komst mededeelde homosexueel te zijn. Een mededeling, die door niets aan zijn

kleding, houding, gebaren of wat dan ook bevestigd werd. Nog opvallender is dit, wanneer mensen, die men jarenlang in zijn kenissenkring als in geen enkel opzicht opvallend meegemaakt heeft, zich
in een vertrouwelijk gesprek eens uitspreken over hun homosexualiteit.
Op dit punt zijn onderzoekingen gedaan. Een groot engels onderzoek komt tot de conclusie, dat 87% van de onderzochte mannelijke homosexuelen door niemand als zodanig herkend wordt.
Wel een sprekend bewijs tegen deze foutieve opvatting omtrent
de verwijfde aard en manieren van de doorsnee homosexueel.
3] Hardnekkig en kwaadaardig is de volgende opvatting: Iedere
homosexueel voelt zich sexueel aangetrokken tot knapen, tot minderjarige jongens. Of nog anders gezegd: in iedere homosexueel
schuilt een mogelijke kinderaanrander. Een opvatting, die door
sommige misdrijven en de grote publiciteit die deze plegen te krijgen ten onrechte bij het grote publiek wordt gevestigd. Deze opvatting is geheel onjuist. Even onjuist en dwaas als het is om aan
te nemen, dat in iedere niet-homosexuele volwassen man een mogelijke verkrachter van minderjarige meisjes schuil gaat. Die mannen bestaan wel. Helaas! Maar deze ernstige afwijking komt ge176

lukkig maar heel weinig voor. Datzelfde geldt voor homosexuele
mannen. Er is gelukkig maar een klein percentage van het grote
aantal homosexuele mannen, dat zich tot kinderen voelt aangetrokken. Het is zeer waarschijnlijk, dat de sexuele knapenliefde een
geheel andere wordingsgeschiedenis heeft dan de gewone homo
Zou de weerzin en de ondoordachte afschuw voor de-sexualit.
homosexualiteit niet juist voor een deel toe te schrijven zijn aan de
hardnekkige, maar zo onware, mening dat iedere homosexueel
vooral een knapenschender zou zijn?
Dat men maatregelen neemt tegen volwassenen, die kinderen
sexueel misbruiken is inderdaad begrijpelijk en nuttig. Men dient
dan echter geen onderscheid te maken tussen homosexuele en heterosexuele mensen, die zich aan kinderen vergrijpen. Het is een
hardnekkige vorm van discriminatie om bij alle homosexuelen
sexuele verlangens naar kinderen aan te nemen. Daarom is deze
derde misvatting dan ook zo kwaadaardig.
4] De misschien wel meest verbreide opvatting is, dat iedere
homosexueel in wezen iemand is, die er steeds weer op uit is zich

sexueel lust te verschaffen op een manier, die zich van God of gebod niets aantrekt. Homosexueel en lustzoeker zijn woorden, die
bij elkaar horen, vindt men. Aan deze opvatting ligt een tragisch
waanidee omtrent de homosexualiteit ten grondslag. Alsof een
mens bewust de richting en instelling zou kunnen kiezen, waar zijn
sexuele verlangen naar uitgaat! Alsof hij het zelf voor het zeggen
heeft, of hij zich geslachtelijk tot de man of tot de vrouw aangetrokken voelt! En toch, hoe vaak kan men dit niet horen, als het
over een homosexueel gaat? 'Als hij maar beter zou willen, als hij
maar echt zijn best zou doen, als hij maar eens goed wilde luisteren, als hij maar meer onder meisjes zou willen komen, als hij zijn
vrienden maar eens minder opzocht, als ... als ... als'. Waaruit
men dan steeds een min of meer verholen verwijt kan beluisteren.
Eigenlijk wil men er mee zeggen, dat het niet nodig is, dat iemand
met een homosexuele instelling blijft rondlopen en dat goede wil
en volhouden de weg naar een normale sexualiteit wel effenen.
,
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Dat is echter ten enenmale onjuist en bij enig nadenken blijkt dit
ook al spoedig. Want wat zou een mens, als hij het nu werkelijk
voor het zeggen had, er in hemelsnaam toe bewegen een homosexuele objectkeuze te verkiezen boven de normale sexualiteit?
'Ja', zegt men dan, 'daar gaat het nu juist om: het is de onverantwoorde, perverse instelling van deze mensen om sexuele lust te
zoeken, waar het maar te krijgen is. Dát maakt hen tot homosexueel'. Maar ook dit argument gaat helemaal niet op, want als
werkelijk het onverantwoordelijk lustzoeken ten grondslag zou
liggen aan de homosexuele ontwikkeling, dan zou het toch altijd
nog heel wat gemakkelijker en minder gecompliceerd zijn dit luststreven in een normaal-sexuele, in een man-vrouw verhouding te
bevredigen. Waarom dan de veel moeilijker, gevaarlijker en verachte weg van de homosexualiteit gekozen?
Nogmaals, gesteld dat men het werkelijk voor het kiezen had!
Want, en dat is de fundamentele weerlegging van iedere bewering,
die iemand persoonlijk verantwoordelijk stelt voor zijn homolli geen enkel mens is bij machte bewust de gerichtsexuele insteng,
heid van zijn sexuele gevoeligheid zelf te bepalen. Niemand heeft
ooit zichzelf homosexueel gemaakt. Niemand is schuldig aan het
feit, dat hij zich sexueel aangetrokken voelt tot personen van zijn
eigen geslacht. Deze wetenschap dient dan ook de basis te vormen
van iedere beschouwing, ieder oordeel, ieder gesprek of waardering van de homosexualiteit. Als we hier niet telkens van uitgaan,
kunnen we beter zwijgen over de homosexualiteit. Evenmin als we
het feit, dat een gezonde jongeman zich sexueel aangetrokken
kan voelen tot een meisje, hem tot schuld rekenen, evenmin mogen
we dit doen, als hij eenzelfde gevoel voor een andere jongeman
ondervindt. Over schuld, of liever verantwoordelijkheid gaan we
zowel in het ene als in het andere geval pas spreken, als we zien
wat zo iemand met zijn gevoelens, met zijn instelling gaat doen.
Maar het gevoelen, de instelling zelf, is niet slecht (en is ook niet
goed). Het is hoogstens een gegeven, een uitnodiging tot menselijk
handelen. En daar gaat het om: wat doen we er mee? In grotere of
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kleinere vrijheid (dat is mede afhankelijk van onze geestelijke vol wassenheid) kunnen wij, mensen, dan zelf beslissen en verantwoording nemen voor ons handelen. Maar het is een grote onrechtvaardigheid om een homosexueel verantwoordelijk te stellen
voor het feit, dat hij zo is. Hij heeft zich zijn homosexualiteit niet
zelf aangemeten. Als iedereen dit in zijn kontakt met homosexuelen in gedachten zou houden, zou er heel wat minder onbegrip en
leed in de wereld zijn.
Als men dus zijn eigen homosexualiteit niet kiest, hoe komt het
dan, dat een mens toch homosexueel wordt? Ziehier een vraag,
die niet alleen vele homosexuelen zelf heeft beziggehouden, maar
ook heel wat ouders, die op een goede of kwade dag tot de trieste
ontdekking komen, dat een van hun kinderen homosexueel is. Het
heeft ook heel wat onderzoekers beziggehouden. En laten we het
meteen zeggen: een bevredigende verklaring voor dit verschijnsel
bestaat er nog niet. Trouwens: de homosexualiteit bestaat ook niet.
Er zijn talrijke vormen van homosexualiteit, die alleen maar gemeen hebben de sexuele gerichtheid op het eigen geslacht en daarom voor het gemak maar allemaal met hetzelfde woord benoemd
worden.
Het heeft weinig zin hier de thans bekende theorieën en wetenschappelijke opvattingen omtrent de oorzaken van de homosexualiteit uiteen te gaan zetten. Dat zou een dik boek kosten en we zouden ook al spoedig in zeer specialistische medische biologische of
psycholanalytische gedachtengangen verzeild raken. Bij wijze van
voorbeeld echter worden hieronder uit de vele bestaande theorieën er een tweetal nader besproken: de biologische theorie van
de twee-geslachtelijkheid, de bisexualiteit (a) en daarna, iets heel
anders, de rol en betekenis van de verleiding bij het tot stand komen van de volwassen homosexualiteit (b).
a] Wat die eerste theorie betreft, het is allang bekend, dat de
mens evenals alle geslachtelijk zich voortplantende dieren in zijn
vroegste ontwikkeling zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen heeft. Na een bepaalde tijd zien we dan, dat een van de
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organen zich niet verder ontwikkelt en b.v. bij het mannetje de
mannelijke organen verder groeien ten koste van de vrouwelijke
organen en bij het vrouwtje juist andersom. Sporen van deze vroegste ontwikkeling blijven echter ook bij het volwassen individu bestaan. Ook bij de mens. Een bekend voorbeeld daarvan zijn de
borsttepels bij de man, die geen enkele functie meer hebben maar
nog wel op zijn oorspronkelijke twee-geslachtelijke aanleg duiden.
Zo vertoont ook iedere man nog sporen van een baarmoeder. Welnu, het is begrijpelijk, dat deze gegevens over ,de tweegeslachtelijkheid ook bestudeerd zijn met betrekking tot de homosexualiteit.
Ergens in die ontwikkeling moet dan een fout opgetreden zijn, zo
redeneerde men. De mannelijke geslachtsorganen ontwikkelen zich
wel maar de sexuele instelling, die daarbij past, ontbreekt en is
van het andere geslacht. Deze onderzoeken hebben echter tot nu
toe weinig opgeleverd en het is nog de vraag of men ook in de toekomst langs deze weg veel verder zal komen en het verschijnsel
der homosexualiteit er door zal kunnen verklaren. De menselijke
sexualiteit is tenslotte niet iets, dat alleen maar door onze lichamelijke aanleg bepaald wordt. De vorming in een langdurige opvoeding en de zingeving eraan in het volwassen menselijk handelen
bepalen eveneens grotelijks onze sexuele activiteiten.
Ook Freud, de grondlegger der psychoanalyse, was getroffen
door de tweegeslachtelijke aanleg van de mens. Hij heeft voor het
eerst aannemelijk gemaakt, dat ieder mens in wezen bisexueel is.
Dat wij allemaal naast onze normale sexuele gerichtheid ook een
homosexuele component in ons hebben, die dan wel niet bewust en
zelfs heel diep in het onbewuste verdrongen is, maar desalniettemin
wel degelijk (en voor het geoefende oog ook aantoonbaar) aanwezig is. De bewijsvoering van deze opvatting wordt U hier bespaard.
Velen zullen deze opvatting niet zo maar kunnen delen. Daarvoor
is dit alles bij de meesten van ons veel te diep verdrongen, daarvoor is ook de weerstand ertegen te groot.
Maar misschien mag dit er nog aan worden toegevoegd: de
mensen, die de grootste weerstand tegen homosexualiteit hebben,
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die het felst ertegen ten strijde trekken, die de diepste verontwaardiging er over koesteren, kortom die heftig en emotioneel ten opzichte van homosexualiteit en homosexuelen plegen te reageren,
zijn juist de mensen, die het meest opvallend de weerstand tegen
hun eigen homosexuele componenten demonstreren. Emotionaliteit
en heftigheid treden op, als iets ons eigen innerlijk, ons zelf raakt.
Maar, hoe dan ook, dit maakt sociaal gezien de opinievorming, de
onredelijke opinievorming omtrent de homosexualiteit er niet beter op. In plaats van een grotere medemenselijke solidariteit geeft
juist die diep verdrongen homosexuele wortel in ieder van ons
voedsel aan de grootste en felste weerstanden.
b] Vervolgens dan een geheel ander terrein van theorievorming
omtrent de oorzaken van de homosexualiteit. Welke rol speelt de
verleiding tot een homosexueel kontakt in de ontwikkeling ervan?
Juist onder homosexuelen zelf zijn er velen die aannemen, dat zij
zo geworden zijn, omdat zij in hun jeugd door een homosexueel
verleid zouden zijn. En ook elders — b.v. in de kring van rechters
en juristen — ziet men juist het grote gevaar van de knapenliefde
en het sexuele kontakt met jongens in de kans, die deze laatsten
lopen om zelf dan ook tot homosexuelen uit te groeien. Toch is de
betekenis van die verleiding allerminst duidelijk. De meeste volwassen mannen, die toch in geen enkel opzicht homosexueel genoemd kunnen worden, hebben in hun jeugd wel ervaringen van
homosexuele aard: sexspelletjes met vrienden, soms veel oudere
vriendjes. Zelfs hebben een aantal van hen hun eerste sexuele bevredigingsgevoelens ervaren in een kontakt met iemand van hun
eigen geslacht. Het is toch geen geheim, dat juist in de eerste puberteitsjaren zeer veel jongens op sexueel gebied met elkaar experimenteren en hun eerste sexervaringen opdoen juist in kontakt
met andere jongens en niet met meisjes. Toch worden dit allemaal
sexueel normale volwassenen.
In Nederland is juist hierover eens een onderzoek gedaan
door Dr. Tolsma, dat enige jaren geleden gepubliceerd is (1957).
Hij onderzocht 133 mannen, waarvan uit dossiers bekend was, dat
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zij in hun jongensjaren tussen 7 en 16 jaar door volwassen homo
waren verleid. Op 8 na bleken zij allemaal getrouwd te-sexuln
zijn en een normaal sexueel leven te leiden. Het kleine percentage
homosexuelen, dat overbleef, verschilt niet veel van het percentage
homosexuelen op het totaal der bevolking. Men kan hieruit concluderen, dat bij deze onderzochte gevallen, de verleiding voor
het overgrote merendeel geen schadelijke gevolgen gehad heeft, althans niet wat betreft de ontwikkeling in homosexuele richting.
Mogen we hieruit nu besluiten, dat het niet van belang is, dat een
minderjarige sexueel kontakt heeft met een volwassene? Aller
st! Alleen de conclusie is gewettigd, dat het weinig of geen-min
invloed heeft op de latere gerichtheid van de sexualiteit. Dergelijke
kontakten kweken dan wel geen homosexuelen, maar wel belangrijk is het feit, dat hierdoor jeugdigen ontijdig, onvoorbereid, meestal op ongewenst-emotionele wijze ingeleid worden in het volwassen sexuele leven. De stoornissen oproepende invloed, die daarvan op de sexuele ontwikkeling kan uitgaan, wordt nog vergroot,
als het kontakt tot stand kwam met een figuur, waarmede het kind
reeds in een zekere relatie stond: een familielid, een onderwijzer,
een jeugdleider, een geestelijk leidsman. Omdat een ontijdige en
onjuiste ervaring op sexgebied belangrijke schade aan een normale sexontwikkeling kan toebrengen, daarom is het zo belangrijk, dat krachtig paal en perk gesteld wordt aan de verleiding der
jeugd.
Overigens is het misschien van belang hierbij op te merken, dat
een ontijdige sexverleiding door een vrouw — ook dat komt voor
— voor een jongen meestal een veel schadelijker effect heeft dan
wanneer dit door een man gebeurt, hoe vreemd dit ook moge schijnen. Men moet niet vergeten, dat de afweer, afkeer en sexuele taboes, die wij als volwassenen hanteren, nog in veel mindere mate bij
jeugdigen worden aangetroffen. En tenslotte moeten we ook niet
vergeten — ieder, die ooit kinderen onderzocht heeft, zal dit kunnen
bevestigen — dat kinderen, die verleid worden (en dat geldt zowel
voor jongens als voor meisjes) daartoe soms zèlf aanleiding geven,
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als het ware er toe uitdagen. Niet bewust, zoals volwassenen dat
kunnen doen, maar zij kunnen toch wel degelijk een sexueel appèl
doen op bepaalde mensen. En ook dat klinkt menig lezer mis
wat vreemd in de oren. Het is er echter niet minder een-schien
telkens wederkerende ervaring om.
Om de populaire misvatting, dat de homosexueel eigenlijk alleen
maar verkeerd wil recht te zetten, zijn we wat nader ingegaan op
enkele achtergronden van het ontstaan der homosexualiteit. Het is
in dit stadium van het wetenschappelijk onderzoek nog niet mogelijk een verklaring voor dit beslist niet zo zeldzame verschijnsel
te geven. Het wetenschappelijk onderzoek is nog niet ver genoeg
om ons een inzicht te geven in de werkelijke oorzaken hiervan.
Men kan zelfs zeggen, dat nog slechts weinig wetenschappelijk onderzoek op dit terrein verricht is. Ook vele wet®nschapsbeoefenaars ondervinden blijkbaar eenzelfde weerstand tegen de homosexualiteit als de grote lagen van de bevolking. Maar wel staat het
vast, dat de homosexuele mens niet zo maar verkeerd wil en dat
hij niet best anders zou kunnen. Dat hij niet tot een normale sexuele gerichtheid komt door goede wil, door kontakt met de vrouw,
door hardnekkige overreding of zelfs dwang of straf, zoals het op
staande voet uit een betrekking ontslaan of het oneervol uit het
leger zetten (zoals b.v. het amerikaanse leger dat nog steeds doet,
met als gevolg een gedeeltelijk verlies der burgerrechten). En ook
niet door het opsluiten en vernietigen in concentratiekampen
zoals dat in Hitler-Duitsland het geval was. Homosexualiteit is
nooit een gewild anders zijn, maar een gekregen opgave, een levenskruis, dat veel leed ten gevolge kan hebben.
5] Onjuist is ook het idee, dat de meeste homosexuele mannen
alleen maar in bepaalde beroepen gevonden worden. Men denkt
dan aan kappers, werkers in de heren- en damesmode, aan verplegers, kellners, acteurs van toneel, film, cabaret, radio of T.V.
En zo zijn er nog wel meer beroepen, die dan speciaal een aantrekkingskracht op homosexuelen zouden uitoefenen. Toch is dit
een gevaarlijke mening. Op de eerste plaats is verreweg het gros
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van de kappers, mode-employé's, artiesten, kellners en wat dies
meer zij, zeker niet homosexueel en anderzijds treft men homosexuelen ook aan in alle mogelijke andere beroepen: bankwerkers, matrozen, artsen, hoogleraren, officieren, priesters, zakenlieden, rechters, sportlieden, bakkers en kantoorbedienden. Ik noem juist deze
paar voorbeelden, omdat ze uit mijn eigen ervaringsmateriaal
stammen. En waarom ook zou de homosexualiteit zich alleen maar
tot bepaalde beroepen beperken?
We kunnen hoogstens zeggen, dat sommige vormen van homosexualiteit, b.v. de wat vrouwelijke typen, zich iets meer tot vrouwelijke beroepen (zoals modeontwerper e.d.) voelen aangetrokken.
Wie hierover wat meer wil weten en dat tevens in een voortreffelijke literaire vorm wil doen, kan de lezing van Stefan Zweig's novelle: 'Verwirrung der Gefühle' aanbevolen worden of het meesterlijke verhaal van Thomas Mann: 'Der Tod in Venedig', om er
maar enkele te noemen.
In homosexuele kring hoort men wel, dat het juist de homosexualiteit is, die tot grote artistieke prestaties in staat stelt. Dat is een
fabeltje, zoals het eveneens een fabeltje is, dat onder homosexuelen de misdaad welig tiert (we komen daarover nog te spreken).
Inderdaad, er zijn grote kunstenaars, van wie bekend is, dat zij
homosexueel waren: men denke slechts aan het dichterpaar Paul
Verlaine — Arthur Rimbaud, aan André Gide, aan onze dichter
Boutens of aan Louis Couperus, aan Oscar Wilde of aan Genet
en nog zovele anderen. Maar het is zeer de vraag, gezien het grote
aantal homosexuele mensen, of het percentage geniale of zelfs talentvolle mensen onder hen zoveel groter is dan onder de doorsnee
bevolking. De wens zal hier wel de vader van de gedachten zijn.
6] Een ander punt, dat juist in onze tijd actueel is, betreft de
groepsvorming van homosexuelen. Prof. Kempe noemt dit een
mythe, die hij als volgt omschrijft: 'Alle homophielen herkennen
elkander onmiddellijk, spelen onder één hoedje, bevoordelen elkaar, beschermen elkaar, trekken onder alle omstandigheden. tegen de buitenwereld één lijn, kortom vormen tezamen een groep,
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die alle kenmerken vertoont van een geheim genootschap'. Hier
raken we dan een belangrijk facet, dat enig licht kan werpen zowel
op de houding van sommige homosexuelen zelf als wel op die van
de huidige gemeenschap. Het valt niet te ontkennen, dat vele homosexuelen onder elkaar een soort 'wij -gevoel' hebben: 'wij' tegenover de rest van de mensen. En daarin vormen zij geen uitzonde
een algemene regel n.1. het verbondenheidsgevoel, dat alle-ringop
leden van een kleine minderheidsgroep ondervinden ten opzichte
van de grote meerderheid, waartussen zij leven. Katholieken hebben onderling dit verbondenheidsgevoel lange tijd gehad ten opzichte van de protestantse meerderheid. De protestantse minderheid in het Spanje van vandaag ervaart het. We kennen het van de
joodse minderheden. En ook de negers, die in een blanke bevolkingsgroep wonen, tonen sterk dit groepsbewustzijn. Degenen van
de heersende meerderheid reageren daarop altijd min of meer
kwaadaardig en negatief. Zij vertonen een soort gezamenlijk ondervonden groepshaat. Dit verschijnsel is al heel oud en overbekend: godsdiensthaat in de vorm van ketterjagerij, antipapisme,
rassenhaat tegen de negers en joden etc.
Iets hiervan vinden we ook in de groepshaat ten opzichte van
homosexuelen. Ook hier een minderheid, die gemakkelijk als zondebok fungeren kan en die men van alles in de schoenen kan schuiven, zoals uit bovenstaand citaat van Prof. Kempe al bleek. De
reactie van die minderheid is dan — hoe kan het ook anders — een
onderlinge verbondenheid en een steun zoeken bij elkaar. In ons
land heeft dit na de oorlog geleid tot de oprichting van een vereniging van homosexuelen, die zich juist ten doel stelt op te komen tegen de onrechtvaardige bejegening, de sociale uitbanning en
het stelselmatig doodzwijgen van de homosexuelen. In hoeverre het
verenigen in clubs en societeiten het aanwakkeren van het groepsbewustzijn in verenigingsverband niet juist een averechtse uitwerking heeft en de homosexuelen als groep, maar ook als mens,
niet nog verder van de overige bevolking isoleert, laten we hier
verder nu maar in het midden. Het ging er hier slechts om de na185

druk te leggen op dat typische facet van kleine minderheidsgroep
te zijn in een grote samenleving, waardoor zowel sommige reacties van die groep en haar leden zelf als wel van de gehele samenleving wat begrijpelijker worden.
7] Vervolgens dienen we wat nader in te gaan op de misvatting,
dat homo's, zowel mannen als vrouwen, niet huwen en geen kinderen krijgen. 'Als je maar met getrouwde mannen onder elkaar
bent, dan kun je rustig wat grapjes en moppen over homosexuelen
vertellen, dan loop je niet het risico iemand te kwetsen', zo denkt
men vaak. Toch is dat nog zo zeker niet. Vele homosexuelen
komen wél tot een huwelijk. En dat is dan ook goed begrijpelijk,
al is het meestal niet aanbevelenswaardig. Vroeger — en men kan
zich afvragen, was dit werkelijk alleen maar vroeger of gebeurt
het vandaag ook nog? — kon men, als homosexueel, van raadgevers zoals artsen, zielzorgers en opvoeders te horen krijgen, dat
het maar het beste was om spoedig te trouwen. Dan gingen die
homosexuele belangstelling en wensen wel over.
Dergelijke adviezen berusten echter op een grove misvatting,
die we onder punt 4 al bespraken en die de homosexualiteit ziet als
iets, dat met goede wil en volhouden wel te overwinnen zou zijn.
We hebben toen gezien, dat die opvatting er volledig naast is en
het is dan ook geen wonder, dat de meesten van hen, die deze —
vaak goed bedoelde — raad hebben opgevolgd, zichzelf, hun echtgenoten en eventuele kinderen ongelukkig hebben gemaakt. Het
huwelijk — in de vorige hoofdstukken is daar al herhaaldelijk op
gewezen — is geen remedie, geen oplossing, geen behandeling voor
wèlke stoornissen of afwijkingen dan ook. En eerst recht niet voor
de homosexualiteit. Het huwelijk, zeker het moderne liefdeshuwelijk, is gebaseerd op de geslachtelijke man-vrouw relatie. Als
man en vrouw elkaar geslachtelijk niets te zeggen hebben (en dat is
het geval als een der partners homosexueel is), dan ontbreekt de
grondslag voor de huwelijksrelatie en ligt een mislukking voor de
hand. Natuurlijk zijn er ook huwelijken, waarvan een der beide
echtgenoten uitgesproken homosexueel is en die men toch zeker
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niet als mislukt kan beschouwen. Beide partners maken er dan
blijkbaar het beste van en waarom zou dat altijd moeten misluk
Toch zijn het juist deze echtgenoten, die ons vertellen, hoe-ken?
ontzettend moeilijk dit alles is, hoe vaak het uiterste van hun geduld, liefde, bereidheid, uithoudingsvermogen en goede wil geëist
wordt. Het zijn ook zij, die aangeven, hoe een dergelijk huwelijksleven slechts voor enkelen werkelijk leefbaar is.
Afgezien van de in goed vertrouwen opgevolgde adviezen om te
trouwen en daarin genezing voor de homosexualiteit te vinden, zijn
er nog talrijke andere motieven, die een homosexueel tot een huwelijk kunnen brengen. Zo is daar het bij de meeste homo's (en niet
alleen de vrouwen onder hen) ook sterk aanwezige verlangen naar
kinderen en een gezin, naar een taak in het leven, naar mensen om
voor te werken, iets om er de zin van het eigen bestaan in te leggen. Er is ook de angst voor het ontdekken van de homosexualiteit.
In een huwelijk loopt men heel wat minder kans om van homosexualiteit verdacht te worden. De familie kan zeer sterk op een huwelijk aandringen. Men moet die voortdurend uitgeoefende druk en
aandrang van de familie niet onderschatten. Een bepaalde loopbaan kan het noodzakelijk maken, dat men getrouwd is. Bijvoorbeeld artsen, burgemeesters of openbare figuren hebben alléén
voor hun beroepscarrière al een vrouw nodig. Sollicitaties van ongehuwde oudere mannen worden nogal eens wat verdacht gevonden.
De belangrijkste reden echter om ondanks een bestaande homosexualiteit toch te trouwen is wel de grote angst voor een leven
in eenzaamheid, zonder warmte, zonder echte persoonlijk gerichte
medemenselijkheid. En dan zijn er nog de z.g. bisexuele mensen,
een kleine groep, die zich sexueel zowel aangetrokken voelen ten
opzichte van bepaalde vrouwen als ten opzichte van bepaalde mannen. Zij zijn tot een normaal huwelijksleven in staat, maar kunnen
op ieder moment tot homosexuele kontakten komen, vooral als
het huwelijk in een krisis verkeert of als andere omstandigheden
daartoe medewerken. Een beroemd voorbeeld daarvan is de grote
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engelse dichter Oscar Wilde, die getrouwd was en twee kinderen
had, maar na een tijd normaal gehuwd geweest te zijn zich op homosexueel gebied onbeperkt te buiten ging en hierdoor waarschijnlijk een geslachtsziekte opliep, die zijn vroege dood heeft bespoedigd.
In zijn algemeenheid — en dus ook in zijn beperktheid — is het
een goed advies, dat een echte homosexueel niet moet trouwen.
Niet omdat hij er zijn eigen geluk niet door verwerft, maar vooral
niet omdat hij dat zijn eventuele huwelijkspartner niet mag aandoen. In ieder geval lijkt het mij beslist noodzakelijk tegenover de
aanstaande echtgenote, dus vóór het huwelijk, eerlijk en volledig
open kaart te spelen. En meestal is het dan nog nodig zulk een
openhartige en eerlijke verklaring te laten volgen door een gesprek
met een op dit terrein deskundige, bij voorkeur een psychiater. Deze zal de consequenties, die aan een dergelijk huwelijk vast kunnen zitten aan beiden kunnen voorhouden en uiteenzetten. Waarna
de betrokkenen zelf dan hun beslissing omtrent een mogelijk huwelijk naar eer en geweten kunnen nemen.
Jarenlang heb ik een geval van homosexualiteit kunnen vervolgen,
dat met vele soortgelijke gevallen zou zijn aan te vullen. Het betrof
een jongeman, die in het begin van zijn studietijd op het spreekuur
kwam wegens een homosexuele belangstelling en gevoeligheid, waarvan hij zich geleidelijk bewust geworden was. In gezelschap van andere jongelui voelde hij zich tot bepaalde typen aangetrokken. Af en
toe zo sterk dat een zekere verliefdheid ontstond. Ook op straat, bij
heel toevallige ontmoetingen, onderging hij eenzelfde soort ervaring.
Hij vond het verschrikkelijk, wilde het niet, vocht er tegen, maar hij
merkte telkens weer hoe zijn aandacht als het ware gezogen werd
naar deze jongemannen. Hij vermeed in dat eerste gesprek angstvallig om het woord homosexualiteit te gebruiken. Toen ik het bezigde, schrok hij en weerde het af door er op te wijzen, dat meisjes hem
toch niet helemaal onverschillig lieten en hoe lief en mooi van lichaam
hij hen toch wel vond. Dat hoort men trouwens vaak. Doch vragen
we dan verder, dan blijkt die belangstelling voor meisjes toch vooral
esthetisch en geestelijk van aard te zijn. De sexualiteit en erotiek speleg
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er geen rol in. Het heeft geruime tijd geduurd voor we samen het thema homosexualiteit als zodanig bespreken konden. In de loop der jaren, dat ik hem kon volgen, had hij verschillende meisjes, een enkele
keer was hij ook wel eens wat verliefd, maar dat verdween spoedig,
terwijl zijn sexuele belangstelling voor mannen onverminderd bleef
bestaan. Met een van die meisjes heb ik ook enige malen kunnen
spreken. Zij was geheel op de hoogte gesteld van de homosexuele
trekken van haar vriend. En hoewel ze dit wel erg vond, zag ze er
geen enkel bezwaar in om toch met hem verder te gaan en hem zelfs
te willen trouwen. Enerzijds speelde de verliefdheid hierin een rol, anderzijds haar onkunde op geslachtelijk en huwelijksgebied. Het meest
echter werd haar optimisme misschien wel gevoed door een grote zelfoverschatting. Er was iets van moederlijkheid en tederheid in haar gewekt door de mededelingen over de homosexualiteit en de narigheid,
die dit voor haar vriend met zich bracht. Die overschatting van haar
mogelijkheden als vrouw heb ik meerdere malen in soortgelijke geval len kunnen zien. Meestal blijft er in een huwelijk (die slijpsteen van
ons menselijk bestaan) van zulk een overmoed en optimisme maar wei
-nigover.
Onlangs heb ik de betreffende jongeman toevallig weer eens ontmoet. Hij bracht thans een zekere aanvaarding van zijn anders-zijn
op en hij erkende voor een huwelijk niet geschikt te zijn. De laatste
jaren had hij geen nauwere betrekkingen met meisjes meer gehad. Hij
had een zeer prettige werkkring, waar hij in opging en hij had een
hechte vriendschap gesloten met een andere homosexuele man. Vooral
dit laatste gaf hem veel steun om zijn dubbel leven te kunnen vol houden: voor vrienden en kennissen een normale, beschaafde, onopvallende en prettige jongeman, voor zichzelf en enkele ingewijden een
uitgesproken homosexueel.
Het is dit dubbelleven, dit altijd moeten oppassen, dit steeds zich
anders voelen dan de mensen met wie men omgaat, die het bestaan
van menig homosexueel op beslissende wijze stempelen. Daarom
is het voor hen soms nodig, dat zij zo weinig mogelijk mensen
inlichten over hun homosexualiteit. Dit is dan helaas de enig afdoende manier om niet alle deuren in de maatschappij voor hun
neus gesloten te krijgen.
-
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8] Men denkt vaak, dat homosexuelen in hun kontakten erg
wisselen, slechts vluchtig en oppervlakkig zijn, omdat de enige
grond voor hun kontakten het zoeken van sexuele bevrediging is.
Vele mensen menen, als het over homo-sexualiteit gaat, dat vooral
het tweede stuk van dit woord: sexualiteit het belangrijkste is en
wel in de zin van sexuele bevrediging. Toch zijn verreweg de
meeste homo's sexueel niet meer actief dan mensen met een gewone sexualiteit. Zelfs het tegendeel is waar, hun genitale sexualiteit is vaak heel wat beperkter. Even goed als er mensen met een
normaal gerichte sexualiteit zijn, die een sexuele partner zoeken
louter en alleen om de daaraan verbonden sexuele lust en bevrediging, zijn er ook wel homosexuelen, die dat op hun manier eveneens nastreven. Maar voor beiden geldt dat deze vorm van sexuele
instelling niet typisch is voor het algemeen menselijke of anders
gezegd: dat op deze wijze het specifiek menselijke aan de sexualiteit juist ontbreekt. Immers, we hebben dit hiervoor al vaak besproken, de sexualiteit wordt pas menselijk, als zij in dienst staat
van ons verbondenheidsstreven, van ons zoeken naar en ons openbaren aan de ander, in dienst staat van onze sterke hang de eenzaamheid op te heffen, in dienst staat van onze liefde. De volwassen en hoogst ontwikkelde vorm van menselijke sexualiteit is die
vorm, waarin de sexualiteit gebruikt wordt als de taal, de intieme
uitdrukking van de liefde. Van werkelijk belang is de wederzijdse
verhouding, de verbondenheid in liefde. De sexualiteit is daaraan
onderworpen en dient zich daarnaar te voegen.
Welnu, eenzelfde streven naar verbondenheid, naar eenzaam
naar persoonlijke vriendschap en liefde kenmerkt-heidsopfng,
ook het verlangen van de homosexuele mens. Misschien zelfs nog
wel meer dan van de niet homosexueel. In dit opzicht — en trouwens in allerlei ander opzicht — is er geen werkelijk verschil tussen
niet- en wel homosexuelen. De homosexueel, die buiten zijn eigen
wil en verlangen gedwongen is in een hem soms vijandige wereld
te wonen, te werken, te hopen en te geloven, te lijden en ook lief
te hebben, kent de eenzaamheid vaak als geen ander. Dit is het
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telkens weer gehoorde woord in gesprekken met homosexuelen:
het verlangen om de eenzaamheid op te heffen in een persoonlijke
hechte vriendschap. Niet het verlangen naar sexueel genot.
Over dit streven en de enige oplossing daarvoor: een hechte en
oprechte vriendschap is heel wat te doen geweest. Mocht men dit,
vanuit zedelijk standpunt bezien, wel toelaten? Moest men niet juist,
waar mogelijk, het sluiten van dergelijke vriendschappen trachten
te voorkomen? Al was een dergelijke vriendschap dan ook niet begonnen om de sexuele mogelijkheden, die zij bood, de kans was
toch groot dat het, zij het dan ook maar af en toe, tot sexuele
handelingen kwam. Was dit niet veeleer de homosexualiteit bevorderen en daardoor de homosexueel een slechte dienst bewijzen?
Sedert we wat meer te weten zijn gekomen over de aard van deze
vriendschappen, over de betekenis, die zij hebben voor de betrokkene, vooral ook sedert wij meer werkelijk inzicht gekregen
hebben in de homosexuele mens zelf, zijn velen minder beducht
geworden voor deze vriendschappen. Integendeel zelfs, het inzicht
is ontstaan, dat hierdoor vaak een belangrijke mogelijkheid gebo-

den wordt tot een beter, hoogstaander, volwassener, rijper en zedelijk meer verantwoord bestaan.
Door de bestaande vooroordelen en door de volstrekte geheim
verborgenheid waarin het homosexuele bestaan zich-zinghed
veelal afspeelde, zijn we pas laat tot de overtuiging gekomen, dat
homosexuelen precies zulke mensen zijn als wij zelf. Even menselijk en even onmenselijk, even heldhaftig en even laf, even groot
kleinzielig, even rijp en volwassen en even naïef en-moedignv
primitief. Ook zij hebben hun normen en hun verantwoordelijkheidsgevoel, ook zij kennen opoffering en inzet voor een ander,
ook zij hebben een zedelijk bewustzijn. Het is juist de sterke gewetensfunctie, vaak gelouterd in veel leed, die menig homosexuele
vriendschap tot een voorbeeld maakt van een goede, hoogstaande
en zedelijk volkomen verantwoorde menselijke relatie. Nu is het
zeer wel mogelijk, als ik dat zo schrijf — en ik meen oprecht wat er
staat! — dat er lezers zullen zijn, die hier met verontwaardiging
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kennis van nemen. 'Zie je wel' zeggen ze misschien, 'daar komt
dan toch de aap uit de mouw: homosexuele verhoudingen worden
niet alleen goedgepraat, maar ook nog aanbevolen, geen wonder
dat de homosexualiteit zo toeneemt en je er steeds meer over
hoort'. Neen, vriendschappen tussen homosexuelen bevorderen de
homosexualiteit niet, juist niet; de losse, vaak wanhopig gezochte,
sexuele kortakten nemen er integendeel door af.
Reeds eerder kwam ter sprake, dat wij de gronden niet kennen,
waarop de homosexualiteit zich ontwikkelt, dat wij de factoren
nog onvoldoende hanteren, die een verandering in normale richting
zouden kunnen geven; dat het onzin is te menen, dat door goede
wil en hardnekkig volhouden de homosexuele gerichtheid wel overgaat. Niets van dat alles, helaas. Maar we weten wel, dat eerlijke
en oprechte verbondenheid en vriendschap met een ander mens
het beste los kunnen maken en ontwikkelen wat in ons is: opoffering, trouw, liefde, zelfverloochening. En zolang we niet bij macht
werkelijk iets te kunnen doen om de sexuele gerichtheid
van deze groep mensen radikaal te veranderen, is de vriendschap,
niet als vorm van zelf bevrediging, maar als taak en opgave, gericht op het welzijn van de ander, een groot en belangrijk goed.
Is er dan geen behandeling mogelijk voor de homosexualiteit?
Tot nu toe zijn er geen medikamenten, die de sexuele gerichtheid
kunnen veranderen. Wel zijn er hormoonpreparaten, die de sterkte
van de sexuele drang kunnen verminderen, maar toch ook niet
voor lange tijd. Ook de vooral vroeger wel toegepaste kastratie, die
afschuwelijke verminking, betekent geen echte behandeling. Deze
ingreep lijkt slechts verantwoord in uitzonderlijke en zeer bepaalde gevallen. Ook de psychische therapie biedt slechts in bepaalde gevallen mogelijkheid tot een werkelijke genezing van de
homosexualiteit, al geven sommige psychiaters dan ook aan in
vele gevallen succes geboekt te hebben. Een lange psychische behandeling is trouwens uitermate kostbaar en betekent — ook al
zou zij in ieder geval succes _ hebben, wat zeker niet het geval is —
geen oplossing voor de doorsnee homosexueel. Het verschijnsel hoe
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mosexualiteit is er niet mee opgelost. Dat wil overigens niet zeggen,
dat psychiaters niet veelvuldig met homosexuelen te maken krijgen. Dat is ook begrijpelijk, als men ziet, voor welke grote levens
mens komt te staan. Hulp bieden in-moeiljkhdn sxue
het aanvaarden van zichzelf, in het aanvaarden van het zo-zijn, in
het zoeken naar een levensvervulling en een zin in het bestaan, hulp
bieden bij het zoeken van een menswaardige bestaanswijze op
deze wereld, dat kan een psychiater soms wel. En waar zijn domein
ophoudt, zal hij graag zijn plaats inruimen voor de zielzorger.
9] Is het waar, dat in homosexuele kring de kriminaliteit sterk
zou voorkomen? Sommige politie - autoriteiten menen, dat het nuttig is af en toe razzia's te houden in buurten en gelegenheden waar
men veel homosexuelen verwacht. Voor een goed begrip zij er bij
gevoegd, dat dit buitenlandse opvattingen betreft. Voor zover bekend, gebruikt de Nederlandse en Belgische politie niet het voorwendsel van een hoog kriminaliteitscijfer om grote aantallen homo sexuelen te arresteren en hen dan nader aan de tand te voelen. Er
zullen wel 'gangs' en kriminele figuren onder homosexuelen voorkomen, maar of het nu juist hun homosexualiteit is, die de misdadigheid oproept, is nog zeer de vraag. En ook al zou het kriminaliteitscijfer bij homosexuelen groter zijn (wat allerminst bewezen is)
dan zou dat veeleer wijzen op een slechte sociale aanpassing onder
invloed van de druk, die de samenleving oplegt, dan dat het uit hun
sexuele instelling als zodanig zou voortvloeien.
10] Hoevelen zijn er tenslotte niet, die menen, dat ieder, die
homosexuele handelingen pleegt, strafbaar voor de wet is? Dat is
n.l. niet het geval. Strafbaar is slechts hij, die deze handelingen verricht met minderjarigen of (volgens een ander artikel van
het Wetboek van Strafrecht) hij die deze handelingen zodanig
verricht, dat hij er de openbare eerbaarheid mee schendt, met
andere woorden, als hij anderen aanstoot geeft. Wat twee volwassen mensen dus in de beslotenheid van hun eigen woning
uitvoeren, is geen zaak van politie of justitie. In vele andere landen
is het dat echter helaas nog wel. In Engeland bijvoorbeeld was ho-
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mosexueel kontakt tussen volwassenen tot voor kort (1967) strafbaar en zelfs streng strafbaar. Het was zelfs een misdrijf, dat bij
vermoeden ervan opgespoord kon worden met alle ellende, ruchtbaarheid en schande van dien.
Als men de buitenlandse rechtspraak nu eens met onze verhoudingen vergelijkt, dan kunnen we ons gelukkig prijzen met onze
wetgeving. Chantage en afpersing aan de lopende band, geruchtmakende processen, razzia's en homosexuele prostitutie, dat alles
kennen wij nauwelijks en dat komt door onze in verhouding met
vele andere landen misschien wat meer verdraagzame volksaard,
maar vooral toch ook door de wetgeving. De enige smet op de nederlandse wetgeving is de discriminatie (art. 248 bis WvSt.) t.o.v.
homosexualiteit met minderjarigen. Dit artikel is in 1911 met krappe meerderheid in de volksvertegenwoordiging aangenomen en past
niet meer in een moderne wetgeving.
Wie vaak in aanraking komt met homosexuelen, wordt getroffen door de misère van menig homosexuele man of homosexuele
vrouw; wordt getroffen door de omvang en de betekenis, die de
homosexualiteit voor onze samenleving als geheel heeft. Getroffen
door de gebrekkigheid van onze kennis, door de achterstand op
dit gebied van het wetenschappelijk onderzoek, door de schaarsheid van hulp en zorg voor deze medemensen. We zullen nog een
lange weg moeten gaan, voordat wij de vele duistere plekken in
dit verschijnsel kunnen gaan doorlichten en voor we werkelijk iets
kunnen doen aan dit omvangrijke probleem. Thans kunnen we
alleen maar zeggen, dat de homosexuelen als groep en als persoon
verwaarloosd zijn, wetenschappelijk en maatschappelijk, in me^disch opzicht en in pastoraal opzicht. Het is echter geen medelijden, wat de homosexuelen van ons vragen, maar eerlijke medemenselijkheid, serieuze kontakt-mogelijkheden en een niet discriminerende aanvaarding. Iets daarvan begint gelukkig de laatste
jaren op gang te komen.
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Hoofdstuk 91 Kinderloosheid

Het is met volwassen mensen vaak nog als met kinderen: is er
pudding, dan lusten ze die niet, is er géén pudding, dan willen ze
zo graag pudding toe eten. Het gezegde 'Het bezit van de zaak is
het einde van het vermaak', is maar al te vaak waar, ook voor grote mensen. Onze verlangens worden heftiger én pijnlijker, naarmate
de vervulling ervan moeilijker wordt. Geldt dat ook niet voor de
kinderzegen in het huwelijk? Enerzijds vele mensen, die allerlei
pogingen in het werk stellen om hun huwelijksgemeenschap kinderloos te houden of, als er eenmaal kinderen zijn, in grove mate
tekortschieten in hun taak als ouders, anderzijds een niet geringe
groep mensen, die even vurig wèl naar een kind verlangen. Het is
altijd weer een wonderlijke ervaring om vlak na elkaar mensen uit
die eerste en mensen uit die tweede groep op het spreekuur hun
verlangens te horen mededelen. Die tweede groep mannen en
vrouwen, wier vurig verlangen naar kinderen niet of nog niet in
vervulling is gegaan, is niet gering. Duidelijke cijfers over huwelijksonvruchtbaarheid zijn er echter niet. Uit de gegevens van de
bevolkingsstatistiek valt niet op te maken, of de kinderloosheid
van een huwelijk al dan niet gewild is, maar men schat, dat tien
procent van onze huwelijken kinderloos blijft. Geen kleinigheid!
Sedert historische tijden is men geneigd om de vrouw de schuld
te geven van het uitblijven van kinderen. Bekend is het verhaal
uit Genesis van de vrouwen van Jacob, de vruchtbare Lea en de
klagende onvruchtbare Rachel; evenals het analoge verhaal van
de vrouwen van Elkana, de vader van de profeet Samuel. Blijvende
kinderloosheid in een huwelijk gaf bij de Joden aan de man het
recht om zijn vrouw een echtscheidingsbrief te laten geven. Maar
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ook thans, in onze eigen cultuur, waar de vrouw een even menswaardig bestaan wordt toebedacht als de man, denken vele mensen nog, dat kinderloosheid voortkomt uit onvruchtbaarheid van
de vrouw. Niets is echter minder waar. Het ligt heel wat ingewikkelder. De kinderloosheid heeft vele oorzaken. Bekende, half bekende en onbekende. Het heeft weinig zin om al die oorzaken hier
te gaan behandelen. Ter illustratie, om te laten zien, hoe gevarieerd
de oorzaken van kinderloosheid wel kunnen zijn, volgen hier slechts
enige voorbeelden.
Allereerst dan kan onvruchtbaarheid berusten op allerlei mogelijke afwijkingen van lichamelijke aard bij man en vrouw. Van
zeer ongeneeslijke en ernstige tot zeer geringe, die met eenvoudige
middelen zijn te verhelpen. Afwijkingen van de geslachtsorganen
zelf, maar ook van meer algemene aard. Om een enkel voorbeeld
te noemen: een dubbelzijdige ontsteking van de zaadballen, die
nog wel eens optreedt na 'bof', kan de mannelijke zaadproduktie
vernietigen. Van suikerziekte is bekend, dat de vruchtbaarheid
van man zowel als vrouw afneemt. En zo zijn er vele medische
oorzaken bekend. Het ontbreken van enige vorm van sexueel gevoel of sexuele belangstelling bij de vrouw is echter geen reden
voor onvruchtbaarheid, zoals men nog wel eens hoort beweren.
Al is het misschien wel zo, dat een geslachtsgemeenschap, die ook
voor de vrouw bevredigend is, de bevruchting soms bevordert.
En dan zijn we bij de tweede groep. Daarbij worden geen lichamelijke afwijkingen gevonden, maar komt de kinderloosheid voort
uit een onvermogen tot samenleving. Het komt niet tot een normale geslachtelijke vereniging, bijvoorbeeld doordat de man daartoe niet bij machte is (impotentie) of doordat de vrouw -- meestal op grond van sterke onbewuste angsten — zich ook lichamelijk afsluit voor een sexuele samenleving (zie hoofdstuk 6).
Ook combinaties van beide groepen komen voor. We zien
dit bijvoorbeeld, als er door een of andere lichamelijke oorzaak
een geringe kans op vruchtbaarheid is en de man zo gespannen bezig is met te willen bevruchten, dat hij daardoor impotent wordt.
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Want voor de mannelijke samenleving is nu eenmaal een ondoordacht opgaan in de liefdesgemeenschap een besliste voorwaarde
voor zijn vermogen tot een normale geslachtsgemeenschap.
Dan is er nog de grote groep, waar alles ogenschijnlijk in orde is,
maar waar toch geen kinderen komen. Misschien omdat zaadcel
en eicel elkaar niet verdragen. Napoleon kon geen kind verwekken
bij de toch niet onvruchtbare Josephine de Beauharnais en wel in
zijn tweede huwelijk bij de oostenrijkse aartshertogin. Er zijn waar
lijk ook diep onbewuste psychische factoren, die een rol-schijn
spelen.
Wat nu te doen, wanneer blijkt, dat een huwelijk kinderloos
blijft? Meestal is het eerste en eenvoudigste advies, dat gegeven
wordt: juist dan samenleving te hebben wanneer de vruchtbaarheid
het grootst is, dat wil zeggen ten tijde van de maandelijkse rijp
eicelletje, ongeveer halverwege twee periodes van-wordingvahet
ongesteldheid in. Wanneer er na twee jaar huwelijk nog geen kinderen zijn, is het verstandig zijn dokter te raadplegen. Deze zal in
de meeste gevallen doorverwijzen naar een specialist: een vrouwenarts, waar het een uitvoerig lichamelijk onderzoek van vrouw
en man (!) betreft of een psychiater, als het gaat om meer psychisch
bepaalde moeilijkheden. Doch, ondanks onze bestaande — en
steeds groeiende — medische behandelingsmogelijkheden komt dan
toch voor sommige kinderloze echtparen de dag, waarop zij definitief een blijvende kinderloosheid onder ogen moeten zien.
Dan is zo'n huwelijk verder alleen aangewezen op wat beide
echtgenoten ervan weten te maken en kan het in een kritische fase
komen. Zal het gezamenlijk beleefde en gedragen leed, vaak een
bitter en smartelijk leed, man en vrouw binden en nader tot elkaar brengen of betekent het kruis der kinderloosheid het begin
van een vervreemding en een langzaam maar zeker uiteengroeien?
Anders gesteld: heeft een huwelijk zonder kinderen levenskansen? Het is eigenlijk zeer triest, dat wij deze vraag zo vaak stellen
en moeten stellen, als de cijfers ons aantonen, dat verreweg de
meeste echtscheidingen bij kinderloze echtparen voorkomen. De
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vraag, of een huwelijk zonder kinderen levenskansen heeft, komt
voort uit de nog zoveel verbreide maar toch wel erg simpele opvatting, dat het huwelijk alleen een instelling is om — op geoorloof de wijze — de voortplanting te bevorderen. En omgekeerd,
als er geen kinderen zijn, is het geen echt huwelijk. Men stelt
het dan, alsof een huwelijk (de liefdesgemeenschap van man
en vrouw) alleen maar kan bestaan bij de gratie van een gezin.
Het gezin dus primair en het huwelijk ervan afhankelijk. De
eerste taak van man en vrouw in het huwelijk is, dat zij een liefdesgemeenschap opbouwen. Eerst dan kunnen zij voldoen aan hun
plicht als ouders: het voortbrengen en opvoeden van kinderen.
Zonder de wederzijdse liefde van man en vrouw kunnen zij als
ouders niet slagen. De zin van het huwelijk is niet alleen het kind.
Het kind is de bevestiging van de huwelijksliefde. De zin en de
basis van het huwelijk is veeleer gelegen in de liefdesverbondenheid van man en vrouw. En daarom heeft het kinderloze huwelijk een even diepe zin, kan dat althans hebben, als het kinderrijke
huwelijk, al is het moeilijker om deze zin ook tot werkelijkheid te
maken. Hier dringt zich een vergelijking op met het Ongehuwd
zijn, dat veel meer nog vaak zo zinloos schijnt, maar dat als vorm
van menselijk bestaan een niet minder diepe betekenis kan hebben
dan welke andere vorm van menselijk bestaan ook. Lukt het de
kinderloze echtgenoten om hun huwelijksverbondenheid te verdiepen en tot een werkelijke twee-eenheid te maken — een uiterst
moeilijke opgave — dan zal hun liefdevolle instelling ten opzichte
van elkaar zich kunnen ontwikkelen tot een samen zich richten op
iets buiten hen. Helaas niet op de natuurlijke bevestiging van hun
liefde: eigen kinderen, maar op een of vele van die andere zorgbehoevende mensen of dingen, die onze samenleving in overvloed
kent, misschien ook op een pleegkind.
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KUNSTMATIGE BEVRUCHTING

Behalve het aannemen en adopteren van pleegkinderen kent onze
tijd nog een ander middel om sommige gevallen van kinderloosheid op te heffen, namelijk de nogal sensationele methode van de
kunstmatige bevruchting.
Wat is kunstmatige bevruchting eigenlijk? Men wil daarmede
vrouwen, die niet door een normale geslachtsgemeenschap zwanger kunnen worden, door middel van het kunstmatig inbrengen
van mannelijk zaad (bijvoorbeeld met een injectiespuit) bevruchten. Daarom is de naam kunstmatige inseminatie (dat is kunstmatige inbrenging van zaad 'semen') eigenlijk een veel juistere term
(K.I.). Men kan dit dus een methode noemen, die vooral bruikbaar is in gevallen, waar de vrouw normaal vruchtbaar is. We
kunnen twee soorten kunstmatige bevruchting onderscheiden: bevruchting met zaad van de eigen man (zoals bijvoorbeeld wanneer
een man zo erg verlamd is, dat hij niet tot een normale samenleving
in staat is) en bevruchting met zaad van een ander dan de eigen
echtgenoot of, zoals men zegt, met zaad van een 'donor'. Het is
vooral deze tweede vorm, die van belang is in huwelijken, die
kinderloos zijn op grond van niet levenskrachtig zaad van de echtgenoot.
Wanneer iemand voor het eerst over dit soort praktijken hoort
en nadenkt, is hij meestal geshockeerd. Vanzelf haast rijst dan de
vraag, hoe een man er vrijwillig in kan toestemmen of zelfs er op
uit kan zijn om zijn vrouw te laten bevruchten door een ander
dan hemzelf. Al betekent het dan geen echt overspel, het lijkt er
toch wat op. Zo simpel als deze eerste spontane reactie echter is
deze kwestie allerminst. Dit blijkt wel uit het steeds groeiend aantal kinderen, dat op deze wijze geboren wordt. In Amerika alleen
al schat men hun aantal al over de honderdduizend. Gezien echter de grote geheimzinnigheid, die men bij de K.I. betracht, is er
geen mens, die ook maar bij benadering het juiste aantal kan aangeven.
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In Nederland hebben eigenlijk alleen het Humanistisch Verbond en
de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming voor het toepassen van kunstmatige bevruchting gepleit onder het motto 'dat elk
individu recht heeft op een geslachtsleven volgens eigen beginselen'.
Het katholieke leergezag bij monde van Paus Pius XII veroordeelde
deze praktijken in 1949 en nog eens in 1956. Een protestants-christelijke commissie, uitgaande van de vereniging 'Zedenopbouw' sprak
zich in 1956 uit tegen de kunstmatige bevruchting via een donor, dus
met zaad van derden. De Synode der Ned. Herv. Kerk wees haar in
1957 ten strengste af. Insgelijks deden dat de Anglicaanse Kerk, de
Episcopal Church of America, de Zweedse Staatskerk (een land, waar
veel kunstmatige bevruchting voorkomt), Joods -orthodoxe kerken,
Mohammedaanse kerken etc. Slechts de Katholieke Kerk acht ook
de eerst genoemde vorm, de kunstmatige bevruchting met zaad van
de eigen echtgenoot, moreel niet geoorloofd.

Wanneer men kennis neemt van de vele geschriften, die voor en
tegen de K.I. gepubliceerd worden, dan blijkt, dat het in feite
steeds gaat om een strijd tussen zedenkundige beginselen. Daarover is nooit een eenstemmig oordeel te krijgen. Het is dan ook
onzinnig om voorstanders van K.I. voor onzedelijk uit te maken.
Zij zijn hoogstens 'anders' zedelijk. Voor gelovige mensen nemen
de ethische systemen van hun religie een duidelijk standpunt ten
opzichte van deze vorm van onvruchtbaarheidsbestrijding in. Hier
en daar echter, waar deze ethische systemen geen opgeld meer
doen (en dat is in deze ontkerstende wereld bij velen het geval),
zien we een andere mentaliteit zich ontwikkelen. Zo'n mentaliteit
komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ook de kunstmatige bevruchting is nu eenmaal niet los te zien van een veel algemener hedendaags verschijnsel, dat men het best kan aanduiden als een toenemende gesteltenis om willekeurig in te grijpen in het geslachtsleven en de voortplanting (terwijl dit vroeger een veel meer 'natuurlijk', als het ware ondoordacht gebeuren was). Zoals we in
het volgende hoofdstuk zullen zien, is de geboortenregeling een
voorbeeld van deze gesteltenis. Aanvankelijk heb ik kunstmatige
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inseminatie met zaad van een donor ten sterkste afgewezen. Later
ben ik gaan inzien dat ook hier een absoluut standpunt onhoudbaar is. Ik ken nu enkele gelukkige gezinnen met kinderen die door
K.I. ter wereld gekomen zijn. Er is niets abnormaals of onzedelijks
aan deze gezinnen. De mogelijkheden tot K.I. zijn echter nog zeer
beperkt. Er zijn nog maar zeer weinig artsen die ervaring op dit gebied hebben.
Er zijn een aantal overwegingen, die het toepassen van K.I. ongewenst maken. Zodanig zelfs dat in vele gevallen van kinderloosheid adoptie te pref eren is boven deze kunstmatige bevruchting.
We willen enkele overwegingen noemen.
Waarom gaan echtgenoten over tot deze 'kunstmatigheid' in
hun geslachtelijke liefdesbetrekking? Er zijn mannen, die hun onvruchtbaarheid ervaren als een persoonlijke schuld. Mannen kunnen er in het algemeen toch al veel slechter tegen dan vrouwen,
wanneer wordt vastgesteld, dat bij hen de oorzaak van de kinderloosheid moet gezocht worden. Hun schuldgevoel kan grote afmetingen aannemen en de behoefte oproepen om de vermeende
schuld aan de kinderloosheid te delgen; zèlfs als dat gebeuren
moet door bevruchting van hun vrouw met zaad van een andere
man.
Maar, al zijn deze mannen dan wel de oorzaak van de kinderloosheid, dan toch hebben zij daaraan in verreweg de meeste gevallen geen schuld. De ontwikkeling van dit soort schuldgevoel is
dan ook, psychisch gezien, allerminst een gezonde zaak. Dit schuldgevoel is vaak neurotisch en daarvoor biedt K.I. geen oplossing.
Integendeel, het neurotische proces, dat aanleiding was tot de
schuldgevoelens, wordt er slechts door bevestigd en versterkt. Wat
deze mannen nodig hebben is een psychotherapeutische behandeling waardoor hun ziekelijk schuldgevoel genezen wordt. Daarna
kan men dan op meer gezonde gronden een beslissing nemen over
het al of niet toepassen van K.I.
Een andere veel voorkomende reden voor kunstmatige bevruchting is, dat de huwelijksverhouding beslist kinderen nodig
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heeft, desnoods zelfs kunstmatig verwekte kinderen, om de wankele wederzijdse liefde te bestendigen en de partners bij een te houden. Ook dit motief lijkt niet op te gaan, evenmin trouwens als in
een gewoon vruchtbaar huwelijk. Wanneer de liefdesverhouding
van man en vrouw niet bij machte is om van het huwelijk een vol doende stevige verbintenis te maken, dan is het verwekken van
een kind daarvoor evenmin een redmiddel. Nogmaals, het kind is
een vrucht tengevolge van de liefdesverhouding en geen oorzaak,
aanleiding of voorwaarde tot die verhouding. Wanneer men dan
ook overgaat tot K.I. om een huwelijk te redden, dan gebruikt of
liever misbrukit men het kind op onverantwoorde wijze. Dit is
het ethisch principe dat hier aan ten grondslag ligt en dat ik geheel
onderschrijf: Ieder gebruik van een mens voor een doel, vreemd
aan deze mens zelf, verlaagt die mens tot een object, dat men
hanteert als een instrument. En is dit niet de mens, ook al is dit nog
een ongeboren mens, onwaardig?
Het is van doorslaggevende betekenis bij K.I. voortdurend het
lot van het te verwekken kind te betrekken. Meestal helaas, doet
men al zijn best om de afkomst van het kind geheim te houden,
waarmede men het nieuwe mensenbestaan begint met een niets.
Een duisternis omtrent een der meest wezenlijke punten van ieder
menselijk bestaan, namelijk zijn afkomst. En ook streeft men bij
voorkeur naar een volledige onbekendheid met de persoon van
de natuurlijke vader, de zaaddonor. Daartoe bestaan bijvoorbeeld
in Amerika en Engeland zogenaamde zaadbanken, waar men het
zaad van de donors bewaart en waar men het kopen kan. Het is
beslist geen onverschillige zaak wanneer men als zijn vader moet
erkennen de onbekende donorschim achter de zaadbank. Men
betaalt de zaaddonors( vijf tot vijftig dollar per keer. Het is
dan ook geen wonder, dat op deze wijze rond de kunstmatige bevruchtingspraktijken zich allerlei misstanden kunnen ontwikkelen.
Want wáár is de grens? Het lijkt me dan ook — als deze ingrijpende actie beslist noodzakelijk is — dat men de anonymiteit van de
vader-donor niet moet willen nastreven. Integendeel, waar het de
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afkomst van een mens betreft, dient steeds open kaart gespeeld te
worden. Houdt men zich hieraan dan zal blijken dat de behoefte
aan K.I. in de meeste kinderloze huwelijken ophoudt te bestaan,
daarmede aangevend dat deze methode in het algemeen strijdig is
met onze opvattingen over huwelijk en voortplanting.

ADOPTIE

Wanneer het over pleegkinderen en pleegouders, pleeggezinnen of
adoptie gaat, dan moet ik vaak denken aan een zinnetje uit een engels kinderbeschermingsrapport: 'Het radicaal tegenstrijdige in
ons werk voor bedreigde kinderen is, dat er duizenden kinderloze
gezinnen zijn, die snakken naar een kind en dat er honderden kin
dertehuizen zijn, die vol zitten met kinderen, die een gezinsleven
hard nodig hebben'. Zo was het blijkbaar daar in Engeland. En zo is
het hier in onze lage landen. Zo was het toen, maar zo is het nu nog!
Dat is niet zo, omdat men nooit over pleeggezinnen gehoord heeft
of omdat men er niet over nagedacht en gestudeerd heeft. Stapels
boeken en artikelen zijn erover geschreven. Maar die staan in de
boekenkasten en intussen brengen duizenden kinderen — ook in
ons land — hun jeugdjaren door in kindertehuizen en jeugdinternaten. Daarnaast, helemaal buiten deze wereld van de kinderbescherming, zijn er de talrijke kinderloze huwelijken, vurig verlangend naar kinderen en zijn er nog heel veel meer gewone gezinnen,
waar èn ruimte èn plaats èn liefde genoeg is voor nog een pleegkind
erbij. Twee heel afzonderlijke werelden.
Op de een of andere manier zijn de verbinden tussen deze werelden niet goed, ondanks de ijver en toewijding van het handjevol
mensen — tegenwoordig vrijwel allemaal beroepsmensen — die zich
hiermee bezighouden. Want jaar in, jaar uit groeit bij vele kinderloze echtparen het leed, doordat hun verlangen naar een pleegkind
ongestild blijft. En jaar in, jaar uit groeien baby's en kleuters,
schoolkinderen en werkende kinderen op in internaten. Het is
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blijkbaar een erg ingewikkelde en door velen vergeten zaak, want
hoeveel, of liever, hoe weinig mensen hebben enig idee omtrent
het verdriet van echtparen zonder kinderen en omtrent het verdriet
van kinderen zonder ouders, dat misschien in hun eigen straat,
hun eigen buurt, hun eigen plaats, dagelijks om hen heen geleden
wordt? Een stil leed, dat niet naar buiten treedt, dat geen betogingen houdt, geen stakingen organiseert. Maar een leed, dat
diep invreet in het persoonlijk bestaan en dat levens onherstelbaar
kan verminken. Het is immers geen toeval, dat zo vele profiteurs,
mislukkelingen, prostituées of misdadigers in hun jeugdjaren nooit
de weelde van een gewoon, normaal gezinsleven gekend hebben.
Maar laten wij zakelijk blijven en eens zien, hoe de antwoorden
van onze moderne beschaafde samenleving hierop zijn. Een van
die vele antwoorden is de adoptie. In het nederlands zeggen we 'een
kind aannemen'. Maar wij gebruiken hier het woord 'adoptie', omdat dit vreemde woord sedert kort een officieel woord is. Om precies te zijn: sedert 1 november 1956, toen de adoptiewet in werking is getreden. Er is — naar goede vaderlandse gewoonte — lang
en breed over gepraat, voor het zo ver was. Nederland is dan ook
een der allerlaatsten in de rij der beschaafden landen, waar adoptie
bij de wet mogelijk geworden is. Het is dus nu, evenals reeds veel
langer in België mogelijk om door middel van een vonnis van de
rechtbank een niet eigen kind te adopteren. Dat wil in feite zeggen,
dat er tussen het pleegkind en zijn pleegouders dezelfde verhouding,
dezelfde rechten en plichten bestaan als tussen een natuurlijk kind
en zijn ouders. Toch heeft deze wet niet alle kinderloze echtparen
meteen er toe aangezet om naar een pleegkind te gaan zoeken.
Want er bestaat nog altijd een aantal mensen, die adoptie maar
surrogaat en namaak vinden en die zeggen, dat geen enkele rechterlijke beslissing of wat dan ook ooit een normale ouder -kind verhouding tot stand kan brengen en wel omdat daarbij de banden
des bloeds ontbreken. 'Een kind, niet van mijn eigen vlees en bloed,
zal ik nooit als mijn eigen kind kunnen beleven. En dit kind zal
nooit helemaal van mij kunnen houden als van een eigen vader
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of van een eigen moeder. Vroeg of laat zal de stem van het bloed
toch gaan spreken', zo hoort men wel zeggen, doch hoezeer zijn
deze mensen ernaast! Alsof het bloed een stem zou hebben...!
Ja, in sentimentele romans. Daar ervaart de inmiddels tot een
krachtige jongeling opgegroeide vondeling plotseling als ware hij
door de bliksem getroffen, dat dit lieftallige oude (en meestal rijke!) dametje zijn geliefde moeder is. En dan komt alles weer goed!
Doch in de gewone werkelijkheid van alledag blijkt juist het tegendeel waar te zijn. Vele honderden adoptiegevallen leren dat.
Het kind beleeft als zijn vader en zijn moeder de mensen, die het
als 'n vader en 'n moeder uit zijn kinderleven kent en liefheeft en
de stem van het bloed zegt hem niets; ook niet, wanneer hij volledig is ingelicht over zijn natuurlijke ouders.
Het beleven van een vader en moeder is nog heel wat anders
dan het weten, dat deze man en deze vrouw hem verwekt hebben.
Waarom wilden anders sommige joodse wezen, wier ouders in
duitse koncentratiekampen vermoord zijn, zo graag geadopteerd
worden door de pleegouders, die van jongsaf liefdevol voor hen
gezorgd hadden? Zij verliezen daarmee toch de naam van hun eigen joodse familie en zij verbreken totaal de banden, die hen met
deze familie binden. Ons, buitenstaanders, stuit een dergelijk adoptieverlangen soms tegen de borst. Waar blijft de piëteit voor hun
eigen ouders, die in hun wanhoop gedwongen werden hun kind af
te staan aan een onderduikadres en wier laatste gedachten in de
doodsangst van de gaskamers ongetwijfeld hun kind gegolden zullen hebben? Dit zijn echter gevoelens en overwegingen van ons,
volwassen buitenstaanders. Maar deze oorlogswees kent en ervaart maar één echte vader en één echte moeder, ook al weet hij,
dat zij pleegouders zijn. De moeder, die hem knuffelde en honderden malen troostte, die hem verzorgde en duizendvoudig beveiligde; de vader, die hem in de grote mensenwereld wegwijs maakte, die hem met zijn kracht beschermde en die zijn voorbeeld was.
En dat vreemde verhaal van vervolging en deportatie en gaskamers blijft een verhaal uit een andere wereld, hoezeer een kind er
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ook door getroffen kan worden. Het verhaal over een afkomst,
die buiten zijn beleving staat.
Hoeveel minder nog blijkt het bloed te spreken bij adoptiekinderen, die weten, dat zij het kind zijn van een ongehuwde moeder.
De overgrote meerderheid van de kinderen, die geadopteerd worden, zijn immers kinderen van ongehuwde moeders. Neen, al dat
gepraat over de banden des bloeds en over het surrogaat, de namaak en de onwaarachtigheid van de adoptie is er grondig naast.
Natuurlijk, de verhouding tussen pleegouders en pleegkind is anders dan die tussen natuurlijke ouders en hun eigen kind. Maar
niet zo héél veel anders! De adoptie probeert de natuur na te doen,
zeggen de tegenstanders. En dat moet dan toch wel een vruchteloos
streven blijven. Inderdaad poogt de adoptie de natuur na te doen
en wel dat stuk natuur, dat wij als goed en waardevol, als zinvol
en belangrijk hebben leren kennen. Aan de ene kant: voor het kind
de noodzaak van liefhebbende ouders en aan de andere kant: voor
echtgenoten de diepe waarde van kinderen groot brengen. Dat
streeft de adoptie na. Daarom stemt het tot diepe vreugde, dat onze
vaderlandse wetgeving dit streven dan ook erkent.
Welke personnages spelen een rol in het blijspel, dat iedere
adoptie toch is? Dat zijn dan het pleegkind, de pleegvader en de
pleegmoeder. Eigenlijk horen daar ook nog bij de natuurlijke moeder (en heel soms de vader). De officiele adoptie, waaraan procureurs en rechters te pas komen, is eigenlijk maar een heel klein
onderdeel, het plechtige sluitstuk, zo men wil, van een al jaren
gegroeide band tussen pleegouders en kind. Op die band, die
binding, vooral van het kind uit gezien, komt het aan. Dat is
de voorwaarde voor de adoptie. Onze adoptiewetten zijn namelijk
kinderbeschermingswetten, dat wil zeggen, dat de wetgever uitgegaan is van het belang van het kind (en dus niet op de eerste plaats
van de belangen van kinderloze echtparen). Adoptie wordt alleen
dan uitgesproken, wanneer duidelijk gebleken is, dat het in het
kennelijk belang van het kind is, dat enerzijds de banden met de
eigen familie verbroken worden en anderzijds die met de pleeg207

ouders worden bevestigd. Daarvoor is een onderzoek nodig, mees
zelfs een vrij uitvoerig onderzoek. Dat is voor velen niet prettig,-tal
maar wel zeer noodzakelijk, wil de rechtbank op verantwoorde
wijze zoiets ingrijpends als een adoptie- kunnen uitspreken.
Wat kunnen wij nu zeggen van die band tussen pleegouders en
kind? Waarin onderscheiden zich pleegouders van echte ouders?
Eigenlijk in niet zo veel opzichten. Pleegouders verlangen, net als
echte ouders, sterk naar kinderen. Om allerlei redenen. Omwille
van een diep gevoelde behoefte aan ouderschap, omwille van een
angst voor een doelloos huwelijksbestaan, omwille van een opvolger in de eigen zaak, omwille van een speelkameraadje voor het
eigen enige kind, omwille van het medelijden met een weesje en
omwille van nog een hele reeks andere motieven, waarvan de waarde en de diepte nogal eens verschillen. Er bestaat een internationale zwarte markt voor kinderen. Er worden (gelukkig niet in ons
land) kinderen hiervoor gestolen. Wat dit betreft, is er sedert
Salomo's tijd niet veel veranderd! Die motieven om een kind aan
te nemen kunnen zeer hoogstaand en edel maar ook veel minder
hoog zijn. Zij kunnen volwassen en rijp, maar ook heel erg bekrompen en soms zelfs beslist ziekelijk van aard zijn. Nu zeggen
de motieven, die pleegouders opgeven, meestal niet zo erg veel.
Veel mensen zijn nu eenmaal moeilijk in staat om de beweegrede -^
nen van hun streven en handelen op een juiste manier onder woorden te brengen. De ervaring leert dan ook, dat het succes van een
pleeggezinplaatsing niet zozeer afhangt van de opgegeven motieven als wel van de kwaliteit, van de innerlijke warmte, de rijpheid
en volheid van het gevoelsleven, die bij de pleegouders worden
aangetroffen. Dáárvan hangt het succes af.
Laten we eerst eens naar de pleegmoeder kijken. Zij heeft haar
kind niet zelf gedragen en niet zelf gebaard. Dat is wel een groot
verschil met de eigen moeder. Wij weten, hoe, al maanden vóór
de geboorte, er een verhouding groeit tussen de moeder en het kind,
waarvan zij in blijde verwachting is. Wanneer het kind geboren
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wordt, heeft het in de gedachtenwereld maar vooral in het gevoelsleven van de moeder allang een heel bijzondere eigen plaats. Het
moederschap — dus het dragen en baren van een kind — leidt nu
in verreweg de meeste gevallen tot iets, dat wij moederlijkheid noemen: een geestelijke gevoelsinstelling, een moederlijke instelling
van zeer bijzondere aard. Maar, er zijn helaas ook moeders zonder
een spoor van moederlijkheid en er zijn vele vrouwen, van wie de
moederlijkheid afstraalt, zonder dat ze kinderen hebben. Voor die
moederlijkheid, voor die moederlijke instelling,
lli
is het moederschap, het hebben van eigen kinderen, dus niet noodzakelijk. Moederschap en moederlijkheid zijn twee verschillende zaken.
Het is die moederlijkheid nu, die ieder kind, wanneer het eenmaal geboren is, nodig heeft om mens te kunnen worden. We zouden het zo kunnen zeggen: het ongeboren kind heeft maandenlang
een navelstreng nodig, die het in staat stelt te putten uit de rijkdom van het moederlijke bloed. Door die navelstreng komt een
kind tot leven. De navelstreng is de wezenlijke band van het moederschap. Zonder moederschap geen leven! Maar na de geboorte
wordt de navelstreng, de moederschapsband, doorgeknipt. En
daar ligt dan een nieuw mensenkind, dat tot een mens zal moeten
uitgroeien. Vele jaren zal het nog duren, voor dat het zo ver is.
En het kind zal bij deze menswording voortdurend hulp nodig
hebben. Het moederlijke bloed kan dit nu niet meer doen. De taak
van de navelstreng is afgelopen. Nu bestaat er een andere behoefte.
Een behoefte aan een soort geestelijke navelstreng, waardoorheen
liefde en zorg, tederheid en koestering, aandacht en bevrediging
naar het kind kunnen toestromen. Dit is een even wezenlijke behoefte als voor die tijd de behoefte aan de echte navelstreng. Moet
een kind -- en vooral de zuigeling en de peuter — deze geestelijke
navelstreng ontberen, dan heeft het slechts een beperkte kans om
ooit tot een normaal evenwichtig mens uit te groeien. De lichamelijke navelstreng was nodig om een kind tot leven te brengen, de
geestelijke navelstreng is niet minder nodig om een kind tot mens
te maken. Het is echter beslist niet noodzakelijk — en dat is de kern
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van dit betoog — dat een vrouw met een echte navelstreng aan haar
kind verbonden is geweest om een geestelijke navelstreng te kunnen ontwikkelen.
Iedere gevoelsmatig normale vrouw wordt gewoonlijk geroerd
bij het zien van een baby. De hulpeloosheid doet als het ware een
appèl op het moederlijke instinct, dat blijkbaar in iedere vrouw
schuilt. En dit geroerd worden, dit gevoelsmatig betrokken worden, alleen al door de aanblik van een kindje, van ieder kindje, is
de grondslag van die geestelijke instelling, die wij moederlijkheid
noemen. Tot deze moederlijkheid (datgene dus, wat ieder kind in
overmaat nodig heeft) is een normale pleegmoeder zeer wel in
staat. Zij heeft weliswaar de maanden van voorbereiding hierop in
de zwangerschap gemist. Maar wie weet, hoe intens toch ook haar
verwachting en voorbereiding geweest is, vóór zij haar pleegkind
tot zich nam? Voor een goed pleegmoederschap is slechts een
echte vrouwelijke gevoelsmatigheid, een normale gezonde persoon lijkheid noodzakelijk. Het kind, ook het aangenomen kindje, doet
de rest wel en maakt er een echte moeder van. Deze echte, de menselijke moederlijkheid, verschilt tenslotte in niets meer van de
moederlijkheid, die een natuurlijke moeder voor haar eigen kind
ontwikkelt. Deze groei in moederlijkheid betekent een diepe, nauwelijks onder woorden te brengen bevrediging voor de pleegmoe
der. Voor het aangenomen kindje (een weesje, een overspelig kind,
een kind van een ongehuwde moeder misschien) betekent het een
definitieve beveiliging voor het onheil: te moeten opgroeien buiten
een normaal gezin. Want geen enkel internaat, hoe goed ook, hoe
modern ook is in staat het gezinsleven, het hebben van eigen ouders, te vervangen.
En de pleegvader,kan die een echte vader worden? Dat ligt eigen
veel eenvoudiger. In zekere zin kan men zeggen, dat iedere-lijk
vader ook zijn eigen kind adopteert. Aanvankelijk staat vrijwel
iedere vader een beetje buiten de enge cirkel rond de moeder en
haar pasgeboren kind. Zijn verhouding met dat kindje, ook zijn
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eigen kind, loopt als het ware over de moeder, over de vrouw, die
hij liefheeft. Heel gemakkelijk ontwikkelt zich dan de vaderlijke
liefde uit de zorg, die vrouw en kind in hem wakker roepen. Het
zorg en verantwoordelijkheid hebben voor een kind is meestal
voor ons, mannen, voldoende om de kiem te leggen voor een veel
vèrder gaande genegenheid en groeiende liefde. De kwaliteit van
deze vaderliefde bij een pleegvader behoeft dan ook in geen enkel
opzicht onder te doen voor die van een eigen vader.
Tenslotte moet nog even gewezen worden op de mogelijkheid
van een moeilijke gevoelservaring, waaraan ouders, die een kind
adopteren, vaak onderhevig zijn. Voor een pleegmoeder betekent
het aannemen van een kind niet alleen het op genade of ongenade
aanvaarden van de zorg voor een jong menselijk leven, met al wat
het bezit van een baby voor een vrouw kan betekenen, maar vooral ook — en dit geldt eveneens voor de pleegvader — betekent dit de
uiteindelijke aanvaarding van het feit, dat zij nooit eigen kinderen
zullen hebben. Die aanvaarding kan heel moeilijk zijn en heel wat
onverwerkte emoties inhouden. Deze diep ingrijpende gevoelens,
op hun beurt, kunnen weer grote invloed hebben op de gevoelens
van de pleegouders voor hun aangenomen kindje. Daarom is het
plaatsen van adoptiefkinderen een uiterst verantwoordelijk en
moeilijk werk. Dáárom gaat het ook niet zo vlot als we wel eens
zouden willen. Daarom ook is groot inzicht en deskundigheid nodig bij het voorbereiden van ieder geval van adoptie.')

PLEEGGEZINNEN

Ieder van ons is wel eens getroffen door zo'n advertentie in het
vraag- en aanbod-gedeelte van de krant:
Wie verder over adoptie wil worden ingelicht zij verwezen naar: H. Heijmans en C. Trimbos: De niet - gehuwde moeder en haar kind. Hilversum/
Antwerpen 1965.
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'Gevraagd net pleeggezin voor een R.K. gezonde jongen van 14 jaar,
die de ambachtschool bezoekt' of
'Gevraagd Hervormd pleeggezin voor 2 zusjes van 8 en 10 jaar. Brieven onder no. zoveel van deze krant'...

Die brieven — als ze al komen — komen dan meestal terecht bij
een inspectrice van een voogdijvereniging of bij een kindertehuis. Het plaatsen van een advertentie is vaak het laatste middel, dat hen nog overblijft, wanneer zij een gezin zoeken voor
een kind, dat om de een of andere reden geen eigen thuis meer
heeft. Achter zo'n nuchtere advertentie gaat vaak heel wat tragiek en narigheid schuil. Wanneer men dit niet zelf heeft mee
moeilijk zich in te denken, wat het zeggen wil, wan--gemakt,ish
neer vreemde mensen (want dat zijn inspectrices of sociale werksters toch) een nieuwe leefwereld voor je zoeken moeten. Maar
wat weten wij, volwassenen, eigenlijk van wat er allemaal verborgen ligt, achter de gezinsbehoefte van ouderloze kinderen? Misschien geen tragische gedachten, want kinderen denken nu eenmaal niet tragisch. Misschien zelfs niet eens zoveel verdriet, want
het kinderverdriet is meestal een directe en heftige zaak. Het kan
weer net zo snel voorbij zijn als het opgekomen is. Nee, dat zijn
allemaal grote-mensen-gevoelens. Wanneer c met zo'n kind praat,
laten we zeggen met een kind, dat al een paar jaar in een internaat
zit, moet je zelfs goed opletten om er iets bijzonders aan te zien.
Zo'n kind is beleefd en vriendelijk, het lacht en het huilt net zoals
ieder ander kind. Het is ijverig of lui, slim of dom, open of gesloten. Kortom, zo van buiten gezien, zijn internaatskinderen in de
eerste plaats alleen maar kinderen, met alles wat bij kinderen hoort.
Slechts de geoefende blik kan daar achter kijken en zien, dat deze
kinderen toch anders zijn; dat het gestichtskinderen zijn. Uit honderden, meestal kleine, dingetjes kan men pas langzaam aan afleiden, wat er zich achter die façade, achter die aanpassing, heeft afgespeeld. Grondig blijkt het kind vaak teleurgesteld in zijn meest
wezenlijke behoeftes: een eigen vader en een eigen moeder, een
212

eigen gezin te hebben; ergens helemaal bij te horen, niet omdat je je
best doet, niet omdat je het verdient, maar alleen omdat het je
eigen wereld is, omdat ze er blij zijn, dat je er bij hoort, gewoon
zoals je bent, onvoorwaardelijk en altijd, wat er ook gebeure! Dat
is het, wat een kind nodig heeft, nog harder nodig heeft dan zijn
eten, zijn vitamines, zijn verzorging. Kinderen, die dat moeten
ontberen, vertonen, hoe jong ze ook zijn, ja des te jonger ze zijn,
de typische verschijnselen van dit tekort.
Tienduizenden kinderen behoren tot deze categorie. Dat is niet
zo'n hoog percentage gezien op het totaal van deze kinderen. Maar
het is nog altijd te veel. Sommigen daarvan zijn op de een of andere
wijze gestoord, zij hebben een internaatsbehandeling nodig, omdat
zij bijvoorbeeld zwakzinnig of moeilijk opvoedbaar zijn of omdat de
kinderrechter, die vond, dat zij zorg of bescherming nodig hadden,
hen daar tijdelijk heeft geplaatst. Maar verreweg de meeste van
deze kinderen verblijven in internaten, omdat hun ouders de ouderlijke macht niet langer bezitten, omdat zij uit huis zijn gehaald.
Jaarlijks worden honderden vaders en moeders ontzet of ontheven van de ouderlijke macht op grond van wangedrag, onvermogen en nog andere redenen, die wij hier verder in het midden laten.
Per jaar verliezen zo een paar duizend kinderen hun ouders. De
macht en zeggenschap over deze kinderen gaat bij 7 van de 10
over op een voogdijvereniging. En slechts een klein aantal ouders
blijkt later weer in hun ouderlijke rechten hersteld te kunnen
worden, zodat het gros van deze kinderen tot hun meerderjarigheid
onder de hoede van een voogdijvereniging blijft. Deze verenigingen moeten voorzien in het gemis aan eigen ouders, aan een eigen
thuis. En dat kan in de meeste gevallen niet: doordat zij terecht
komen in een tehuis. Een kindertehuis kan nu eenmaal een normaal gezinsleven nooit en te nimmer vervangen.
Waarom wordt in dit boek over gehuwd en ongehuwd hierover
zo uitgeweid? Heel eenvoudig, omdat we ervan overtuigd zijn,
dat er in dit land nog heel veel gezinnen mèt en zónder kinderen
zijn, die liefdevol een pleegkind zouden kunnen opnemen, als zij
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maar beter op de hoogte waren van wat zich afspeelt in de wereld
der kinderbescherming. Maar de meeste mensen weten daar niets
van of hebben bij voorbaat iets tegen 'voogdijkinderen'. Jawel,
een kind adopteren, graag! En liefst helemaal geen contact met
de eigen moeder en niet te veel praten over de afkomst van het
kind. Door adoptie wordt het helemaal mijn eigen kind. Maar een
pleegkind, waarvan de ouders bekend zijn en met wie het soms
zelfs nog contact heeft; een kind, dat soms al jaren in een internaat
heeft gezeten, neen, dat betekent te veel risico! Dat geeft kans op
extra moeilijkheden en teleurstellingen. Inderdaad, wanneer men
alleen maar een kind helemaal voor zichzelf wil hebben, wanneer
men een kind alleen maar als een eigen bezit wil zien, als men
een kind aanneemt louter om aan de eigen behoeftes aan ouderschap te voldoen, ja dan moet men niet zo'n voogdijkind opnemen! Dan moet men zien een zuigeling te krijgen, waarvan de
moeder afstand wil doen. De vraag is hier echter vele malen groter dan het aantal zuigelingen, dat hiervoor in aanmerking komt.
Maar, als men gevoelsmatig zo rijp en volwassen is, dat het niet in
de eerste plaats gaat om het bezit van een kind, maar wanneer de
bewogenheid wordt opgeroepen door het bedreigde en geschonden bestaan van het kind zonder eigen leefwereld, dan kan een
pleegkind de scherven van zijn levensgeluk in het pleeggezin komen
lijmen en dan blijken de zorg, de tederheid, de liefde en de moeder
zeer wel bestand tegen de grote en kleine moeilijkheden-lijkhed
pleegouderschap,
ook het pleegouderschap zonder adoptie.
van het
Omdat ik ervan overtuigd ben, dat er vele van dergelijke ouders
en aspirant-ouders zijn, werd deze paragraaf in dit boek opgenomen.

214

Hoofdstuk 10 1 Geboortenregeling

Dit hoofdstuk gaat over een vraagstuk, dat in vrijwel ieder hedendaags gezin aan de orde is. Een vraagstuk ook, dat ingewikkeld is,
waar men vaak nog moeilijk over spreekt en waarover in talrijke
kringen, in en buiten de kerken, van hoog tot laag, vaak nog naïeve
of eenzijdige opvattingen heersen. De moderne geboortenregeling is
een verschijnsel, dat zó veel omvat en van zulk een grote omvang
is, dat het over de gehele wereld, de onderontwikkelde gebieden
incluis, in het brandpunt der belangstelling staat.
Geboortenregeling, wat bedoelen wij daarmee? We kunnen even
goed spreken over geboortenbeperking, geboortencontrole, bewust
ouderschap, verantwoord ouderschap en andere hiervoor wel gebezigde woorden. Er wordt in dit hoofdstuk mee bedoeld: de instelling, waarmede ouders bewust en doordacht maatregelen nemen
om het aantal en de spreiding van hun kindertal zèlf te bepalen
en dus de grootte van hun gezin niet aan het toeval of, zoals dat
heet, aan de 'natuur' overlaten. Het kindertal hangt dan niet meer,
zoals vroeger, af van het aantal zwangerschappen, dat maar mogelijk is bij een onbeperkt geslachtsverkeer der echtgenoten. Het
woord geboortenregeling lijkt voor deze ouderlijke gesteltenis, voor
deze bewuste gezinsplanning, wel het meest geschikt, omdat het 't
minst een waardering of veroordeling inhoudt.
Het is vaak opvallend, hoe in de geschrichten of in de min of
meer verhitte debatten over de geboortenregeling de diverse aspecten ervan zo moeilijk uit elkaar gehouden worden. Sommigen spreken alleen maar vanuit hun bezorgdheid over de overbevolking
en de wereldhonger, anderen uitsluitend vanuit de gevaren, die zij
op moreel en godsdienstig gebied bespeuren, weer anderen spreken
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over de verantwoordelijkheid ten opzichte van vrouw en kinderen
in het gezin en nog weer anderen over moderne genotzucht en ego-isme en zo maar door. We moeten deze zo verschillende aspecten
echter toch wel uit elkaar houden. Zo is er een groot verschil tussen de geboortenregeling als maatregel van bevolkingspolitiek, dus
om overbevolking en hongersnood te voorkomen en geboortenrege
ling als persoonlijke beslissing van man en vrouw om in vrijheid
naar eigen inzicht hun gezinsgrootte te bepalen. Dit laatste aspect
is vooral voor dit hoofdstuk van belang: hoe wij, ouders van nu,
ons gezin vorm geven.
Het verschijnsel geboortenregeling dat zo oud is als de mensheid, heeft pas sedert de vorige eeuw een meer publieke belang stelling gekregen. Het is de engelse geestelijke en econoom Thomas
Malthus geweest, die al in 1789 (dus ongeveer ten tijde van de
franse revolutie) zijn sedertdien zo beroemde studie over de bevolkingsgroei heeft uitgegeven. Hij maakte zich zorgen over de
onbeperkte uitbreiding van het mensdom en berekende, dat het
aantal mensen sneller toenam dan de hoeveelheid voedsel, die zij
nodig hadden. Om nu de katastrofe van een massale hongersnood
te voorkomen, adviseerde hij, dat echtelieden (en vooral in lichamelijk en geestelijk opzicht erfelijk belaste mensen) zich vrijwillig
van geslachtsverkeer zouden onthouden. Pas 33 jaar later echter
— dus na Malthus' dood — werd voor het eerst openlijk het gebruik
van zwangerschapsverhoedende middelen aangeprezen. Iets, waarover Malthus zelf nooit had gedacht, laat staan, dat hij voor het
eerst deze middelen zou hebben gepropageerd. Men ging toen
spreken over neo-malthusianisme, een moeilijk woord, waarmede
een beweging werd aangeduid, die het gebruik van voorbehoedende middelen voorstond en propageerde. Een beweging, die in vrijwel alle landen ter wereld voerde tot verenigingen voor geboortenregeling en die gebundeld zijn in de International Planned Parenthood Federation (I.P.P.F.).
Tegen de aktiviteiten van deze verenigingen en haar talrijke konsultatiebureaus voor geslachtskunde is tot voor kort stelling geno216

men door de kerken en vooral de katholieke kerk. Hoewel die stellingname, historisch gezien begrijpelijk was, kan niet gezegd worden, dat de heftige strijd, die daarvan af en toe het gevolg was, altijd even waardig is gestreden, noch dat zij in overeenstemming was
met de grootheid en belangrijkheid van de betreffende problematiek. Integendeel! Ik herinner mij nog goed uit mijn eerste studentenjaren, hoe voor ons een neomalthusiaan identiek was met een
onverantwoordelijke lustzoeker, een soort egoïstisch sex-monster,
dat er alleen maar op uit was zich genot te verschaffen zonder zich
door morele overwegingen te laten leiden. Pas later gingen wij zien,
dat neomalthusianen ook gewone, nette of onnette, mensen waren,
juist zoals wij zelf, al hielden zij er dan misschien een andere geslachtsmoraal op na. Toch heeft dit woord neomalthusiaans voor
velen nog steeds iets van de bijklank van slecht of onverantwoordelijk. Het wordt dan ook nog graag gebruikt door degenen, die
zich kanten tegen geboortenregeling, waarmede zij dan bewust of
onbewust, een appèl doen op die nog voor velen bestaande negatieve bijklank van dit woord.
Deze tijd is voorbij. Wij zien thans broederlijk algemene, protestantse en katholieke instellingen voor geboortenregeling samen
optrekken waar het gaat om voorlichting, wetenschappelijk onderzoek, subsidiepolitiek en hulpverlening. Er is een grote eenstemmigheid gegroeid over dit moderne stuk welzijnszorg. De pioniers
vroege neomalthusiaanse verenigingen werpt thans-arbeidvn
haar vruchten af in brede kring.
Binnen onze eigen landgrenzen zien wij de veranderingen en
verschuivingen ten gevolge van een meer algemeen worden van
geboortenregeling zich steeds duidelijker aftekenen. De verschillen
in gezinsgrootte tussen plattelanders met een groot en stedelingen
met een klein gezin, tussen armen en rijken, tussen ongeschoolde
arbeiders en intellektuelen, tussen katholieken en protestanten,
orthodoxen en vrijzinnigen, zandboeren en kleiboeren, Drentenaren en Vlamingen. Ook al die verschillen binnen onze eigen samen leving vertonen de neiging te verminderen.
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Voor zover de cijfers ons iets kunnen leren, staat het vast, dat
ook in Nederland de geboortenregeling al lang gemeengoed geworden is. In het begin van deze eeuw, dus in 1900, werden
daar per 100 getrouwde vrouwen (in de geslachtsrijpe leeftijd)
32 kinderen geboren. In 1945 waren dat nog maar 18 kinderen.
Een belangrijke daling derhalve. Wanneer wij deze cijfers, die betrekking hebben op geheel Nederland, nu eens vergelijken met
die van de provincie Limburg, dan blijkt, dat daar in 1900 per 100
getrouwde vrouwen 40 kinderen werden geboren, een getal, dat in
1945 al teruggelopen is tot 23 kinderen. De huwelijksvruchtbaarheid is dus in Limburg — ondanks een hoger geboortencijfer dan het
rijksgemiddelde — toch het sterkst gedaald. Wanneer wij dan bedenken, dat deze provincie levensbeschouwelijk een der meest traditionele van ons land is, dat daarenboven zeker tot 1940 bewust
van boven af geageerd is tegen geboortenregeling en het grote gezin
daar als ideaal werd verkondigd, dan spreken deze cijfers nog
meer en bevestigen zij het feit, dat geboortenregeling op grote
schaal in ons land wordt toegepast. Voor België, waar al eerder
een sterke daling van het geboortencijfer opviel, zijn de cijfers nog
sprekender.
Dat is begrijpelijk want ieder ouderpaar staat thans voor de
opgave het kindertal in het eigen gezin onder ogen te zien, ook en
vooral het ouderpaar, dat besluit in geen enkel opzicht een vorm
van geboortenregeling toe te passen. Het is dan ook van zeer groot
belang, dat ieder man-vrouw paar, dat huwt zo volledig mogelijk
over geboortenregeling wordt voorgelicht, opdat zij een gezin kunnen samenstellen in overeenstemming met de waarden en de moraal, die deel uitmaken van hun eigen levensovertuiging. Als men
bedenkt, hoeveel mensen nog onvoldoende geinformeerd zijn over
het toepassen van geboortenregeling en hoeveel ongewenste kinderen jaarlijks nog geboren worden, dan betekent dit een tekort van
onze voorlichting en is dit een aanwijzing voor de lichtzinnigheid waarmee jonge mensen soms het huwelijk ingaan.
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Hoe komt het, dat zich geleidelijk aan deze nieuwe instelling ten
opzichte van de eigen gezinsgrootte kon ontwikkelen, zelfs tegen
de uitdrukkelijke wens van de geestelijke leiders in en zonder dat
er factoren van bevolkingspolitieke aard in medespeelden? De
moderne geboortenregeling in de niet-westerse landen (in Japan,
China of India bijv.) is nl. wel in hoofdzaak gestimuleerd door
overwegingen vanuit een zorgwekkend bevolkingsprobleem. In
onze cultuurkring zijn het andere achtergronden, die vele echtparen gebracht hebben tot een of andere vorm van geboortenregeling. Hier is duidelijk sprake van een andere mentaliteit, die geleidelijk gegroeid is, dwars door alle taboes, tradities en conventies
heen. Want het is zeker niet zo, dat alleen kennis en propaganda
omtrent geboortenbeperkende middelen de oorzaak zijn van de
daling der geboortencijfers.
Er zijn andere opvattingen gegroeid. Een gemeenschap met hoge geboortencijfers is nu eenmaal een andere dan een met lage geboortencijfers. Er is een diepgaand mentaliteitsverschil tussen een
gemeenschap (een land of een landstreek), waarin de menselijke
vruchtbaarheid ongestoord haar gang kan gaan en een, waarin de
mensen zelf een of andere grens stellen aan hun mogelijk aantal
kinderen. Een diepgaand verschil: in levensovertuiging, levensverwachting, in instelling ten opzichte van de kinderen, in waardering van de sexualiteit, in de positie die de vrouw inneemt, in
de waardering van het nu ten opzichte van het hiernamaals. Een
diepgaand verschil, dat niet afgedaan kan worden met de opvat
dat de moderne geboortenbeperking slechts het gevolg is van-ting,
propaganda voor geboortenbeperking, van de genotzucht en het
welvaartsstreven van de moderne mens, van het egoïsme, de zelf
gemakzucht van het moderne heidendom of wat voor-zuchten
goedkope verklaringen men daarover ook nu nog kan horen.
De geboortenregeling is essentieel verweven met het gehele samenlevingspatroon, waarin wij thans leven. Het is er niet uit los
te denken. Om dit te verduidelijken volgen hieronder een paar
voorbeelden, waaruit deze veranderde mentaliteit naar voren komt.
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Hoe boeiend dit alles ook is voor degene, die belang stelt in de
mens van onze tijd, in dit verband kunnen we er niet al te uitvoerig
op ingaan.
1] Zo is er de sterk gedaalde kindersterfte. Waren er vroeger
gemiddeld zes of zeven voldragen zwangerschappen nodig om drie
kinderen tot volwassenen te laten opgroeien (de rest stierf vroeg
thans levert ongeveer iedere levende geboorte uiteindelijk-tijdg),
een volwassene op. De kindersterfte is uitzonderlijk laag geworden. De 'natuur', die vroeger het kindertal regelde en het door aller
ziekten en kwalen vaak klein hield, maakt thans, wanneer men-lei
die zelfde natuur haar gang zou laten gaan, uitsluitend zeer grote
gezinnen.
2] Men beperkt dus die natuur. En dat is een tweede punt: onze
veranderde instelling ten opzichte van de natuur. De natuur dan
opgevat als een mysterieus, heilig gebeuren, waar men slechts vol
eerbied en schroom tegenover stond. De moderne wetenschap en
vooral de geneeskunde heeft al jaren lang veel van dat mysterieuze
en geheimzinnige van de natuur weggenomen. Men grijpt thans
onvervaard en met een gerust geweten in de levensprocessen in:
men opereert zelfs aan de hersenen en het hart. Dit gebeurt met
een vanzelfsprekendheid, vooral ook van de kant der patiënten,
dat men zelfs teveel verwacht van deze ingrepen in de natuur. Wij
zijn vertrouwd geraakt met het idee dat de natuur iets is, dat wij
kunnen aanpakken, veranderen, vorm geven en zonodig verbeteren. Dit heeft zeker ook velen vertrouwd doen raken met de idee,
dat ook de zo mysterieuze en geheiligde voortplanting zich leent
voor ingrepen, planning en bewuste regeling.
3] Een geheel andere factor, die de geboortenregeling bevordert,
is vervolgens de huidige instelling tegenover onze kinderen. Een
belangwekkend facet! Bij het moderne ouderschap hoort het ideaal
de kinderen het beste mee te geven, dat we hen verschaffen kunnen.
En dan nog niet eens zozeer geld en goed, als wel opvoeding, opleiding, vakbekwaamheid, een plaats in het leven. En wel, als het
kan, een plaats, die gelijk is aan de onze of een betere plaats. De
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sociologen noemen dat de vertikale mobiliteit in onze samenleving. Vele ouders tracht te voorkomen, dat hun kinderen het minder zullen hebben dan zijzelf, dat er een achteruitgang optreedt,
zowel wat financiële welstand als wat sociale status betreft. Daarom geven ze hen graag een goede, gedegen opleiding en vorming.
Daarvoor is veel zorg, veel geld, veel aandacht nodig. Daarvoor
is ook een beperking van het mogelijke kindertal nodig. En is dat
een egoïstisch en genotzuchtig motief, wanneer ouders op deze
grond hun kindertal beperken?
4] Het volgende motief is wat moeilijker en wekt nogal gemak
misverstanden. Kortweg kan het aangeduid worden als de-kelij
veranderde positie van de vrouw, de huisvrouw, de moeder. Gesteld kan worden, dat menig moderne huisvrouw niet ten volle bevredigd is, als haar taak in het leven uitsluitend bepaald wordt tot
het trouwe echtgenote en goede moeder zijn, of als haar werkzaamheden zich alleen beperken tot de nimmer ophoudende huishoudelijke bezigheden. Op deze bewering zijn destijds heel wat reacties
gekomen. In sommige van die brieven was het verwijt te lezen dat
de hoogheid en de verheven taak van de huismoeder door dergelijke beweringen ondermijnd en aangetast werden. Neen, juister
is het om te zeggen: signaleren, vaststellen, wat ieder om zich heen
kan zien. Daarin kan men zich natuurlijk vergissen, maar daarover hadden de brief schrijfsters geen opmerkingen. Integendeel zij
kenden ook wel voorbeelden uit hun eigen omgeving van dit soort
moderne huisvrouwen. Het verschil is alleen, dat zij vrouwen, die
niet voor 100% in hun huishouden kunnen opgaan, ontaarde huismoeders vonden, terwijl wij probeerden wat begrip te hebben voor
moeders, die naast hun huishoudelijke en moederlijke taak ook
tijd en aandacht wilden besteden aan andere zaken, niet het minst
aan het werken aan hun geestelijk leven, aan hun persoon. Dit
verlangen en dit streven is zo goed invoelbaar. Wij, mannen, doen
dit al eeuw in, eeuw uit en niet zonder profijt voor onszelf, onze
gezinnen, onze maatschappij, ja voor onze gehele beschaving.
Waarom onze vrouwen dan nièt?
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Het is deze veranderde moderne positie van de vrouw, die ongetwijfeld ook de geboortenregeling in de hand gewerkt heeft. Zo
gezien is geboortenregeling een verschijnsel, dat ten nauwste samenhangt met de huidige emancipatie van de vrouw. Is het dan
zo ontaard om daarin vooral te zien: een verheugende omstandig
een teken van beschavingsopgang ? Misschien dat nu sommi--heid,
ge moeders met een grote gezinstaak dit wat smalend lezen. Moeders, die naast de zorg voor hun grote gezin wel degelijk een eigen
persoonlijk leven leiden en niet alleen maar van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat verdrinken in de zorg voor hun gezin. Natuurlijk
bestaat dat soort moeders ook. Maar is het erg overdreven om te
stellen, dat zij juist als uitzonderingen de regel bevestigen? En is
het niet zo, dat de doorsnee huisvrouw van vandaag, die prijs stelt
(al is het maar op een klein stukje) persoonlijk leven, zich voor het
probleem van de geboortenregeling gesteld ziet? Ook de moeder van
zes, acht of zelfs tien kinderen. Want het schijnt, dat het gemiddelde kindertal van een normaal gezond echtpaar, dat niet aan geboortenregeling doet, ongeveer twaalf kinderen is.
5] Het is vervolgens ook zeer waarschijnlijk, dat de wat veranderde instelling, die de man van vandaag ten opzichte van zijn
vrouw heeft, bijdraagt tot het toenemen van de geboortenregeling.
In vroeger tijden was de vrouw toch vooral voortbrengster en moeder van 's mans kinderen. Dat maakte haar grootste glorie uit.
Wij echter stellen thans veel meer prijs op een liefdesverbondenheid met onze vrouwen. Wanneer deze niet tot stand komt, spreken wij zelfs van een mislukt huwelijk, ook dan als zo'n huwelijk
met kinderen gezegend is. Wij kunnen ons zelfs afvragen, of wij
uiteindelijk niet meer prijsstellen op een vrouw, die deze liefdes
ons deelt, dan op een vrouw, die voornamelijk-verhoudingmt
onze
kinderen. Natuurlijk behoeft dit geen tegenmoeder is van
stelling te betekenen: Een goed echtgenote is meestal ook een
goede moeder. Maar het is toch geen uitzonderlijek toestand, wanneer een man, die zich geheel instelt op een zo goed mogelijk
echtelijke verhouding, daardoor juist kan, ja móet, medewerken
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aan een beperking van het aantal kinderen. Of, anders gezegd, dat
het de liefde van de echtgenoten voor elkaar en voor de vrucht van
hun liefde: de kinderen is, die een direct motief tot kinderbeperking kan betekenen.
Dit zijn dan zo een paar achtergronden, die enigszins begrijpelijk
maken, waarom de geboortenregeling in onze tijd zulk een omvang
heeft aangenomen. Er is wat uitvoeriger bij stilgestaan, omdat nog
steeds geluiden uit een grijs verleden te horen zijn, die geboorten
alleen toelaatbaar achten op grond van medische of so--reglin
ciaal- economische redenen, zoals kleine behuizing of een te krap
inkomen. Is het niet zo, dat mensen (artsen, priesters, ouders), die
zo spreken, tegen windmolens vechten en niet willen of niet kun nen zien, dat wij in het midden van deze eeuw in een ander klimaat leven, waar eigen waarden opgeld doen? Waarden, die beslist
niet lager behoeven te zijn dan honderd, tweehonderd jaar geleden. Daarom lijkt het ook absurd om te stellen, dat alleen maar
gezondheidsredenen van de vrouw of een beslist te krappe beurs
of een te nauwe woning een geldige reden tot geboortenregeling zouden geven en dat alle andere motieven, die — zoals wij zagen —
toch zo geheel verweven zijn met ons tijdsbestel, min of meer verdacht gemaakt worden.
Wanneer wij iets van de huidige behoefte aan geboortenregeling
willen begrijpen en als wij de ambitie hebben de toekomstige ontwikkeling ervan mede te willen vorm geven, dan zullen we moeten
beseffen, dat we leven in een tijd, waarin het individualisme, het
rationalisme en de sekularisatie ook op huwelijk en voortplanting
hun beslissende stempel hebben gedrukt.
De invloed van het individualisme zagen we hierboven al. Veel
meer dan vroeger zoeken we thans zelf naar oplossingen. Veel
minder dan vroeger nemen we tradities en gewoontes over. De
betekenis van het rationalisme verloopt hieraan evenwijdig. Het
verstandelijke element, het bewuste overleg omtrent de gewilde
gezinsgrootte moeten we beschouwen als een typisch verschijnsel
van onze tijd. Een tijd, waarin wij ook vele andere zaken met ons
223

verstand plegen te benaderen. Geboortenregeling is niet alleen maar
een min of meer zelf bepalen van het aantal kinderen, maar ook
het bewust, verstandelijk regelen van de opeenvolging, de tijd tussen de geboortes. Het rationele, het verstandelijke is voor ons uiterst belangrijk. Wij kunnen zelfs zeggen, dat wij thans onmogelijk tezamen zouden kunnen leven, als wij niet voortdurend bij duizend en één zaken onze bewuste, verstandelijke vermogens inschakelden. Het is begrijpelijk, dat wij deze verstandelijke instelling niet zo maar weer ineens laten varen, als het gaat om de vorming van ons eigen gezin.
Maar wij willen hier toch vooral aandacht geven aan het derde,
typisch eigentijdse, verschijnsel, dat mede verantwoordelijk gesteld moet worden voor de veranderde instelling ten opzichte van
de gezinsuitbreiding: de sekularisatie. Sekularisatie betekent eigenlijk 'vertijdelijking', verwereldlijking en we duiden er de grote
verandering in geestelijk klimaat mee aan, die vooral in de laatste
eeuw zo duidelijk valt te bespeuren. Het is als het ware een geleidelijk teruggaan van de alles beheersende invloed van godsdienst en kerken op het gewone leven van alledag. Wij hebben die
ontwikkeling gezien op bestuursgebied: waar kerk en staat thans
volledig gescheiden zijn; wij hebben het gezien in landbouw en
veeteelt, waar het voor de boer zo belangrijke en wonderlijke spel
der seizoenen thans veel minder beleefd wordt in afhankelijkheid
van de Hogere Macht. Ook de moderne gelovige boer plant en
regelt de natuur volgens inzichten van wetenschap en techniek en
zijn dagelijks doen en laten zijn veel minder gekenmerkt door de
gelovige afhankelijkheid en aanvaarding, waarmede zijn voorvaderen hun bedrijf uitoefenden. In de geneeskunde is het al niet anders. Het gevecht met de ziekte, ja met de dood zelf, wordt tot het
uiterste toe gestreden, met alle moderne hulpmiddelen, die wij maar
hebben. Een pokkenepidemie is niet meer zozeer een straffe Gods,
als wel een gevolg van nalatige inenting of onvoorzichtige quarantainemaatregelen. En zo is er nog veel meer, waaruit de verwereldlijking, de sekularisatie van onze tijd val af te lezen.
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Die verwereldlijking is ook in het gezinsleven binnengetreden,
ook in het gelovige, ja zelfs het meest rechtzinnige gezin. Het is
een feit, een werkelijkheid, die juist op het - gebied der geboorteregeling in menig gelovig gezin aanleiding is geworden tot botsingen
tussen oud en nieuw, tot conflicten, tot een gewetensnood, waarover men niet te licht moet denken. Wij zullen dit conflict eens nader onder de loupe nemen, een conflict, dat menig mens in onze
tijd ervaren heeft tussen het oude, vertrouwde christelijke ideaal
omtrent het gezin en zijn samenstelling en de moderne, zich onafwendbaar opdringende opvattingen over gezin, gezinsvorming en
gezinsgrootte, die wij hierboven zagen. Een botsing, die, toen dit
alles nog vrij nieuw was, in alle heftigheid en emotionaliteit naar
buiten trad, op preekstoel en in geschriften, op vergaderingen en
bijeenkomsten. De openbaarheid van die botsende opvattingen is
thans wel verdwenen. Die vaak ook onredelijke en eenzijdige heftigheid horen wij niet meer zo. Doch de strijd speelt zich soms nog
binnenskamers, ja binnenmenselijk af.
Het is begrijpelijk dat bij sommigen nog een heimwee leeft naar
de ideaalstelling van vroeger: een onbeperkt gezin, met blijdschap
en dankbaarheid aanvaard uit de handen van een Voorzieningheid,
die wel uit zou maken hoe rijk de kinderzegen zou zijn. Gelovige
aanvaarding en overgave vermogen nog steeds het menselijk handelen te beïnvloeden. Maar... er zijn een tweetal hedendaagse
ervaringen, die de verwerkelijking van deze ideale norm voor verreweg de meeste christenen onmogelijk maken en het mooie ideaal
niet meer in zijn oude vorm leefbaar doen zijn. Allereerst is de
gelovige instelling van vele christenmensen heel wat anders —
minder wil ik niet zeggen, al beweren velen dat -- dan vroeger. Of
liever gezegd, het domein waar de gelovige overgave en aanvaarding de enige norm was, is veel kleiner geworden. De overwegingen omtrent gezinssamenstelling zijn er voor een groot deel buiten
komen vallen. Vervolgens zien steeds minder mensen, overigens
ook bewust christelijk levende mensen het dienend ouderschap,
het offerend ingesteld zijn, het zichzelf ontzeggen en beperken in
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een voortdurende gerichtheid op de uiteindelijke bestemming, nog
als een vurig ideaal. Een werkelijk leven vanuit het eschaton is
slechts weinigen gegeven. Men kan dit betreuren, ja ernstig betreuren. Maar wat schieten we met dit treuren op? Hoogstens
miskennen we erdoor het klimaat en de stemming van onze eigen
tijd. En zouden we dan toch maar niet beginnen met die werkelijke
toestand, waarin we nu, dit jaar, verkeren en zou het niet positiever en zelfs ook christelijker zijn om te erkennen dat dit oudchristelijke gezinsideaal niet leefbaar meer is en daarom onmenselijk en onchristelijk geworden is?
Al schijnt het dus dat de oude vertrouwde en traditionele christelijke gezinsopvatting niet altijd even gemakkelijk te rijmen valt
met de levensinstelling van het moderne kleine gezin, toch zijn er
ook aanwijzingen, dat hier een nieuwe waardevolle visie aan het
groeien is, al wordt het er allemaal niet eenvoudiger op. Die oude,
traditionele, christelijke opvatting over het grote gezin had toch
ook veel onchristelijke elementen. Daarnaast heeft de 'moderne'
instelling, ongetwijfeld ook vanuit een christelijke visie op de mens,
zeer waardevolle aspecten. Christen-zijn is tenslotte toch geen star
vasthouden aan datgene wat was, zonder meer, maar een, mede
zelf gekozen levensavontuur binnen de eigentijdse décors en rekwisieten, die van eeuw tot eeuw en van plaats tot plaats verschil
Als gevolg van die verschuivingen zien we dan ook in al die-len.
eeuwen telkens de groep mensen, die de décorveranderingen toejuichen en het nieuwe van hun tijd vol vreugde aanpakken, maar
daarnaast ook steeds weer een groep, die zich tegen het nieuwe
verzet en vooral het waardevolle uit het oude, vertrouwde wil handhaven: omdat men ervan is gaan houden, omdat het de eigen
levensinstelling heeft bepaald of omdat men nu eenmaal moeilijk
verandert en gewoonte en traditie de zekerheid geven, die men behoeft. De spanningen tussen beide groepen verlevendigen de geschiedenis van de mensheid. In onze eigen tijd gaat in. de strijd nogal eens de sympathie uit naar de progressieve, nieuwe ideeën, vaak
ook alleen maar omdat dit nieuw en modern is. Toch ligt — zoals
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steeds — de wijsheid (en misschien ook de waarheid) in het midden. Het is en het blijft verstandig juist voor hen, die de nieuwe
tijd heftig in hun bloed voelen kloppen, toch bij tijd en wijle eens
te luisteren naar de stem van hen, die zich minder absoluut tot de
moderne levensinstelling bekennen.

MIDDELEN EN METHODES

In de eerste druk van dit boek hebben we uitvoerig (en voorzichtig) een beschouwing gegeven over de methodiek van de geboortenregeling, ervan uitgaande dat voor een belangrijke volks
katholieke) alleen maar algehele en periodieke onthou-groep(d
als methode tot geboortenregeling in aanmerking kwam. Deze-ding
tijd is inmiddels voorbij. Het kiezen van de meest geschikte methode, zo is men thans van mening, is uitsluitend een zaak van de
echtgenoten zelf. Dit standpunt wordt zowel door het nederlandse als belgische episcopaat ingenomen, alhoewel 'Rome' nog steeds
niet tot een dergelijke voor de hand liggende verklaring is kunnen
komen. Het is met name de tijdelijk onvruchtbaarmakende 'pil' geweest, die in de afgelopen jaren de definitieve omslag, ook in orthodoxe milieus, heeft te weeg gebracht. Het is dwaasheid te verwachten, dat een officieel 'verbod' vanuit Rome nog enige invloed
kan hebben op de inmiddels gegroeide realiteit. Wij besluiten dit
hoofdstuk met een informatieve uiteenzetting over de thans meest
gebruikte zwangerschapsverhinderende middelen en methodes.
Als eerste uitgangspunt zou ik willen stellen, dat er geen enkele
methode van geboortenregeling is, die werkelijk als ideaal kan
worden aangeprezen. Nóch wat betreft de betrouwbaarheid (dus
de kans op zwangerschap), noch wat betreft de schadelijkheid in
lichamelijk of geestelijk opzicht. Iedere methode heeft zijn voor en nadelen en geen enkele methode is feilloos of zo heel veel beter of slechter dan een andere. Daar is maar één uitzondering op
en dat is de abortus, dus de kunstmatige onderbreking van de zwan227

gerschap, de vruchtafdrijving. Hoewel dit middel clandestien op
grote schaal wordt toegepast, is het geen methode om er gezinsregeling mee te bereiken. De opgewekte abortus hoort thuis in
het medische domein en dient alleen uitgevoerd te worden, indien
daartoe strikte aanleiding van medische of psychosociale aard bestaat. De abortus provocatus is een operatie, die niet in aanmerking komt als bruikbare methode tot geboortenregeling.
Afgezien dus hiervan, ontlopen de diverse methodes van zwangerschapsvoorkoming elkander niet zoveel, wat betreft de betrouwbaarheid en schadelijkheid. Zij verschillen slechts in de morele beoordeling en in bruikbaarheid, die van paar tot paar verschilt. Verder zijn — bij onze huidige kennis hiervan. — alle argumenten van lichamelijke of geestelijke aard, die een bepaalde methode afkeuren of speciaal aanprijzen, twijfelachtig. Twijfelachtig
is de bewering van de tegenstanders van de p.o., dat het gebruik
van mechanische en chemische voorbehoedsmiddelen zoveel safer
en zoveel minder schadelijk voor de huwelijksliefde zou zijn. Maar
even twijfelachtig is de bewering, dat deze mechanische of chemische voorbehoedsmiddelen of de methode van het voortijdig afbreken der geslachtsgemeenschap (de coitus interruptus of, zoals
het in de volksmond heet, de manier om 'voor het zingen de kerk
te verlaten'), lichamelijke of geestelijke beschadigingen zouden
geven.
Vervolgens dient vastgesteld te worden, dat geen enkele methode of geen enkel middel van geboortenregeling iets is waar echtgenoten verlangend naar uitzien. Integendeel. Maar de eisen om
enerzijds het kindertal te beperken en anderzijds de sexuele huwelijksliefde toch telkens weer vorm te geven, zijn zo dringend, dat
niet gevraagd wordt of men het al of niet prettig vindt de geslachtsgemeenschap onvruchtbaar te houden. Iedere onvruchtbaar makende beïnvloeding van de geslachtsgemeenschap, hoe hinderlijk
soms ook, is altijd nog beter dan een ongewenste zwangerschap
te riskeren. Daarna pas gaan overwegingen omtrent de te volgen
methodiek gelden. Als men bedenkt, hoe moeizaam en tijdrovend
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vaak het proces is, waarin man en vrouw sexueel naar elkaar toegroeien en hun sexualiteit de uiteindelijke bij hen passende vorm
weten te geven (met de bedoeling deze in dienst te stellen van hun
liefdesrelatie), dan wordt het duidelijk, dat geboortenregeling in
een huwelijk altijd een zeer ernstige aangelegenheid is, die de volle
aandacht en bereidheid van beide partners behoeft.
De geboortenregeling is zowel een individuele als een de tweeheid van het paar betreffende aangelegenheid. Er kan dus niet in
het algemeen gesproken worden van betere of slechtere middelen.
Er is geen enkele methode, die voor iedereen het meest aangewezen zou zijn, noch wat betreft betrouwbaarheid, noch wat betreft
de al of niet optredende beïnvloeding van de lichamelijke of geestelijke gezondheid. Dat hangt immers helemaal af van het echtpaar, dat de betreffende methodes toepast. Iedere methode heeft
een, soms zelf lang, aanpassingsproces door te maken, dat slechts
door deze man en deze vrouw samen in dienst aan het geluk van
elkaar en de verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen
uiteindelijk een goede vorm kan krijgen. Daarbij is dan vooral van
belang, dat de sexualiteit de centrale plaats behoudt of opnieuw
verkrijgt in het betuigen en bevestigen van de huwelijksliefde. Dat
is immers de directe motivering van de geboortenregeling binnen
een goede echtelijke relatie.
Het is een ervaringsfeit, dat juist die vrouwen het meeste bezwaar tegen geboortenregeling naar voren plegen te brengen, die
ook reeds vóór die tijd een bepaalde afkeer of koelheid van de
sexuele aspecten van hun huwelijksverhouding hadden. Als zij de
sexuele vormgeving van hun verhouding echter zien en beleven als
heel wat meer dan een noodzakelijk kwaad of een onbelangrijk gebeuren ten dienste van de voortplanting, als de sexualiteit voor
hen een duidelijke betekenis en waarde als huwelijksvormend element heeft, blijken deze weerstanden tegen de geboortenregeling
en de daarvoor in aanmerking komende methodes veelal afwezig
te zijn.
De werkelijke bezwaren, die bepaalde methodes van geboorten-
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regeling oproepen, liggen dan ook in het levensbeschouwelijke
vlak. Als gelovige christenen tegen hun geweten in een bepaalde
methode toepassen zonder voldoende motivatie, dan treden nogal
eens gewetensangsten op. Deze treden echter ook op, als er wel degelijk goede motieven aanwezig zijn voor een bepaalde methode van
geboortenregeling. Door een van buiten aangebrachte, sexuele
moraal, die vaak alleen formeel van aard is zonder bij de belevingswereld en gewetensfunctie van het betreffende paar aan te
sluiten is de gevoeligheid voor echte levenswaarden en voor een
innerlijk beleefde moraal vaak op verwarrende wijze misvormd.
De consequente vorming tot een meer zelfstandig geweten is in
de pastorale zorg eerst de laatste tijd werkelijk actueel. Het zullen
in toenemende mate deze vrijere en meer volwassen, tot zelf oordelen gevormde gewetens zijn, die tot een eigen keuzee der ge-

boortenregelingsmethode zullen gaan komen.
Vrijwel alle heden ten dage gebruikte methodes en middelen tot
voorkoming van zwangerschap berusten op wetenschappelijk onderzoek en hebben een of ander medisch of klinisch uitgangspunt.
Sedert de primitieve methodes uit de begintijd van de geboortenregeling is het aantal toepasbare en effectieve middelen sterk uitgebreid. Daarenboven krijgt men de indruk, dat een aantal nieuwe middelen al in een ver gevorderd onderzoekstadium verkeert.
Het wetenschappelijk vruchtbaarheidsonderzoek wordt over de
gehele wereld — na een opvallende achterstand, samenhangend
met sociale taboes — thans door allerlei wetenschappelijke disciplines bestudeerd. In een onderzoekklimaat, dat het zelfs mogelijk
maakt menselijke eicellen buiten het lichaam van de vrouw te bevruchten en zich een bepaalde tijd te laten ontwikkelen (Petrucci),
kan men ten aanzien van de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe anticonceptionele methodes nog veel verwachten.
De huidige methodes berusten op een tweetal verschillende uitgangspunten. Men kan zorgen dat het vrouwelijk of mannelijk lichaam gedurende langere (soms zelfs blijvende) of kortere tijd
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geen vruchtbare geslachtsprodukten aflevert. Is een van beider lichamen in een dergelijke situatie, dan blijft ieder geslachtsverkeer
onvruchtbaar. Dit is bv. het geval bij de al of niet blijvende sterilisatie of bij de methode van de periodieke onthouding.
De tweede reeks methodes is gericht op een onvruchtbaar maken van de geslachtsdaad zelf, zoals dit het geval is bij het gebruik
van het condoom en andere mechanische of chemische middelen.
Iedere geslachtsgemeenschap dient dan telkens opnieuw onvruchtbaar gemaakt te worden. De voornaamste thans in gebruik zijnde
methodes en middelen willen wij hieronder in het kort bespreken.
TERUGTREK-METHODE

De coitus interruptus, ofwel het voortijdig afbreken der geslachtsgemeenschap, waarbij het zaad buiten de schede blijft, is wel de
oudste en meest toegepaste methode om ongewenste zwangerschap te voorkomen. Tegen deze methode zijn in de loop der tijd
vele medische en psychologische bezwaren aangevoerd, zoals de
stuwing die hierdoor bij de vrouw zou optreden. Deze kan niet
orgastisch afvloeien en zou daardoor nerveuze en lichamelijke
klachten geven. De bewuste oppasmentaliteit die deze methode
met name voor de man met zich brengt maakt het voor sommigen
van hen onmogelijk om tot een goede en zo volledig mogelijke
sexuele overgave te komen. Daarenboven eist het van de man de
nodige discipline. De coitus interruptus levert de vrouw geheel en
al over aan de instelling die de man heeft, speciaal als hij sexueel
geprikkeld is. Geheel veilig is deze methode ook al niet, omdat
sommige mannen enig zaadverlies kennen buiten de ejaculatie om.
Bij een vaak gepleegde geslachtsdaad, bv. enige malen per dag, kan
levensvatbaar zaad van een vorige zaadlozing, dat op het mannelijk
geslachtsorgaan achtergebleven is, in de vrouwelijke organen terecht komen en bevruchtend werken. Toch dient men te bedenken
dat de terugtrek-methode de enige 'spontaan' gegroeide methode is.
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Deze op grote schaal toegepaste methode is niet het produkt van
wetenschap en techniek zoals alle andere methodes.

PERIODIEKE ONTHOUDING

De periodieke onthouding berust op het maandelijks rythme van
de vrouwelijke vruchtbaarheid. In iedere maandelijkse periode
zijn er maar een beperkt aantal dagen, waarin levende eicellen
voorkomen. Als men deze dagen nu kent, kan door geslachtelijke
onthouding bevruchting voorkomen worden. De vruchtbare periode van de vrouw duurt betrekkelijk kort, ruim genomen hoogstens zes á acht dagen. De toepassing van deze methode, die vele
voordelen heeft, vertoont helaas ook enkele zwakke plekken. De
belangrijkste daarvan is wel, dat men er nog niet in geslaagd is op
gemakkelijke en duidelijke wijze het moment van de eisprong, het
moment dus, waarop enige dagen een vruchtbaar eitje aanwezig
is, met zekerheid te kunnen aangeven. Een veilig uitgevoerde periodieke onthouding moet dus eigenlijk steeds wachten tot met enige
zekerheid het moment van de eisprong (ovulatie) vastgesteld is.
Pas als men weet dat het eicelletje te gronde is gegaan, is het veilig
om geslachtsverkeer te hebben zonder kans op zwangerschap.
Vroeger gebeurde dit vaststellen van de ovulatie met behulp van
de kalender. Bij een regelmatig menstruatiepatroon kon men ten
naaste bij de vruchtbare perioden schatten, maar geen enkele
maandelijkse periode is nu eenmaal altijd geheel regelmatig: ziektes, psychische factoren, sociale omstandigheden, biologische ver
zoals in de diverse levensfases of onregelmatigheden-anderig,
na de geboorte leveren grote bronnen van fouten bij het schatten
van de vruchtbare en onvruchtbare dagen. Daarom is een
grote verbetering opgetreden, toen men de temperatuurmethode in praktische vorm wist te gieten. Men kan thans met de thermometer vrij nauwkeurig de dag van de ovulatie vaststellen. Op die
dag verdwijnt nl. de lichte ondertemperatuur die normaal is voor
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de eerste helft van de maandelijkse periode. De op een lijst uit
ochtendtemperatuur vertoont dan een lichte stijging. Het-gezt
begin van deze tweede helft van de periode valt samen met de ovulatie. Men kan dus het moment van de ovulatie thans achteraf vaststellen, maar men is echter nog niet in staat dit moment tevoren

aan te geven.
Hierdoor vloeien uit deze methode voor een werkelijk spontaan
geslachtsverkeer (een verlangen van vele echtgenoten) maar weinig mogelijkheden voort. Ook de temperatuurmethode geeft onze kerheden, zoals de lichte temperatuurstijgingen, die samenhangen
met ziektes. Een groot bezwaar, vooral voor drukke huisvrouwen
vormt de noodzaak om dagelijks op hetzelfde moment de lichaamstemperatuur te moeten opnemen. Psychische invloeden, de periode
van borstvoeding en andere moeilijkheden maken deze methode ook niet altijd betrouwbaar. In het algemeen kan men zeggen,
dat de periodieke onthouding — wil zij goed functioneren — een
meer dan normale kennis van de voortplantingsfunctie en een behoorlijke sexuele vorming nodig heeft. Daarenboven dienen een
sterke motivatie en een behoorlijk intelligentieniveau aanwezig te
zijn. De p.o. is een methode die bij een onregelmatige cyclus moeilijk systematisch en langdurig vol te houden is. Vooral in de sociaal hogere lagen vindt deze methode toepassing. Toonaangevende belgische gynaecologen (Leuven) schatten de toepasbaarheid
van de p.o. voor de vlaamse bevolking op slechts 40 pct. In feite
ziet men dan ook, dat echtparen die periodieke onthouding toepassen, dit vaak afwisselen met af en toe een coïtus interruptus. Merkwaardig is echter vast te moeten stellen, dat een goede voorlichting
— die thans over de periodieke onthouding vrijwel ontbreekt, mede door de onkunde van vele artsen — de populariteit ervan doet
toenemen. Dit is o. a. gebleken uit amerikaanse ervaringen na
uitgifte van een geslaagde folder over periodieke onthouding. Om
al deze hierboven genoemde redenen is de periodieke onthouding
geen standaardmethode voor gebruik op grote schaal. Zij kan niet
als universeel middel voor ieder echtpaar gelden.
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CHEMISCHE MIDDELEN

Deze voorbehoedsmiddelen zijn reeds zeer oud. De in de schede gebrachte tampons met citroensap worden zowel bij primitieve volkeren als in de griekse oudheid aangetroffen. De werking daarvan berust op een duidelijke verandering van de zuurgraad van de vrouwelijke schede-inhoud, waardoor de meeste zaadcellen spoedigtegronde gaan. Spoelingen met azijn of boorzuur hebben eveneens een dodende werking op de zaadcellen. Ook andere eiwitdodende middelen worden wel toegepast. Toepassing van deze chemische middelen,
in de vorm van een spoeling na de samenleving is niet erg betrouwbaar. Tijdens de samenleving wordt de slijmprop, die normaal in de
baarmoederhals voorkomt vaak in de vagina gedrukt, waarna deze
bij de optredende verslapping van de inwendige geslachtsorganen,
doordrenkt met zaadcellen, weer in de baarmoeder wordt gezogen. Daarom brengt men deze stoffen liever in vóór de s amenleving en wel in de vorm van tabletten, globuli, schuimproducerende (en daardoor goed zich verspreidende) of gewone pasta's. Het
nadeel van al deze anticonceptionele methodes is het veranderen
van het natuurlijke chemische milieu in de schede, met kans op
andere (zelfs schadelijke) micro- organismen, waarvan de aanwezigheid allerlei klachten kan geven, zoals een verhoogde afscheiding. Daarenboven blijkt geen enkel van de thans toegepaste middelen ook altijd alle zaadcellen werkelijk te doden. De invloed van
de chemische middelen (vergiften) op de geslachtsprodukten en
dus eventueel ook op het daaruit zich ontwikkelende kind, zijn
voor diverse in de handel zijnde middelen onderzocht. Ook al is
er bij deze produkten van misvormingen van het desondanks soms
toch verwekte kind niet veel gebleken, toch blijft de chemische contraceptiemethodiek, medisch gezien, weinig aantrekkelijk en vol
risico's. Samen toegepast met de hierna genoemde 'mechanische'
middelen geven de chemische preparaten echter een grote extra
beveiliging.
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MECHANISCHE MIDDELEN

Van de mechanische voorbehoedsmiddelen is het condoom het
meest gebruikt. Het is een zeer betrouwbaar anticonceptionele
methode, die echter niet voor iedere man geschikt blijkt te zijn.
Sommigen hebben bezwaar tegen de vermindering van het sexuele
gevoel, dat door dit rubber vliesje kan optreden, anderen, zoals
licht impotente mannen (die er nogal veel zijn) ervaren er een
bemoeilijkte erectie door. Het condoom dankt zijn uitvinding aan
de overweging, dat men er het oplopen van geslachtsziekten bij
willekeurig geslachtsverkeer, mee kan voorkomen. Recente onderzoeken hebben echter aangetoond, dat dit vele eeuwen aangenomen beschermingsmiddel niet geheel en al in staat is om bescherming tegen geslachtsziekten te geven. Niet alleen omdat er vaak
een onhygiënisch gebruik van wordt gemaakt, maar ook door de
onvolkomenheden van de methode zelf.
De mechanische voorbehoedmiddelen, die door vrouwen gebruikt kunnen worden, vertonen enige diversiteit. Niet veel meer
gebruikt wordt het zg. intra-uterine pessarium, een uit twee delen
bestaand apparaatje, waarvan het ene in de baarmoeder zelf en het
andere (een dunne cylinder met afsliitplaatje) in de baarmoederhals gebracht wordt. Dit op het eerste gezicht afsluitende middel
is niet alleen onbetrouwbaar maar ook schadelijk voor de gezondheid. De werking ervan berust nl. niet op de afsluiting van de
baarmoeder (dat kan niet op deze wijze) maar op de erdoor optredende infecties, die de innesteling van het ei onmogelijk maken
maar daarenboven allerlei gevaarlijke ziekten kunnen veroorzaken.
Betere ervaringen heeft men met de ringen van Gräfenberg: gouden of zilveren ringen die blijvend in de baarmoeder verkeren en
die een zodanige invloed op het slijmvlies hebben dat innesteling
van het bevruchte ei onmogelijk is. Zij zouden geen aanleiding geven tot infecties.
Veel meer in gebruik is de portiokap, een hoedje, dat de baar
afsluit. Het bezwaar van deze methode is dat het kapje-moedrhals
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slechts door een medicus op juiste wijze kan worden ingebracht,
hetgeen inhoudt dat men het iedere maand, nadat het voor de
menses verwijderd is, weer opnieuw moet laten inbrengen. Daarenboven geeft dit kapje nogal eens stuwing, waardoor ontstekingen
optreden en het verschuift gemakkelijk, waardoor toch nog bevruchting kan plaats vinden. Het meest effectieve van de vrouwelijke mechanische middelen is het occlusief pessarium, ook wel
de 'ring' genaamd. Het is een hoog in de schede ingebrachte ring
die strak om de wand sluit, waarin een dun membraan bevestigd
is, dat het transport van zaadcellen volledig blokkeert. Met enige
oefening is dit middel door de vrouw zelf in en uit te brengen.
Toepassing ervan vereist nauwgezetheid en een hygiënische levenswijze in verband met het gevaar voor infecties, verwondingen e.d.
De mechanische middelen hebben alle het gevaar van constante
prikkeling. Volgens sommige artsen geven de chronische prikkelingen van deze middelen blijvende ziekelijke veranderingen van
de inwendige geslachtsorganen. Anderen, die op een groot ervaringsmateriaal kunnen bogen, bestrijden dit echter. Daar evenwel
vooral jonge vrouwen dit middel gebruiken en de bedoelde blijvende afwijkingen pas op oudere leeftijd voorkomen, is het moeilijk
bewijzende conclusies te trekken over de eventuele slechte invloed van deze mechanische middelen,

DE PIL

De werking van de progestatieve hormonen, beter bekend als de
pil, berust op een blokkade van het eirijpingssysteem. Deze blokkade wordt door een bepaalde dosis hormonen via de hersenen
uitgeoefend en blijkt een zeer effectieve methode te zijn. Zi j imiteert een bij dieren en mensen voorkomend natuurlijk proces. De
pil bevat dus geen 'vergiften' in de eigenlijke zin, maar stoffen die
verwant zijn aan het menselijke organisme en daarom volgens
sommigen tot de fysiologische middelen worden gerekend. De
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enorme omvang die het gebruik van de pil heeft aangenomen
over de gehele wereld, wijst op de gemakkelijke toepassing en tevens op het geringe effect van de 'bijverschijnselen'. De medische
huiver tegen het gebruik van de pil blijft echter bestaan, zelfs al is
er van een direct beschadigende invloed tot op heden nog geen
sprake geweest. Het is wetenschappelijk gezien nog een jonge methode, die zeker wat de effecten op de zeer lange duur betreft
nog onvoldoende onderzocht is. Het is deze (geringe) onzekerheid
en de angst voor sommige bijverschijnselen (b.v. gewichtstoename) die dit middel niet voor iedere vrouw aantrekkelijk maakt.
Mede ook gezien de betrekkelijk hoge kosten is ook de huidige
'pil' geen universeel middel.

DE SPIRAAL

De nieuwste methode — vooral ook geschikt voor minder ontwikkelde gebieden — is het spiraaltje van plastic dat in de baarmoeder
wordt ingebracht en jaren kan blijven zitten. Bij 80% van de-hals
vrouwen is dit middel bruikbaar. Het geeft echter niet zulk een
absolute veiligheid als de pil. De invloed van het spiraaltje bewerkt waarschijnlijk dat het eitje zich niet kan innestelen in de
baarmoederwand, waarna het afsterft. Dit middel lijkt van groot
belang te worden ter bescherming van meisjes, die op grond van
beperkte of afwijkende geestvermogens onvoldoende weerstand
hebben tegen mannelijke sexuele agressie.
TOEKOMST

Een recent onderzoek bracht aan het licht dat minstens veertien
grote concerns bezig zijn met een actief program, dat niet alleen
nieuwe ovulatieremmers moet opleveren, maar ook de zaadcellen
onvruchtbaar wil maken, dan wel het juist bevruchte ei wil ver-
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hinderen in zijn groei of innesteling. Deze middelen verkeren nog
in de laboratoriumfase en zijn nog nauwelijks toe aan experimentele klinische toepassing. Zo zijn er diverse chemische stoffen in
onderzoek, die ieder op een ander moment in de ingewikkelde processen van de zaadcelproduktie kunnen ingrijpen en de verdere
ontwikkeling ervan blokkeren, waardoor uiteindelijk een onvruchtbare vorm van mannelijk zaad geproduceerd wordt. Enerzijds mogen dergelijke middelen, als men tot toepassing ervan op grote
schaal wil overgaan, geen bij-effecten hebben (bv. op de sexuele
behoeftes), anderzijds mogen zij geen schade toebrengen aan het
kiemweefsel. Het is te verwachten dat een 'mannenpil' binnen
niet al te lange tijd op de markt verschijnt. Dan zal het mogelijk
zijn na te gaan, in hoeverre de psychische weerstanden, die men
bij vele mannen verwacht, een toepassing ervan in de weg staan.
Ook de in te nemen middelen, die de eerste ontwikkeling (celdeling) van het bevruchte ei willen tegengaan, ofwel de innesteling
daarvan in de baarmoederwand willen verhinderen, zijn eveneens
nog pas in ontwikkeling. Het gaat hier niet — zoals sommigen menen — om een zeer vroege, chemische opgewekte abortus, waardoor
morele bezwaren zouden kunnen ontstaan. Zolang er geen innesteling van het ei is en er geen verbinding tussen eitje en moederlijk
lichaam is, kan nog niet van zwangerschap (dus ook niet van abortus) gesproken worden. Het aantrekkelijke van deze methode is,
dat men na een geslachtsgemeenschap die onvruchtbaar moet blijven, alsnog gelegenheid heeft op eenvoudige wijze zwangerschap
te voorkomen. De antimetaboliten, die hiervoor getest worden,
zijn nog allerminst ongevaarlijk. Er is reeds minstens een geval
bekend van een (hierdoor?) beschadigd ei, dat uitgroeide tot een
ernstig mismaakt kind (anencephalus).
Interessant zijn ook de proefnemingen om de ovulatiedatum
met eenvoudige middelen precies te kunnen vaststellen. Men heeft
geexperimenteerd met eenvoudig te meten actiestromen, met simpele reagensen enz. Hierdoor zou de p.o. veel meer mogelijkheden
kunnen gaan krijgen en een veel grotere toepassing mogelijk ma239

ken. Evenals trouwens door middelen, die het moment van de
eisprong, die thans geheel onwillekeurig, buiten de bewuste wil om
plaats vindt, onder controle van de wil kunnen brengen. Men zal
dan de ovulatie evenals bijv. slaapgewoonten en eetgewoonten
aan vaste uren kunnen binden. Vele bezwaren van de periodieke
onthouding zouden door een dergelijk middel ondervangen kunnen
worden. Tenslotte zij nog melding gemaakt van immunisatieproeven. Bij deze onderzoekingen werkt men volgens dezelfde principes als bij het immuniseren tegen besmettelijke ziektes. Hier gaat
het dan echter niet om het kweken van antilichamen tegen ziektekiemen, maar tegen zaadcellen, die er door vernietigd worden.
Niet alle mogelijke methodes en middelen zijn met dit korte
overzicht uitgeput. Wanneer men de diverse stadia van het ingewikkelde voortplantingsproces beziet, bestaan er nog allerlei andere mogelijkheden, die wetenschappelijk tot ontwikkeling gebracht kunnen worden en ergens de normale voortplantingsfuncties gaan blokkeren. Ongetwijfeld zullen in de toekomst nog vele
andere middelen en methodes voor het grote publiek toegankelijk
worden. Het streven is daarbij om een methode te ontwikkelen die
ethisch voor iedereen aanvaardbaar is, die honderd procent veiligheid geeft en die zeer gemakkelijk is toe te passen. Eerst dan zal
de geboortenregeling uit de medische sfeer komen, waarin zij thans
nog vrijwel geheel verkeert. Gezinsplanning is immers in wezen
een zaak van twee echtgenoten en geen zaak van de dokter.
Nog een enkele opmerking tot slot. Er kan geen twijfel over bestaan dat bij een onbeperkte toename van het kindertal niet langer van een kinderzege, maar van een gezinsoverbevolking gesproken moet worden. Waar deze omslag van minimaal, via optimaal
naar maximaal of zelfs erboven komt te liggen, is uiteraard een
persoonlijk en sociaal bepaalde aangelegenheid. Wij hebben de indruk dat het optimum thans bij drie kinderen gezien wordt.
Dat wil dan zeggen, dat lange periodes van hun huwelijksleven,
zeker bij de vroege huwelijken van thans, onvruchtbaar moe240

ten blijven en een goede methode van geboortenregeling dan ook
dringend noodzakelijk is. Wil een methode echter goed zijn, dan
gaat het vooral om de persoonlijke betrokkenheid van het echtpaar op deze methode. 'Wij weten tegenwoordig, dat het succes
van een bepaalde contraceptieve methode in het individuele geval
slechts voor een gering deel afhangt van de technische volmaaktheid van het middel en dat een veel belangrijker factor voor het
succes ervan is, de emotionele houding van de vrouw en haar partner'. (Van Emde Boas). Daarom is mentale voorlichting en mentaliteitsvorming eigenlijk veel belangrijker dan goede medisch-technische voorlichting, al vormt deze laatste dan ook een onmisbaar
en belangrijk onderdeel van de eerste.
Vooral ook voorlichting en vorming van de oudere jeugd blijft
in onze jaren een urgente zaak. Als de plannen om de verkoop van voorbehoedsmiddelen geheel vrij te geven, doorgang
vinden, is positieve vorming van de jeugd meer dan ooit nodig. Niet dat men van deze wetswijziging een misbruik op grote
schaal mag verwachten. (Geslachtsverkeer voor het huwelijk wordt
immers niet beïnvloed door het al of niet strafbaar stellen van de
verkoop van voorbehoedsmiddelen). Neen evengoed als men de
jeugd opvoedt voor het moderne verkeer, moet men hen vertrouwd
maken met een realiteit, waarvoor zij op sexueel gebied nu eenmaal gesteld worden.
Als men er nu zeker van kon zijn, dat de gezinsadviseurs, zoals
zielzorgers en artsen, hier de nodige informatie, vorming en praktische hulp zouden kunnen bieden, zou menig echtpaar geholpen
kunnen worden. Maar ook bij hen bestaan dezelfde vooroordelen,
emotionele kortsluitingen en vaak helaas ook onkunde ten aanzien van geboortenregeling als bij deze echtparen zelf. Ook artsen
zijn wat dit betreft produkten van hun sexuele opvoeding en daarenboven naar aard en opleiding conservatief ingesteld, ook ten
opzichte van moderne praktijken als de geboortenregeling. In de
geschiedenis van de contraceptie hebben artsen slechts een geringe rol gespeeld. Thans is hun aandeel in de voorlichting en de
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begeleiding van echtelijke geboortenregeling weliswaar wat groter. Maar de noodzaak van consultatiebureaus en gespecialiseerde
adviesbureaus blijft nog steeds groot. Gezien de ingewikkelde, medische aspekten van de meeste hierboven besproken methodes, zullen voorlopig gespecialiseerde voorzieningen nog wel nodig blijven
en druk werk hebben, omdat steeds meer echtparen behoefte hebben aan een advies voor een zo goed mogelijke geboortenregeling.
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