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Een huwelijk duurt -als het goed is- je verdere leven 
lang. Psycholoog Maartje Timmerman-van Kooten en haar 

vader, dr. R. van Kooten, gaan in gesprek over hoe je aan 
een goede relatie kunt werken; in welke fase die zich ook 
bevindt. Want of je nu krap een jaar verkering hebt of al 
dertig jaar getrouwd bent: het wordt beter als je er je 

best voor doet.

tekst: MARIJA VELDHOEN beeld: RENATE BLEIJENBERG-VAN LEEUWEN

VERKERINGSTIJD IS CRUCIALE PERIODE 
OM ELKAAR TE LEREN KENNEN

Blijven 
bouwen 
aan een 

goede basis

20220524-013-TDE-MAIN-OMS.pdf   1320220524-013-TDE-MAIN-OMS.pdf   13 17-5-2022   11:14:5817-5-2022   11:14:58



14 terdege * 24 MEI 2022

H et huwelijk is een aangelegen onderwerp 
voor R. van Kooten, emeritus predikant 
binnen de Hersteld Hervormde Kerk en 

gedurende vijftien jaar docent ethiek aan de VU 
Amsterdam. Hij schreef diverse boeken over het 
huwelijk, waaronder een boek over voorbereiding 
op het huwelijk, en jarenlang gaf hij samen met zijn 
vrouw huwelijkscatechese. Zijn motivatie komt voort 
uit een diep besef hoe mooi het huwelijk is zoals God 
het bedoeld heeft. En door het contrast met de prak-
tijk, waarin hij veel ongelukkige huwelijken zag.
In haar werk komt zijn dochter Maartje Timmer-
man, die werkzaam is bij Brouwer Psychologen, al-
lebei die aspecten ook volop tegen. „Wij leven in een 
consumptiemaatschappij, die zegt: Je moet me geven 
wat ik nodig heb en als ik dat niet krijg of ik als ik 
geen liefde voel, dan houdt het op. Dat gedachtegoed 
sluipt ook steeds meer de christelijke gezindte bin-
nen en leidt tot irrealistische verwachtingen waarin 
je altijd teleurgesteld gaat worden. Maar in een goed 
huwelijk dien en vorm je elkaar. Liefde is een keuze 
én een werkwoord dat door dalen heen juist diep-
gang krijgt en voor een steeds hechtere band met 
elkaar zorgt.”

EMOTIONELE BINDING
Beiden zien de verkeringstijd als cruciaal om elkaar 
echt te leren kennen. Timmerman: „Het is een 
periode waarin verliefdheid centraal staat en de 
aantrekkingskracht er volop is. Tegelijk groeit het 
verlangen naar emotionele binding. Vragen en twij-
fels horen er helemaal bij: is hij of zij het wel echt 
voor me? Als het goed is leidt dat tot elkaar beter 
leren kennen, waarin die onzekerheid langzaam af-
neemt en plaatsmaakt voor een steeds inniger band. 
Die vormt uiteindelijk de basis voor een langdurige 
relatie. Daar moet deze periode op gebaseerd zijn, in 
plaats van op lichamelijkheid. Ga echt met elkaar in 
gesprek over de diepere en kwetsbare dingen. Hoe 
zie jij een christelijk huwelijk? Hoe denk jij over kin-
deren opvoeden? Uit wat voor thuissituatie kom je? 
Welke waarden vind je belangrijk? Het is ook goed 
om te weten hoe de ander tegen seksualiteit aankijkt 
en tegen porno en wat iemands ervaring daarmee is. 
Soms gaat iemand met een verslaving het huwelijk 
in. Wij zien daar in de praktijk de destructieve gevol-
gen van.”
Ds. R. van Kooten: „Professor Van Vlastuin zei altijd: 
„Eerst bekering, dan verkering.” De essentie is dat 
het dienen van de Heere voor allebei belangrijk moet 
zijn. Dan komt daar ook het gesprek over. Dat kan 

op zichzelf wel moeilijk zijn. Iemand die thuis nooit 
heeft leren praten, moet dat ineens doen in zijn ver-
keringsperiode. Het is onderdeel van de hele gees-
telijke eenwording. Als je samen geestelijk niet een 
bent, krijg je zeker narigheid als er kinderen komen. 
Dan komt het verschil des te meer openbaar.”

NIET GELUKKIGER
En dan ben je getrouwd. Wanneer er kinderen 
komen, worden de meeste stellen daar, in tegen-
stelling tot wat je misschien zou verwachten, niet 
gelukkiger van. Timmerman: „In de literatuur zien 
we dat er na het eerste kind een enorme daling is in 
tevredenheid. Voor veel stellen geldt dat het een pit-
tige fase is. Er moet meer afstemming komen over 
taken en er is vaak slaapgebrek... Wat je ziet is dat 
stellen met een veilige binding in de basis deze fase 
goed doorkomen. Zij zijn beter in staat om perioden 
waarin een partner emotioneel minder beschikbaar 
is te accepteren en erop te vertrouwen dat het weer 
goed komt. Ze blijken zich daar ook actiever voor in 
te zetten en vragen daarbij ook vaker en sneller om 
een hulp.” 
Behalve pittig is deze periode ook prachtig. Timmer-
man, getrouwd en moeder van drie kinderen: „Ik 
heb het samen kinderen krijgen als heel bijzonder 
ervaren. In een goed huwelijk is dat een bindende 
factor: niemand houdt zo veel van je kinderen als jij 
en je man. Het is ook heel bijzonder om de ontwik-
keling van kinderen van zo dichtbij mee te maken, 
ze daarin te stimuleren en de onderlinge verschillen 
te zien.”
Van Kooten: „Het is schitterend om kinderen te 
krijgen. Je ziet jezelf en je vrouw in hen. Je krijgt ook 
steeds meer om voor te bidden. En dat gaat door, je 
leven lang.” 

EMOTIES ERKENNEN
Het kan zomaar gebeuren dat je je zorgen maakt 
over het huwelijk van vrienden. Of je afvraagt of je 
buren in de kerk nog wel gelukkig zijn samen. Is het 
goed om als christenen alert te zijn op de huwelijken 
van anderen?
Van Kooten: „Er moet wel een basis van vertrouwen 
zijn. Je kunt dingen opmerken en zeggen: „Joh, mag 
ik wat vragen?” Je bent nooit een controleur. Het 
is belangrijk om altijd de grenzen van een ander te 
respecteren. 
Als er problemen zijn en er wordt met bitterheid 
over de ander gesproken, dan is die weg niet samen 
met de Heere gegaan. Als je in de problemen zit, 
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moet je niet bidden of de Heere de ander wil veran-
deren. Zonde van je tijd. Je gebed moet zijn: „Wilt
U geven wat ik nodig heb om een christelijke man/
vrouw te zijn?” En zoek hulp. Maak jezelf daarbij
kwetsbaar.”
Timmerman: „Dat is gelijk ook het lastige in de
praktijk. Het gaat om het wederzijds dienen, waarbij
je de ander op de eerste plek zet en kijkt naar wat je
zelf anders kunt doen om de relatie te herstellen, in
plaats van naar wat de ander eerst moet doen.”
Van Kooten: „Vanuit de verscheidenheid moet je de
ander willen begrijpen. Mijn vrouw riep eens uit: „Je
hebt wat ratio betreft altijd gelijk, maar je gaat over
mijn emotie heen.” Dat opende mijn ogen voor het
belang ook de emoties te erkennen. Als man moet je
de dingen niet alleen rationeel analyseren, maar ook
het emotionele van je vrouw willen begrijpen.”

NIEUWE FASE
Als de kinderen uit huis gaan, breekt voor echtparen
ook een nieuwe fase aan. Timmerman: „Hoewel er
tussen stellen onderling grote verschillen zijn. Som-
migen kregen nooit kinderen. Sommigen worden
opa en oma als ze een jaar of 45 zijn, anderen als ze
met pensioen gaan.”
Sommige echtparen vinden samen weer snel hun
draai, anderen vinden dat lastiger. Timmerman:
„Als echtparen allebei hun eigen leven leidden, zien
we een toename van scheidingen in deze fase van
de pensionering. Het wegvallen van werk maakt dan
zichtbaar dat een stel eigenlijk heel weinig emotio-
nele binding meer met elkaar heeft. Maar echtparen
die een goede relatie hebben, kunnen aan de nieuwe
situatie een prima wending geven en zich beter
richten op de mooie dingen en de mogelijkheden die
de nieuwe fase biedt. Ze zijn ook beter in het vragen
van steun van de partner en staan op hun beurt ook

meer open voor de behoeften van de ander.”
Van Kooten wijst erop dat er ook grote verschillen
tussen de situaties van echtparen kunnen zijn. Som-
migen zijn getekend door zware verliezen of tobben
met gezondheidsproblemen. Persoonlijk zegt hij: „Ik
zie deze periode als een vreugde, je betrokkenheid
gaat verder. Betrokkenheid op je kleinkinderen. Dat
je ze allemaal waardeert. Dat je het mag meemaken
leidt tot verwondering. Ik heb pas mijn achterklein-
zoon gedoopt met het slot van Genesis 50, waar
Jozef zijn achterkleinkinderen zegent. God gaat door
met Zijn werk. Je gaat heel anders aankijken tegen
de volgende geslachten.”

WERKPROCES
Niet alleen in de verkeringstijd, maar in alle fases
van een relatie is het belangrijk om elkaar te zoe-
ken in liefde. Dat kan heel lastig zijn als stellen niet
gewend zijn om aan hun relatie te werken. Tim-
merman: „Patronen zijn vaak diep ingesleten. Maar
als je zo’n weg met God gaat en je afvraagt: wat kan
ík doen, zonder naar de ander te kijken, dan ben
ik ervan overtuigd dat je ook in een latere fase nog
dichter bij elkaar kunt komen.
Een huwelijk is een voortdurend proces waarin je
steeds meer aan elkaar hecht en één wordt. Het is
een werkproces. Zet je er actief voor in, neem de tijd
samen. Tijd is een voorwaarde om samen in contact
te blijven. Het is ook belangrijk om in elke fase rea-
listische verwachtingen te hebben. Elke fase brengt
mogelijkheden en beperkingen met zich mee. Zo heb
je als je kinderen klein zijn vaak lange avonden, ter-
wijl dat ver te zoeken is als je kinderen ouder zijn en
het echt zoeken is om als echtpaar tijd voor elkaar te
vinden. Richt je op de mogelijkheden, creëer die en
accepteer de beperkingen, die ook weer voorbijgaan.
Dat voorkomt een hoop frustratie.”

HUWELIJK
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