Psychologie
In Weet Magazine 13 (februari 2012) ging het erover
dat het niet waar is dat de meeste jongeren al op hun
16e seks hebben. Uit onderzoek blijkt dat velen een stuk
ouder zijn. Dit artikel werkt dit onderwerp verder uit.
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NIET VLINDERS MAAR
VEILIGHEID BEPALEN HET
SUCCES VAN EEN RELATIE

veilige
liefde?

Trouwen is nog steeds de veiligste
manier om een relatie te hebben. Ja,
er zijn helaas veel echtscheidingen,
maar van het aantal mensen dat samenwoont gaan nog veel meer relaties
kapot. Wat zegt dat over de keu-

zijn als je een seksuele relatie start?
Wie komt ervoor
uit dat het goed is
om elkaar trouw
te beloven en niet
te gaan samenwonen? Toch heb je alle recht van spreken
als je zo denkt.

zes die je straks moet maken?

Over trouwen wordt in de samenleving
heel verschillend gedacht. Velen zijn van
mening dat het alleen maar geld kost,
dat het veel geregel is en dat veel huwelijken toch maar eindigen in een scheiding.
Als je een ander geluid laat horen, heb je
het niet altijd gemakkelijk. Wie durft er
nog te zeggen dat liefde en trouw nodig
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Lekker makkelijk?
Uit onderzoek blijkt dat mensen die gaan
samenwonen een grotere kans hebben
om weer uit elkaar te gaan. Dat is best
logisch. De keuze om te gaan samenwo-

nen, is vrij gemakkelijk. Je hoeft er niet
zo veel voor te regelen. Je hoeft niet naar
het gemeentehuis te gaan, je hoeft geen
trouwdag te organiseren, je hoeft niet na
te denken over of je wel zoveel van elkaar
houdt dat je durft te zeggen dat je bij elkaar wilt blijven ‘tot de dood je scheidt’.
Ook als een stel ver uit elkaar woont, of
als één van tweeën geen huis of kamer
(meer) heeft, is het makkelijk om te gaan
samenwonen. Dan delen ze samen de
huur en hoeven ze niet meer te reizen om
elkaar te zien.
Doordat samenwonen zo’n makkelijke
keuze is, is de kans ook groter dat stel-
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Als je snel met elkaar naar
bed gaat, leer je niet om
De auteur is gezondheidsweteneerst te groeien in vriendschapper en
schap en vertrouwen. Dooradviseur op
dat stellen al seks hebben,
het gebied van
worden ze als het ware afseksuele gezondgeleid van de andere dingen
heid. In februari
die voor een relatie belang2013 verschijnt
rijk zijn. De verkeringstijd
bij Ark Media
zou een tijd moeten zijn
haar boek ‘In
waarin partners elkaar leren
gesprek over
kennen, waarin ze ontdekseks’ (ISBN 9789
ken of ze bij elkaar passen,
033800191, €17,95) dat ouders en
waarin ze kunnen kijken of
opvoeders helpt met kinderen en
ze trouw aan elkaar willen
jongeren te praten over seksualiteit.
zijn en waarin ze kunnen
groeien in emotionele en lilatie gaan samenwonen, chamelijke intimiteit. Als je te snel seks
leert het stel ook niet om hebt, dan lijkt het alsof alles wordt verte praten over hun verwach- sneld: de gevoelens voor elkaar en de intingen van de relatie en van timiteit. Maar het leidt ook af van andere
elkaar. En precies dàt is no- aspecten die zo belangrijk zijn.
dig voor een goede relatie:
dat je elkaar goed kent, dat tevreden
je elkaar vertrouwt, dat je Het blijkt dat mensen die sneller seks
elkaar steunt en dat je sa- hebben minder goed met elkaar praten
men de toekomst aandurft. en vaker ruzie hebben. Ook blijkt dat de
mannen die meteen zijn getrouwd (in
bewuster
plaats van dat ze eerst samenwoonden)
Dat verklaart ook waarom veel meer tevreden zijn over hun relatie
van de mensen die trouwen en dat ze meer toewijding en intimiteit
er veel minder uit elkaar ervaren.
gaan. Omdat trouwen een Voor vrouwen is het verschil nóg groter.
ingrijpende gebeurtenis is, De vrouwen die later in hun relatie seks
denk je voordat je trouwt hadden of nadat ze getrouwd waren,
daar vaak bewuster over communiceerden beter met hun partner
na. Wil je met die vriend of en hadden minder ruzie. Ze zijn gelukkivriendin oud worden? Durf ger in hun relatie, ervaren meer toewijje met elkaar over alles te ding, emotionele steun en intimiteit dan
praten? Durf je ervoor te de vrouwen die al heel vroeg in hun relakiezen de ander trouw te tie met seks zijn begonnen.
beloven? Dan ga je niet alleen af op gevoelens van Zo kun je onderzoeksresultaten gebruiverliefdheid. Dan denk je ken om na te denken over wat goed is
samen na of jullie samen voor jezelf, voor je relatie en voor je toede toekomst aankunnen. Juist die bewus- komst. Dan blijkt dat niet de vlinders van
te keuze zorgt al voor meer veiligheid.
verliefdheid het succes van een relatie
bepalen, maar de veiligheid en het verTe vroeg beginnen
trouwen dat er is. 		
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wie is Arjet Borger?

len weer uit elkaar gaan. Toen de vlinders
van verliefdheid nog in het rond vlogen,
leek het samenwonen leuk en gezellig.
Maar vaak hebben ze dan nog niet nagedacht over de toekomst van de relatie
en of ze echt wel goed bij elkaar passen.
Als ze in een leuke periode van hun re-

Toen de vlinders van
verliefdheid nog in
het rond vlogen, leek
samenwonen leuk
en gezellig...
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