
- 15 -

Soms kom ik onverwacht wel zielgenoten tegen - niet zoveel maar 

telkens ben ik heel verrast en heel tevreden - die spontaan en vlot

mijn man- en vrouw-gelaagdheid zien en accepteren. 

Als een eenheid van beleven in een evenwicht bewegen... Zalig toch!

Dan kom ik heel natuurlijk uitgenodigd dichterbij, veel dichter echter

dan maatschappelijk wordt voorgeschreven, toegelaten want die grote 

M en V verkleint, verdwijnt steeds meer op weg naar samen-leven als 

geheel van kleuren en nuances... dichter bij essentie, een geheel van 

alles wat je met de ander deelt.

Zo zou het kunnen zijn maar...

Toch opmerkelijk hoe kinderen van jongs af aan - de jongens meer dan

meisjes in het algemeen - geleerd wordt (later zelfs gedwongen) om 

de afstand met een ander strikt te respecteren. Alles wat te maken 

heeft van niet genoeg beredeneerd maar eerder impulsief, emotioneel

wordt afgewezen, aangevoeld als zwak of te bedreigend want niet 

duidelijk voorspelbaar te verklaren of te reguleren.

Op die wijze worden jonge mensen al te vaak verwijderd van het woord

                                        genegen

In het dagelijkse taalgebruik, in ’t onderwijs, in jeugdverhalen komt 

het woord niet voor - ’te moeilijk! - op zo’n leeftijd nog niet uit te

leggen’. Neen, natuurlijk niet: je kan het enkel gaan beleven, voelen,

mede-maken, mede-delen... experimenteren.. liefst van jongsafaan. 

Genegen
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Dus wordt het begrip verzwegen, uitgesteld of als intiem volwassen

aangekleed met lege woorden (’Liefde’ is er wel zo eentje...)

Toch, niettegenstaande al die opgelegde regels, die verdrukkende ver-

plichtingen om afstand te bewaren, zeker tussen M en V, soms lukt het  

enkelingen om zich te verschuilen, tijdelijk te doen alsof, het spel wel

mee te spelen maar te wachten op een mogelijkheid om weer opnieuw

te voelen wat er speelt vanbinnen... heel genegen naar zichzelf te 

luisteren en toe te geven aan die innerlijke zekerheid van... zijn zoals

je bent, niet helemaal alleen maar steeds verbonden met een ander,

zonder seksueel getinte regels... 

Ho...! Dat kan toch niet... spontaan een ander dichterbij beleven... 

Voorbeelden genoeg om in te zien dat in een samenleving niet zomaar

een man, een vrouw gaat... (eindeloze bijgedachten, dubbelspel, spits-

vondigheden, ontrouw en miserie, eindeloos... ’dus: zie je wel!!!’).

’t Is zeker niet eenvoudig om uit die gedachtegang, uit die spelonken

weg te raken want... we hebben niet geleerd om dichterbij te komen

zonder M of V of een of ander Man- of Vrouwenspel.

En dan... wanneer je na een lange tijd van overwegen, zoeken naar

en leren omgaan met gevoelens en niettegenstaande al die vele aange-

leerde, opgelegde, afgedwongen regels toch begint te luisteren naar 

wat er kan ontstaan, bewegen tussen mensen...

... als je puingeruimd hebt... toch hebt leren selecteren, ondervinden

wie je in essentie bent... dan kom je als het ware in een ander land!

Dan voel je, zie je met je weer opnieuw ontdekte intuïtie waar een 

zielgenoot  een hand kan reiken in genegenheid. Een hand...  

   

!
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Dat dichter bij een ander leren komen is niet zo eenvoudig. 

Allerhande moeilijkheden doen zich voor wanneer je iemand treft die

fijnbesnaard genoeg kan voelend weten dat je bij een zielsgenoot

bent aangeland.

Aanvankelijk loopt alles vlot spontaan, met ogen die bekijken wie je 

bent, met oren en een hart die kunnen luisteren naar innerlijke 

klanken van niet uitgesproken woorden.

Een bijzonder warm gevoel zich rustig vrij te geven, mee te delen,

mee te leven met de ander.

Er ontstaat gewoon genegenheid die verder, dieper, echter reikt naar 

niets en alles tegelijk.

En dan...

Heel vaak begint de eerder aangeleerde, opgelegde regelgeving mee te 

spelen. Woorden als ’verliefdheid’, ’ontrouw’ of ’jaloersheid’ banen zich 

een weg langs wel gekende veel bereden paden. ’Seksueel’ al evenzeer 

dus heel gevaarlijk, dus te mijden.

Al te dikwijls wordt het veilig dichterbij opnieuw bekeken, aangevoeld 

als te bedreigend ongewoon, te wederkerig, zo sentimenteel of tijdelijk

en liefst zelfs absoluut gereserveerd voor een relatie, trouw... heel 

exclusief voor Man en Vrouw. Ze zijn nu eenmaal zo gebouwd (gespierd

gebouwd) om seksueel te vrijen en uiteindelijk te trouwen....!
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’t Is alsof het woord ’genegenheid’ gereserveerd moet blijven voor

volwassenen die hun gevoelens kunnen controleren binnen afgesproken 

ruimtes. Niet bespreekbaar dus voor kinderen, niet bij te brengen,  

zeker niet te oefenen want veel te moeilijk, of te vreemd, te onbekend..

 

ook, wellicht voor velen... te gevoelig.. 

Wel mondjesmaat voor jongeren die onderweg zijn naar hun seksueel 

verliefd ontdekken wat er speelt wanneer je iets begint te voelen - 

liefst nog in ’t geheim en niet in ’t openbaar want te confronterend

Toch... in deze sterk gevisualiseerde samenleving (film, TV en media)

komt de klemtoon van verbonden zijn, je overgeven aan een ander, 

je verliefdheidsdromen en je seksualiteit meestal heel overdreven als

een lichaamskracht naar voren, overheerst het spectrum van emoties

die daarmee gepaard gaan als een beeld van sterk en stoer, gespierd

en krachtig, nauwelijks te temmen uni-sono seksueel en minder

lief, ontroerend, zacht,... genegen.

Ja, daar zijn we weer... fel dichterbij een ander willen, durven, leren 

komen om (zo snel als mogelijk voor jonge mannen toch) te komen tot 

’gemeenschap hebben’‚ een orgasme (liefst heel sterk en veel!), volop

erotisch en lichamelijk met twee beleven (soms met meerderen)  

zich voordoet, wat zich uit laat wisselen...

’Niks mis mee!’ zeggen sommigen want het maakt deel uit van het

bestuderen, leren  experimenterenonderweg naar...

...iemand heel graag zien... je leven delen met... intimiteit... genegenheid...

Het woordje ’Liefde’ wil ik niet teveel gebruiken want teveel vermengd 

geraakt, geassocieerd met / zelfs verengd tot ’lichaam(s)-delen’.

(’Faire l’amour’ - ’Make love’ - bij ons: ’bedrijven van de liefde’)
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Het is die specifieke nadruk op die (liefst gespierde) lichaamsdelen

die vaak aantoont hoe de mannelijke klemtoon zich geconcentreerd 

heeft op het ’liefdespel’ en dus ook vaak voorbijgaat aan de overige

elementen, de toch meer gespreide waaier van gevoelens die bij

vele vrouwen evenwaardig is aan intensief intiem in team beleven.

Als je onderweg naar een orgasme veel te snel begint te rijden, kan je

zelden mee genieten van het schouwspel in de berm... waarbij 

genegenheid verborgen en op afstand blijft, verscholen als een rare 

woordenboekenterm.

Ben ik weer eens uit de bocht gevlogen onderweg terwijl ik mijn 

gedachtegangen liet vertellen wat ik voelde binnenstromen...?

Heb ik wetenschappelijke situaties neergeschreven, uitgebalanceerd 

met feitenkennis?  Eerder ’neen’.

Ben ik nog onderweg om veel te leren, te doorzien, te her-ontdekken 

wat ik veel te weinig, meestal onvoldoende meegekregen heb, 

mocht oefenen in uitgesproken mannen-generaties.... Zeker wel. 

Ik heb heel vaak getracht mijn binnenziel te volgen, haar te laten zeggen 

wat ik al die jaren nog niet mocht verwoorden, slechts zo nu en dan 

heb geprobeerd te luisteren naar wat ik zocht... als man... vermengd 

met vrouw... op zoek naar zielgenoten om te spiegelen en te beleven

wat een mens kan zijn: een tweeluik van genegenheid...  

Meer uitleg... (met een situatie-voorbeeld in mijn achterhoofd)

Ho, ho... zo snel...! Zo...
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Het is me meermaals overkomen dat een vrouw zich aangetrokken 

voelt door mijn uitnodigende houding van genegenheid voor haar.

Het is alsof ze - zoals ik - beseft hoe plots en overvloedig een behoefte  

kan ontstaan om vrij te zijn, om los te komen van die opgelegde, 

voorgeschreven mannelijke/vrouwelijkje waarden. Hoe je heel tevreden 

met je ziel kan spreken en herkennen wat ontstaat, wat jaren heel aan-

wezig is. Nog veilig opgeborgen want te vreemd en vaak niet toegelaten.

’t Is alsof ze eindelijk en zonder complimenten iemand tegenkomt die 

uit hetzelfde ’zachte hout’ gesneden is en durft te uiten hoe je zonder

opgelegde grenzen met tevredenheid kan laten blijken wie je bent...

zoals gelijken.

Toch... ontstaat het punt, het ogenblik waarop haar partner dreigt

te weten hoe ze verder dan zijn inzicht, overtuiging...  vriendschap en 

genegenheid wil leren delen met een ander - die er niet op uit is om

te concurreren of om vreemd te gaan voor alle duidelijkheid - maar

durven inzien wat ze mist bij hem... en bij zichzelf???

Hij dreigt te vragen, dwingt haar om te kiezen, zich te houden aan 

het hem vertrouwde oude M en V-gebeuren, voelt zich als een man

verplicht om me op afstand weg te houden van genegenheid, de open-

heid, de zachtheid en gelijkheid die ze zo hard mist en die haar man

te weinig biedt, bespreekbaar maakt en niet genoeg herkent.

Ze loopt zo snel voorbij zijn mogelijkheden, ’t is alsof ze onverwacht

na vele jaren zich bewust wordt van haar innerlijke kracht om meer

zichzelf te zijn. Met hem... met anderen... beleven in essentie wat er is. 
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En dan ontstaat (opnieuw) de keuze: toch maar onderdanig redden  

wat er nu al jaren is gebouwd, in dienstbaarheid, in volgzaamheid of

ongelijkheid, ruzie of jaloersheid, scheiding gaan beleven...

Zal ze toch mar trachten hem te spreken over vriendschap die hij zelf

waarschijnlijk ook wel mist... genegenheid verklaren en beleven met

haar man- niet zo eenvoudig als hij nooit geleerd heeft wat dat is...

Kan hij aanvaarden dat hij niet altijd de Man kan zijn? Dat hij van 

vrouwen veel kan leren? Dat de overgang naar breder denkend voelen 

best veel kansen biedt voor beiden, man èn vrouw...? de kinderen?

                                          - - -

De meeste situaties die ik mij herinner wijzen in de richting van...

toch alles laten blijven zoals ’t is. Om heel veel al dan niet bewuste

redenen conflict vermijden, afstand nemen van ’die nieuwe vriendschap’

want de ingewikkeld, te bedreigend en te confronterend want de vrouw

zou best wel kunnen inzien wat ze bij haar man moet missen.

Dat is pijnlijk, meer dan pijnlijk want zo essentieel in haar persoon- 

lijkheid die al zo lang verborgen blijft en in de diepte of misschien 

gezien haar evolutie al veel dichter bij de oppervlakte ligt.

De compromissen die een vrouw moet sluiten om aanvaard te worden 

bij een stoere man, een vriendenkring, haar eigen seksueel intiem beleven

dat niet zo eenvoudig met veel woorden rationeel beschreven is, kan 

worden ’meegedeeld’ om te ’begrijpen’ past niet in een wereldbeeld

waar ’productief’, voldoende veiligheid en ’doe nou maargewoon’

de regel is.
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Het spreekt vanzelf, wanneer je dichter bij een ander komt, dat er 

gevoelens mee gaan spelen die je handig kon en kan gebruiken om

een ander te ’versieren’, te benaderen en uit te dagen of te testen. 

Iedereen zit vol restante uit een eerder levensdeel - je moet een op-

gejaagde jongeling met heel veel onontdekte ’massa’ in zijn broek niet

vragen om die kracht te overstijgen als je in dat mooie, golvend lichaam

van dat meisje ook veel vriendschap, zachtheid en begrip vermoedt.

Mijn M is er nog steeds - gelukkig niet zo krachtig overheersend of zo 

gulzig meer als, toen - misschien ontdekt de aangesproken vrouw (uit-

eindelijk) toch sterke seksuele krachten of impulsen die ze tot nog toe 

niet durfde onderkennen of beleven want een zwoele vrouw krijgt snel 

een naam...) maar gaan we echt maar blijven wachten op perfectie...?!

Gaan we toch aanvaarden dat een evenwicht in je gevoelens enkel 

kan bekomen worden door te oefenen ( en niet door alle risico’s te 

mijden/te verzwijgen/weg te drukken wat we nog niet veilig kunnen

doen)? Zellen/kunnen/mogen/durven we dat doen?

Gevoelens die we ondervinden worden door de buitenwereld al te 

vaak benoemd, verkleurd, verkleind of uitvergroot. Te weinig uitge-

wisseld, vergeleken, uitgesproken, uitgezocht, gesitueerd... Te zelden

gewaardeerd als onderdeel van een geheel, op zoek naar evenwicht,

tevredenheid en rust... essentie.
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Telkens als een vrouw (wat mij betreft) de kans vermoedt, aanvankelijk

probeert zichzelf te vinden , te (h)erkennen wat een vriendschap met

haar leven doet en toch om heel wat redenen terug naar haar verborgen

leven opgelegde leven moet, dan voel ik pijn, ontgoocheling en eenzaam-

heid want openheid, genegenheid, tevredenheid en rust is wat ik zoek.

Het is natuurlijk niet aan mij om te bepalen wat er kan of wat er moet.

bij haar. Gelukkig heb ik al die jaren ook geleerd (met vallend opstaan)

toch te accepteren hoe de samenleving o-zo langzaam groeit - niet snel 

genoeg vind ik - maar leven in een spreidstand... niet te doen!

Dus tracht ik meer en meer mezelf te worden en te blijven. Hier en 

daar gesprekken voeren, kansen openhouden om een ander te ontmoe-

ten zonder al teveel gevraag naar meer intiem. Gewoon mezelf tezamen

met een ander horen praten, zonder oordeel of verwachtingen aan-

vaarden wat er is. Afstand houden van het ’Groot Gelijk’. Zo moeilijk!

Nu en dan een mens ontmoeten die merkwaardig vlotte tekens geeft, 

verhalen spreekt of vragen stelt waarbij we dichter bij mekaar

geraken. Lange tijd of even maar... je kan dat niet vooraf bepalen.

Alles wat gebeurt aan alles overlaten... niet eenvoudig maar wel erg 

de moeite waard. Zo krijgen alle kleuren van de regenboog hun eigen

zelfgekozen plaats in het geheel.

Wat nu niet is komt later.

(Weet je nog... de tijd die niet bestaat...)

- - - - -
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Wanneer je accepteert dat iedereen

op zijn manier toch onderweg is,

word je minder gefrustreerd wanneer 

het doel wat verder weg is
wh
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