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V
oel dit vir jou asof jou lewens-
maat jou die laaste ruk nie 
meer werklik raaksien nie, of 
is julle elkeen so besig met 

jul eie lewens dat julle heeltemal verby 
mekaar leef? Dan is jy nie alleen nie, 
maar nog een van waarskynlik duisende 
ander paartjies wat dieselfde voel.

Volgens Statistiek Suid-Afrika staan 
ons skeisyfer tans op 0,5 egskeidings per 
1 000 mense. Dit het sedert 2013 met 
3,4% toegeneem. 

Maar dit hoef nie die einde van jou 
verhouding te wees nie. Ja, ’n mens kan 
mekaar weer vind.  

Leandie Buys, ’n seksuoloog en ver-
houdingsberader, sê dit wat sy die meeste 
in praktyk sien, is gevalle waar paartjies nie 
meer emosioneel aan mekaar verbind is 

verby mekaar
raak jy en jou maat vreemdelinge vir mekaar? Lees hier 
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nie. “Dit beteken hulle bring nie gehaltetyd 
saam deur nie en hulle maak ook nie tyd om 
net te sit en praat nie.”

So ook kan dit gebeur dat verskillende 
belangstellings of stokperdjies paartjies 
verder uit mekaar kan laat dryf. “Ek sien 
gereeld paartjies wat kla dat ’n maat geen 
belangstelling in hul sportsoort of stokperd-
jie toon nie.” 

In sulke gevalle sê sy gaan soek maats 
dikwels ander mense wat wel hierdie be-
langstellings met hulle kan deel.  

Dit gebeur ook soms, sê sy, met paartjies 
wat alles saam gedoen het. “Hulle raak gou 
verveeld en gaan soek hul eie belangstel-
lings – wat tot konflik, verwerping en ’n 
gevoel van totale onbelangrikheid kan lei.” 

In die geval van ou getroudes sien Lean-
die dikwels die leënessindroom wanneer die 

kinders nie meer in die omtrek is nie. “Party 
paartjies het oppervlakkige geselsies oor 
die kinders oor die jare vervolmaak en sodra 
die kinders uit die huis gaan, besef hulle dat 
daar niks oor is om oor te praat nie.”

Nuutgetroude paartjies beweeg soms 
geleidelik uitmekaar omdat hulle trou met 
verskillende verwagtinge van mekaar en die 
getroude lewe. 

“Die een is dalk ’n sosiale vlinder en die 
ander glad nie. So hoop die een dat die 
ander dalk sal verander.” 

Sy benadruk dat dit bykans nooit 
gebeur nie.

Paartjies moet ook duidelik met mekaar 
wees oor die grense van sosiale media. 

“Is dit oukei as julle met ekse op Face-
book bevriend is? Wees eerlik oor waarmee 
jy gemaklik voel en waarmee nie.” 
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SkrywerS gee raad 
Skrywer Helene de Kock is al 48 jaar ge
troud en haar geheim is dat sy glo aan liefde. 
“Werklike liefde wat iets van jou vra. ’n Mens 
moet sorg dat jy nie verby mekaar leef nie.”

Om gelukkig getroud te wees, is nie iets 
wat vanself gebeur nie, sê sy. “Ons glo dat ’n 
mens tyd moet maak vir mekaar, raakpunte 
moet hê, dieselfde vertrekpunte moet hê. Ek 
en my man, Jos, het nog altyd bedrywige 
loopbane gehad en tog is ons goed vertroud 
met mekaar se probleme en vreugdes.” 

Hul geloof het ook tot hul sukses by
gedra, sê sy. “Dit beteken nie dat ons nie 
foute maak nie, maar ons geloof dra ons 
sáám deur elke dag.”

Skrywer Kristel Loots waarsku dat daar ’n 
hemelsbreë verskil is tussen wat in ’n liefdes
verhaal gelees word en die werklike lewe. 

“Waar manlief sy kwota woorde reeds op 
kantoor klaar gepraat het teen die tyd dat 

hy by die huis kom, terwyl sy wederhelfte, 
wat volgens statistiek heelwat meer woorde 
per dag te sê het, lus is vir gesels. Dis dan 
dat daar maklik verwyte rondgeslinger word 
omdat sy oë TV toe begin draai wanneer 
sy haar derde of vierde storie van die dag 
vertel. Selfs al was die dag vir ’n vrou nét so 
bedrywig, neig die skaal steeds gevaarlik na 
die een kant toe.

“Hy los dalk sy werk by die kantoor, maar 
sy nie. Sy wil vertel van alles wat die dag 
gebeur het en dit is hier waar die verskil 
tussen liefdesverhale en die werklike lewe 
inkom. “In ’n liefdesverhaal luister die man 
aan dagtig, vra hy vrae en simpatiseer hy 
selfs. In die werklike lewe, maak hy moontlik 
net af en toe ’n instemmende geluid en het 
niks meer te sê nie. Daar moet ruimte vir die 
verskille tussen die geslagte gelaat word.”

* Skuilnaam Vk

Hoe HerStel ’n menS die Skade? 
“Begin van die begin af,” sê Leandie. 
“Kyk of julle mekaar nog ken. Weet jy wat 
jou maat se gunstelingfliek, restaurant, 
plek of kleur is? Weet jy wat jou maat 
se lewensdoel is en ken jy sy of haar 
grootste vrees?”

Leandie leer paartjies in haar praktyk 
wat sy noem die tweedagreël. “As jy ’n 
date moet kanselleer, het jy twee dae tyd 
om dit reg te stel.” Dit beteken jy mag nee 
sê, maar jy moet binne twee dae weer ’n 
plan maak! 

“Kommunikasie – oop, eerlik en kon
stant – is deel van dit wat ’n suksesvolle 

verhouding laat hou. “Praat, praat en 
nogmaals praat,” benadruk sy. 

“Dit gaan alles oor verwagtinge en as ’n 
mens nie duidelik is oor wat jy verwag nie, 
gaan daar natuurlik teleurstelling wees! Dit 
gaan oor verwagtinge wat jou familie, my 
familie, ons verhouding, werk, stokperd
jies, seks en vriende raak.” 

Sy waarsku mense om nie te dink hulle 
sal gaan hulp soek “wanneer daar ’n pro
bleem is nie”. 

Leandie sê dit is beter om van die begin 
af oop en eerlik oor die situasie te wees en 
hoe jy daaroor voel eerder as om ná die 

tyd herstelwerk te probeer doen en eintlik 
net meer verwyte en konflik na vore kan 
bring wat jou verhouding meer skade as 
goed doen. 

“Dit is nooit te laat nie, maar ek vind 
daar sal amper altyd een eggenoot wees 
wat sê ‘ons kan dit self regmaak’. Party
keer is dit nie moontlik nie, want dit gaan ’n 
professionele, opgeleide terapeut vat om 
die proses tussen die paartjie te fasiliteer. 
Partykeer het daar net te veel pyn, verwyte 
en haat oor die jare opgebou. Verandering 
is moeilik, maar moontlik in gevalle waar 
albei partye dinge wil herstel.”

Dryf jy en jou 
maat uitmekaar? 
Probeer Leandie se wenke om mekaar 
weer te vind:
u  Beplan tyd alleen as paartjie en teken dit 

in jul dagboeke aan. 
u  Benut openbare vakansiedae en vat 

dieselfde dae af.
u  Hou balans deur die week. Maandae 

kan byvoorbeeld gesinstyd wees en dus 
geen werk nie, Dinsdae en Donderdae 
is werksaande waar jy na jou eposse 
kan kyk en werk gedoen kry, Woensdae 
is weer date night.

u  Fokus op wat jy kan doen om dinge te 
verander. Soveel mense kyk eerder na 
“as jy dit doen, sal ek dit doen”.

u  Fokus op ’n sterk emosionele verbin
tenis. Dit, noem Leandie, kry ’n mens 
net reg deur tyd saam deur te bring en 
te praat, maar ook deur te luister.

Dis Die gevaartekens
Leandie lys hierdie as gevaartekens 
dat jou verhouding dalk te naby aan 
die rotse seil:
n  Julle bestee meer en meer tyd aan 

sosiale media (Facebook, Whatsapp, 
ensovoorts). 

n  Julle bestee meer tyd saam met vriende 
en aan stokperdjies as met mekaar. 

n  Julle werk langer ure en kruip by die werk 
weg.

n  Julle kan nooit op ’n afspraakaand gaan 
nie, want daar moet altyd ander mense 
by wees.

n Daar is meer konflik oor kleiner kwessies. 

onS reSep 
Die Vissers* is al byna 50 jaar ge
troud. Beatrice* sê sy en haar man het 
van die begin af vir mekaar die ruimte 
gegee om elkeen hul eie ding te doen. 

“Hy was besig met sy sportgoe
ters, terwyl ek my met die onderwys 
besig gehou het. Maar ons het dit vir 
mekaar gegun, juis omdat ons ver
skillende belangstellings gehad het.”

Beatrice meen daar is baie 
paartjies wat verby mekaar leef om
dat hulle mekaar nie genoeg ruimte 

gee nie. 
Watter raad het sy vir paartjies? 

“Die grootste ding waaraan ek kan 
dink, is: Moenie mekaar probeer ver
ander nie. Albei sal moet toegewings 
maak om dit te laat werk.

“Behou die spontaneïteit. Ek sou 
sê die verrassingselement werk die 
beste solank dit ’n aangename een 
is en iets waarvan jou maat sal hou 
of sal waardeer. Die roetine moet 
darem nou en dan gebreek word!”
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