
Relatie info: 

 
DAVID EN ARJAN  David en Arjan (r.) van geluksplatform 365 Dagen Succesvol delen  
   hun lessen voor een leuker leven. 

 

Ik vraag mijn liefje ten huwelijk. Precies zoals het hoort, op de knie, snik in mijn stem, mooie 
woorden, gewichtige vraag. Dat is op zich niet zo uitzonderlijk, het komt in de beste relaties 
voor. Wat het een beetje typisch maakt: we zijn al een tijd geleden getrouwd. Waarom dan toch 
dat aanzoek? 

Even boven Turijn leeft in de Piëmontese heuvels de wonderlijke hippiecommune Damanhur. Zij 
bedachten het idee van matrimonio a rinnovo, het steeds vernieuwde huwelijk. Ze hebben daar 
wel meer bedacht, zoals tijdreizen, goddelijke schepsels en belastingontduiking, maar gelukkig 
hoef je het niet overal mee eens te zijn om toch iets van ze te kunnen leren. 
 
Het uitgangspunt vanmatrimonio a rinnovois betrekkelijk simpel. Het gaat ervan uit dat je leven 
een reis is. Tijdens die reis loop je een stukje met elkaar op. Door samen onderweg te zijn, leer 
je van elkaar en help je de ander een beter mens te worden. Maar let op, je persoonlijkheid 
verandert gaandeweg. Geliefden zijn na een tijdje niet meer dezelfde mensen als die ooit ‘ja’ 
tegen elkaar hebben gezegd. 

 

Ruim 40 procent van de huwelijken eindigt in een 
scheiding 
Arjan Vergeer 

De feiten geven de hippies gelijk: ruim 40 procent van de huwelijken eindigt in een scheiding. 
Als je ook de niet-getrouwde stellen meetelt, is dat cijfer nog hoger en bij mensen die een 
tweede keer trouwen, eindigt zelfs 60 procent in een breuk. Blijkbaar worden we er slechter in. 
Hoewel ik het verdriet van een scheiding van dichtbij meemaak - de machteloosheid, de 
verscheuring - verbaast het me niets. De meeste mensen plannen hun bruiloft nu eenmaal beter 
dan de rest van hun huwelijk. 
 
Beter geregeld is het in die Italiaanse commune. In Damanhur zeggen ze: je kunt heel goed 
verschillende relaties achter elkaar hebben. Maar hoe mooi is het als je die relaties hebt met 
dezelfde persoon? Door elk jaar opnieuw jezelf af te vragen: kan ik met dezelfde overgave en 
liefde voor de ander kiezen? Wil ik investeren in deze relatie? 

 

 

 



 

 

Ik	kijk	mijn	liefje	aan,	zie	hoe	mooi	ze	is	en	zie	haar	
lachen	
Zo plaats je de reden om bij elkaar te zijn als het ware in de toekomst, vanwege het pad dat voor 
je ligt. Elk jaar opnieuw. Dat is duizend keer beter dan een reden uit het verleden: ik ben bij je 
omdat ik dat nu eenmaal ooit hebt beloofd, maar ik weet niet meer precies waarom ook alweer. 
 
Nu ik dit schrijf, valt opeens het kwartje. David en ik zijn zelf een soort Damanhur! Sinds 2013 
organiseren we een keer per jaar een seminar over liefde en relaties. Sommige stellen komen 
daar al zes jaar naartoe en ik vroeg me steeds af: waarom eigenlijk? Nu begrijp ik het. Elk jaar 
vragen ze elkaar opnieuw ten huwelijk, een matrimonio a rinnovo. Omdat ze weten: als we niet 
investeren in onze relatie, zijn we eigenlijk aan het vertrekken. Er is geen tussenweg. 
 
Ik kijk mijn liefje aan, zie hoe mooi ze is en zie haar lachen. 
 
Ik denk dat ik weet wat ze antwoordt. 
 
Reageren? zo@persgroep.nl	
 

 

 


