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Een valse keuze

Samenwonen of huwen?



“De echtvereniging is geworteld in de natuurlijke complementariteit die tussen man  
en vrouw bestaat en die in stand blijft dankzij de persoonlijke wens van  

de echtgenoten hun totale levensplan te delen, dat zij hebben  
en dat zij zijn: daarom is zulk een vereniging de vrucht  

en het teken van een diep menselijke noodzaak.” 
(H. Paus Johannes Paulus II: Familiaris Consortio, 19) 

Jullie elw-team

Editoriaal
 
Stel: je doet iemand een aanbod om samen op reis te vertrekken. Al snel 
echter komen enkele twijfels op bij de ander. “Tja, jij hebt geen tent en ik 
heb nog maar net een nieuwe, dure tent gekocht. Rekenen we dan slijtage 
mee? Hoe gaan we de rekeningen verdelen? Ok dat jij je iPad wil meedoen, 
maar dan wil ik geen extra gewicht van wat we gemeenschappelijk 
meedoen. Misschien kunnen we het enkele dagen proberen en als het 
niet klikt kan ik naar een vriend gaan die daar ook in de buurt is. Ik zal er 
eens over nadenken.”

Iedereen voelt al snel aan dat een engagement opnemen met zo iemand 
niet evident is. Het is moeilijk te zeggen wat er allemaal achter zit, maar 
wel is duidelijk dat een duurzame band aangaan voor een reis, een 
vriendschap, ja een huwelijk, niet gemakkelijk zal zijn. Wij verwachten 
toch meer van iemand als we een band aangaan. Wat verwacht jij als je 
denkt aan een relatie? Is vrijblijvend proberen om samen te wonen terwijl 
je seksuele betrekkingen hebt, iets wat je hart echt zou vervullen? Of ligt 
je hartsverlangen meer in de lijn van een huwelijk, naar een engagement 
van vertrouwen en trouw…
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Waarom niet gewoon samenwonen?
Samenwonen of  huwen? Het lijkt vandaag op het aanvinken uit een 
lijstje van mogelijkheden. Een keuze waar je even over nadenkt: waarom 
eigenlijk huwen? Hoeft dat ritueel wel? Het is duur en ik sta niet graag in 
de belangstelling. Als we gewoon alles formeel regelen zodat het officieel 
allemaal in orde is: zou dat niet voldoende zijn? 

En als we kijken naar koppels die samenwonen: is hun relatie minder 
geslaagd dan koppels die huwen? Zien ze er minder gelukkig uit? Waarom 
zou het bij ons niet lukken op die manier? We kunnen het proberen. 
Of  we proberen eerst, en als het lukt, dan huwen we. En stel dat het 
niet meer klikt, dan hoeft bij een wettelijke samenwoning geen pijnlijke 
procedure voor de scheiding…

Diverse motieven om samen te wonen
Dat het uiteengaan van 
samenwonenden geen moeilijkheden 
met zich mee zou brengen is natuurlijk 
een fabeltje: naast de verdeling van 
de inboedel en het vereffenen van 
de rekeningen is er onvermijdelijk 
de emotionele pijn van de breuk en 
de kwetsuren bij de kinderen. Toch 
laten mensen zich soms leiden door 
economische of  praktische motieven om 
samen te wonen.

Voor anderen is samenwonen een bewuste opstap naar een huwelijk, een 
tussenstap die als een ‘proefhuwelijk’ wordt gezien. Bij sommigen zit er 
een angst achter, een trauma dat ze hebben opgedaan door bijvoorbeeld 
de echtscheiding van hun ouders, waardoor het vertrouwen in een 
huwelijk verloren is. Anderen willen met hun relatie enkel profiteren 
van de seksualiteit, zonder verdere verantwoordelijkheid. Weer anderen 
weigeren het huwelijk om ideologische redenen. 

Voor sommigen is samenleven dus een keuze vanuit de visie dat men 
over het recht zou beschikken zelf  vorm te geven aan hun relatie. Voor 
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anderen is samenwonen een situatie die ze lijdzaam ondergaan: het lukt 
niet om te huwen, al zouden ze het wel willen. Sommigen beschouwen 
zich zelfs verenigd als man en vrouw en spannen zich in voor elkaar, 
zoals in een huwelijk.

Wat zeggen de cijfers?
In 2018 werden 
in België 38.921 
ve rk l a r ingen 
van wettelijke 
samenwoning 
gemeld en meer 
dan 25.000 
beëindigingen 
geteld (www.
statbel.be). De 

gemiddelde duur van wettelijke samenwoning ligt daarbij op 4,6 jaar. 
De belangrijkste oorzaak van stopzetting is…: het huwelijk. Koppels die 
samenwonen blijven gemiddeld dus niet lang samen en veel van hen 
beslissen om te huwen. Waarom dan blijkt het enerzijds moeilijk om 
samen te blijven? En waarom verkiezen velen anderzijds een huwelijk? 
Maar ja, ook vele huwelijken lopen blijkbaar op de klippen? Wat zou je 
dan toch moeten kiezen?

Hebben wij wel die keuze?
Keuze? Hebben wij daar zomaar over te kiezen? Vroeger 
huwde je en vormde je een gezin. Door recente 
veranderingen in de vormen van samenleven en de 
juridische gelijkstelling  door de wetgever, is er een 
vervreemding ontstaan tegenover het huwelijk, 
dat slechts een keuze is geworden naast andere 
vormen. Mogen wij dan kiezen?

1. Is dit een zaak waar een koppel met hun verstand 
over beslist? Natuurlijk denken wij over onze relatie 
na, omdat dit zo belangrijk is. En juist daarom gaan we 
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niet enkel ons verstand gebruiken, maar heel ons hart, heel onze wil, 
en heel onze verantwoordelijkheid daarbij betrekken. En daar loopt 
het mank bij samenlevingscontracten.

2. Is er buiten het huwelijk en het gezin dan een vorm van samenleven 
met seksuele betrekkingen die goed zou zijn voor het koppel en de 
kinderen? Wie of  wat bepaalt dat? 

Het belang van het gezin
Sommigen zijn gedreven vanuit hun ideologie om andere vormen van 
samenleven op te dringen en daarbij over zelfbeschikkingsrecht te spreken. 
Het gezin is echter geen willekeurig of  cultureel bepaald iets. Het gezin 
is de levende kern van de erfopvolging van de menselijke generaties: 
daarin worden kinderen verwekt en opgevoed. Dit is een natuurlijk en 
oorspronkelijk gegeven: het ligt in de natuur van de mens, en het is steeds 
zo geweest. Reeds met gezond verstand zien we het belang in van het 
gezin voor het welzijn van het echtpaar, de kinderen en de vitaliteit van 
de samenleving.

Wat God heeft verbonden...
Gelovigen zien daarin het Scheppingsplan en het gebod van God, die 

“in het begin man en vrouw gemaakt heeft en zei: Daarom zal de man zijn 
vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee 

zullen worden één vlees... Wat God derhalve heeft verbonden, mag een 
mens niet scheiden.” (Mt. 19.3)

Van daaruit wijst de Kerk vormen van ongehuwd samenwonen 
af  als “in strijd met de waardigheid van het huwelijk: zij tasten de 
grondgedachte van het gezin aan; ze verzwakken de zin voor trouw. Ze zijn 

in strijd met de zedenwet: de huwelijksdaad mag uitsluitend plaatsvinden 
binnen het huwelijk; buiten dit kader is het steeds een zware zonde, die uitsluit 

van de sacramentele Communie.” (Catechismus 2390)
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De grondbeginselen van het huwelijk
Gaan we dan maar huwen omdat het moet? Gehoorzaamheid is zeker 
goed en precies in de school van het huwelijk leer je haar waarde, zoals 
je in andere vormen van samenleven de tekorten ervaart. De waarde van 
het huwelijk ligt in deze grondbeginselen:

• Het huwelijk is een stabiele en definitieve relatie, gebaseerd op 
de wederzijdse vrije en totale overgave en aanvaarding. Dit is niet 
slechts een gevoel, maar een verplichtende verbintenis door een 
wilsbeschikking.

• Man en vrouw zijn gelijkwaardig.

• Man en vrouw zijn complementair: dit toont zich in de natuurlijke 
liefde, waaruit kinderen voortkomen in de huwelijksdaad.

• Het huwelijk is exclusief: enkel één man en één vrouw delen de 
intimiteit van de huwelijksdaad.

• Het huwelijk is een engagement om elkaar te ondersteunen in liefde 
(te heiligen) en de kinderen op te voeden.

• De sociale ordening, de instemming, de rechten, de plichten en de 
verantwoordelijkheden die men openbaar en formeel aangaat maken 
van het huwelijk een instituut, waar men omwille van het welzijn van 
alle betrokkenen niet willekeurig mee kan omgaan.

• De morele verantwoordelijkheid en de juridische verplichting vormen 
samen met de onderlinge liefde en het sacrament de kracht voor het 
voortbestaan van het huwelijk.
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De volledige zelfgave in het huwelijk
Al klinkt deze lijst nogal gewichtig, het gaat om de liefde tussen man 
en vrouw die vanuit haar aard zich zo wil uiten dat ze de vorm van 
een huwelijk aanneemt. Als je een man of  een vrouw graag ziet, dan 
wil je ten diepste jezelf  geven en wil je ook volledig bemind worden, 
en wil je in die blijvende trouw samen kinderen koesteren. Elke andere 
vorm van samenleven  waar een van deze beginselen ontbreekt, ook de 
zogenaamde proefperiode, doet tekort aan de liefde. “Liefde tussen mensen 
verdraagt geen ‘proefperiode’. Liefde vraagt een totale en definitieve gave van de personen 
aan elkaar.” (Catechismus 2391) 

“Waar samenwonen tegenwoordig vaak gezien wordt als een test, voelde trouwen en 
daarna pas gaan samenwonen voor mij als een enorme verademing. Ik was geen test, 
ons huwelijk moest niet direct perfect verlopen, ik moest geen stress hebben dat mijn 
fouten reden zouden zijn tot het verbreken van onze relatie. Mijn man vond het niet 
nodig om mij te testen, maar heeft voor mij gekozen voor de rest van ons leven, ondanks 
dat het besef  er was dat ik onvolmaaktheden had die hij nog niet kende. Het uitspreken 
van een belofte van wederzijdse trouw en inzet in het huwelijk maakt het huis waar je 
samen woont tot een plaats waar je volledig jezelf  kan zijn en ongedwongen kan geloven 
in elkaar.” (anoniem)

De voorwaardelijkheid en onzekerheid 
bij het samenwonen
Iemand testen door samen te wonen is 
zinloos, omdat je beide binnen 10 à 20 jaar, 
met kinderen erbij, innerlijk en uiterlijk 
heel wat veranderd bent. 

Een samenlevingscontract is slechts een formele overeenkomst vanwege 
de overheid: er is geen verplichting tot wederzijdse trouw, noch tot het 
verwekken en opvoeden van kinderen. Door de beperkte verbondenheid 
blijft er echter een permanente instabiliteit tussen het koppel. Terwijl 
dan nog de kassatickets moeten worden besproken om de rekeningen te 
verdelen. De beschamende voorwaardelijkheid, de voortdurende twijfel, 
de knagende onzekerheid, de verlammende angst, het gevoel getest te 
worden…: is het daarom dat, volgens de cijfers, zoveel samenwonenden 
uiteengaan of  overgaan tot een huwelijk: omdat ze het tekort voelen van 
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de wederzijdse gave; omdat het tekort aan wederzijdse gave het koppel 
niet samenhoudt?! 

Als je de voorwaardelijkheid in bouwt bij het begin van je relatie, 
dreigt de breuk bij moeilijke situaties. Als de ander niet bereid is om de 
onvoorwaardelijke band van het huwelijk aan te gaan, dreig je je mooiste 
en biologisch meest vruchtbare jaren te verliezen. Gaan samenwonen lijkt 
slechts een kleine stap, maar eindigt in een situatie waarin je alles deelt met 
iemand die er uiteindelijk 
niet geschikt voor blijkt.

 
 

De 
kracht van het  
huwelijkssacrament
Dat het huwelijksleven moeilijk kan zijn, is zeker waar. Het is een school 
in de liefde. Naast de hulp die de samenleving moet bieden aan het 
gezin, zoals het gezin het welzijn van de samenleving dient, mag men 
niet voorbijgaan aan het feit dat God zelf  het huwelijk heeft gewild en 
gezegend: “De genade die eigen is aan het sacrament van het huwelijk is bestemd 
om de liefde van de echtgenoten te vervolmaken en hun onverbrekelijke eenheid te 
versterken.” (Catechismus 1641) Vanuit de genadegave van de God van 
liefde is de zelfgave van de geliefden mogelijk in hun huwelijk. Precies 
deze bekrachtiging is voor velen een reden waarom ze verlangen naar 
een kerkelijk huwelijk. Een huis gebouwd op de rots, houdt stand in de 
storm! En tot slot: juist een geslaagd huwelijk en een gezegend gezin 
zijn voor hen die twijfelen de meest overtuigende argumenten die alle 
woorden te boven gaan!

Heb je bedenkingen of  vragen bij deze tekst of  rond dergelijke 
kwesties? Stuur gerust een mailtje naar pieter@provita.be

Meer info: Gezin, familie en “De facto verbintenissen”  
(De pauselijke raad voor het gezin, 2000)


