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Daten, hoe doe je dat?
De date zelf 
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Jullie elw-team

Editoriaal

In de vorige Jongerenactie ging onze driedelige reeks over daten van 
start. We begonnen met het belang - van de voorbereiding, want 
je innerlijke houding zal bepalend zijn voor de manier waarop je 
iemand vraagt, - van de waardering van dit verzoek en - van jullie 
relatie zelf

Om nog eens kort te herhalen: over welke soort 
van date(s) hebben wij het hier? Momenteel 
bestaan er inderdaad heel wat datingsites 

die niet erg begaan zijn met ethische of  
morele waarden. Onder katholiek 
daten verstaan wij het maken van een 
of  meer afspraken met een man of  

met een vrouw met de bedoeling een 
geschikte echtgenoot of  echtgenote 
te vinden. Daten is dus een 
kennismakingsperiode die mogelijk 

zal uitmonden in een huwelijk. 

Deze keer gaan we inzoomen op de 
eerste date: wie zet de eerste stap, 
hoe doe je dat concreet en met welke 

woorden? Hoe gedraag je je op die date? 
Hoe reageer je als een van beide het na de 
eerste afspraak al niet meer ziet zitten, of  
na verloop van tijd afhaakt?
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Bidden geeft raad

Omdat liefde vaak blind 
maakt, is het aangeraden 
ook de mening van andere 
personen te vragen. Je ou-
ders, je vrienden of je ken-
nissen zijn heel geschikte 
personen die je met raad en 
daad kunnen bijstaan in je zoektocht. Maar ook personen die niet op 
deze wereld zijn kunnen en zullen je helpen de juiste keuzes te maken. 
Engelen, heiligen, moeder Maria en bovenal Jezus staan altijd klaar om 
je te helpen. God IS liefde! Hij is ook de enige oorsprong van liefde. 
Mensen die op zoek zijn naar liefde kunnen niet beter terecht dan bij 
de beste expert ter zake: God. Sommige mensen zijn jaren lang kramp-
achtig begaan met hun zoektocht naar de ware. Maar desillusies sta-
pelen zich op en uiteindelijk verliezen ze de moed. Wacht niet tot het 
zover komt, tot je je ontmoedigd thuis opsluit omdat al je pogingen en 
inspanningen toch niet werken. Leg van meet af aan heel je leven in 
de handen van God! Hij zal je ogen en je hart openen voor je roeping. 
Sommigen zijn voorbestemd voor het kloosterleven, anderen voor het 
priesterschap of het bisschopsambt, maar de meesten onder ons zijn 
voorbestemd voor het huwelijk.

De eerste stap

Op een gegeven dag ontmoet je iemand die je interesse wekt, en voor 
je het beseft ben je verliefd. Dat heb je niet in de hand, van nature 
wordt een man aangetrokken door een vrouw en omgekeerd. Je ver-
langt er naar om die man of die vrouw beter te leren kennen, maar 
tegelijkertijd vraag je je af of dat verlangen wederkerig zou kunnen 
zijn. Toch waag je het erop om de eerste stap te zetten en je maakt 
plannen om een afspraak te maken. Zo’n stap vraagt moed. Iemand 
moet zijn beslistheid tonen, zijn daadkracht. Vroeger was het vaak een 
vastgeroeste gewoonte dat een vrouw thuis bleef wachten tot wan-
neer de geschikte man opdook. Tegenwoordig maakt het niet uit wie 
de eerste stap zet, trouwens: waarom zou een vrouw haar gevoelens 
moeten verbergen en een man niet?
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Weet wat je wil

Het gebeurt vaak dat een man of een vrouw al op zoek wil gaan zonder 
eerst voor zichzelf uitgemaakt te hebben of men wel een vaste relatie 
wil. Aan de ene kant bestaat er wel een verlangen naar een vaste re-
latie, maar aan de andere kant voelt men zich bedreigd in zijn vrijheid, 
of schrikt men terug voor de verantwoordelijkheid die het opvoeden 
van kinderen met zich meebrengt. In plaats van de man en de vrouw 
in hun waarde te zien, in hun kostbaar talent om lief te hebben en 
kinderen het leven te schenken, is men bang zijn vrijheid te verliezen. 
Vrijheid betekent voor hen een zorgeloos bestaan zonder permanente 
verbintenissen die mogelijk het geluk bedreigen. Maar hoe kan men 
gelukkig worden zonder liefde die dat geluk voedt? Om lief te kunnen 
hebben moet men minstens met twee zijn. Mensen die nog niet weten 
welke richting ze aan hun leven willen geven, doen er beter aan alle 
dating plannen voor onbepaalde tijd op te bergen; dat zal hen heel 
wat tijd besparen en mogelijk ook heel wat gebroken harten. 
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Vraag het persoonlijk

Eens je overtuigd bent van de waarde van een vaste relatie kan je be-
ginnen uitzoeken hoe je die eerste date best regelt. Sommigen 

willen er snel vanaf zijn en sturen een kort briefje of een 
tekstbericht via de gsm. Niet enkel om er snel vanaf te 

zijn, maar ook om zichzelf te behoeden voor een des-
illusie moest het antwoord negatief zijn. Een digitaal 

verzoek lijkt wel de pijn bij een ‘neen’ te verzachten, 
maar de kans dat het een ‘neen’ zal zijn, is ook veel gro-

ter. Iemand afwijzen die vlak voor jou staat is veel moeilijker 
dan snel een berichtje terugsturen om te zeggen dat je het te druk 
hebt. Vergewis je ook of de man of de vrouw wel voldoende vrije tijd 
heeft om op je verzoek in te kunnen gaan. Iemand die midden in de 
examenperiode zit bijvoorbeeld, laat je best met rust tot wanneer de 
examens voorbij zijn. Nodig hem of haar ook niet uit voor een date 
wanneer er andere mensen in de buurt zijn, de reacties van anderen 
kunnen storen of ongepast zijn. En het is vanzelfsprekend dat je nie-
mand in jouw plaats een verzoek laat doen.

Gebruik klare taal

Daten betekent niet dat 
men samen naar een ge-
zellig romantisch restau-
rantje met kaarslicht gaat 
om dan de hele avond in 
elkaars ogen te kijken. Dat 
kan het soms na verloop 
van tijd wel zijn, maar er 
zijn ook heel wat andere 
activiteiten die hij of zij veel leuker en veel boeiender vindt. Er bestaat 
geen regel om uit te maken wat geschikt of ongeschikt is, maar zorg er 
voor dat de man of de vrouw de activiteit leuk vindt: een film of een 
tentoonstelling gaan bekijken, een concert bijwonen, naar een toneel-
voorstelling gaan, een museum bezoeken, een fietstocht maken, gaan 
wandelen of een boottocht organiseren, een stad verkennen, enz…, 
om er maar een paar te noemen.



66

Begin met vriendschap

Wees je er tijdens de hele kennismakingsperiode (want dat is daten 
in feite: kennismaken) van bewust dat geen van beiden blijvende ver-
plichtingen hebben. Hou wel altijd rekening met elkaars gevoelens 
van hou dus elkaar niet aan het lijntje als duidelijk blijkt dat er geen 
toekomst zit in jullie relatie. Respect is een sleutelwoord dat altijd in 
het oog gehouden dient te worden. Vriendschap is de ideale bedding 
om op voort te bouwen. Dan kan ieder op eigen tempo en zonder 
het gevoel onder druk gezet te worden, uitmaken wat de toekomst 
zou kunnen worden. De verloving is de laatste periode waar men nog 
steeds geen blijvende verplichtingen heeft, maar waar beiden zich 
toch al geëngageerd hebben om met elkaar te huwen. En een huwe-
lijk is definitief. Het is een van de belangrijkste beslissingen die je ooit 
in je leven zal nemen. Dat is de reden waarom die hele dating periode 
zo belangrijk is.
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De eerste date

Zeker, het kan zenuwslo-
pend zijn, maar de enige 
manier om te weten te 
komen of hij of zij wil is je 
angst te overwinnen. Ze-
nuwen zijn normaal maar 
mogen je toekomst niet 
bepalen. Toon je enthou-
siasme als het een ‘ja’ is. 
Afspreken op een bepaalde locatie kan, maar het is tactvoller wan-
neer de man de vrouw thuis ophaalt. Voor de man is het een must 
zich te gedragen als een gentleman. Behandel de vrouw die mogelijk 
je toekomstige echtgenote zal worden als een prinses. Begin met een 
gewoon gesprek over alledaagse dingen. Focus niet enkel op uiterlijke 
schoonheid, maar benoem ook andere kwaliteiten die jouw aandacht 
trekken. Een mens bestaat uit zoveel meer dan enkel maar een li-
chaam. Ontwijk geen oog in oog contact, maar kijk elkaar aan, in de 
ogen, en wees oprecht. Het is de ziel 
die spreekt door de ogen. 

Wat als het een neen is?

Wees niet verontwaardigd of 
boos als je onmiddellijk of 
na verloop van tijd afge-
wezen wordt. Integendeel, 
respecteer die beslissing, 
want dat bewijst dat men 
eerlijk wil zijn met jou. Eis ook geen ‘ver-
klaring’ voor die neen. Maak er geen politie-
verhoor zonder misdaad van. Het gevoel dat hij of zij voor jou heeft 
kan je niet veranderen. Zorg ervoor dat je meer dan één datum kan 
voorstellen, en als alle datums meteen ‘ongepast’ zijn, dan is de kans 
groot dat er gewoon geen interesse is. Hou rekening met alle scena-
rio’s en besef dat niemand zich verplicht mag voelen, om welke reden 
dan ook. 
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...wordt vervolgd.

Als je zelf niet verder wil

Misschien ontdek je tijdens de eerste date die jij gepland had, dat je 
een verkeerd beeld had van de persoon waarmee je een relatie wou 
beginnen. Dat is natuurlijk heel ongelukkig, vooral als de uitgenodigde 
man of vrouw wél een relatie ziet zitten. Probeer zulke situaties zoveel 
mogelijk te vermijden, want menselijke relaties aanknopen ligt heel 
gevoelig en een hart is snel gebroken. (Dat is ook de reden waarom 
men seksuele betrekkingen dient uit te stellen tot na het huwelijk.) 
De beste manier om dit te vermijden is een of meer dates regelen 
zonder te praten over liefde of huwelijk of wat in die lijn ligt. Enga-
geer je aanvankelijk dat je wil daten, enkel en alleen maar omwille van 
vriendschap. Pas als blijkt dat alles de goede richting uitgaat, kan je 
wat meer gaan uitweiden over een mogelijke toekomst samen. Maar 
ondertussen zijn jullie misschien al beste vrienden, en dan kan het 
niet meer stuk!

Stop vooral niet met daten 
eens je gehuwd bent! 

Man en vrouw moeten zich 
steeds opnieuw verbinden, 
omdat de liefde vraagt om 

continu hernieuwd te worden. 

Liefhebben is blijven daten!


