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De 5 talen van de liefde



Wij zijn Anthony en Inge, intussen al 21 jaar 
gelukkig getrouwd, wij hebben vier kinderen, 
we wonen in Hamme, Dendermonde. Ik ben 
huisarts, Anthony is ingenieur. Vandaag gaan 
we u vertellen over ons huwelijk en over 
de ervaringen die we binnen ons huwelijk 
gehad hebben, niet alleen over de goede 
momenten, maar ook over de wrijvingen die 
in dat huwelijk plaatsvonden.

We zijn gestart met ons huwelijk als twee unieke en verschillende 
mensen met onze eigen opvoeding, onze eigen achtergrond, met 
waarden die we hebben meegekregen, en met onze dromen. Als je huwt 
ga je een verbond aan, je wil samen op weg gaan, maar dat is niet altijd 
zo vanzelfsprekend. We hebben ook gekozen voor ‘Echte Liefde Wacht’, 
dus geen seksuele betrekkingen vóór het huwelijk. Die belofte om samen 
oud te worden in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in 
voorspoed en tegenspoed, is wel iets waar wij aan willen vasthouden, dat 
is geen loze belofte.

Jammer genoeg stranden veel huwelijken, 
ook bij gelovige koppels: Één op de drie 

huwelijken in het algemeen gaat ten 
onder voordat het oudste kind drie 

jaar is en dat is echt wel schrijnend. 
Ook gelovige mensen moeten 
blijven werken om hun huwelijk 
en die liefde voor elkaar in stand 
te houden. Denk niet dat de 
problemen binnen het huwelijk 

wel vanzelf zullen ‘verdwijnen’, 
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daar moet aan gewerkt worden, niet alleen door zaken te doen die het 
huwelijk in de goede richting sturen, maar ook door zaken te vermijden 
die het huwelijk in de verkeerde richting sturen.

Toen wij pas getrouwd waren hadden het we gevoel dat we heel goed 
overeen kwamen, wij hadden dezelfde idealen, wij deelden ons geloof, 
onze ideeën over het leven waren dezelfde, dus op het moment dat 
wij trouwden hadden wij niet onmiddellijk verwacht dat er problemen 
zouden opduiken. Maar na een paar jaren huwelijk hadden we wel het 
gevoel: “er moet meer zijn dan dit”. 

We hebben dan een boek gevonden van Gary Chapman met als titel: 
‘De vijf talen van de liefde’. Dat boek was de sleutel van de oplossing 
voor vele van onze ‘problemen’. Hij vergelijkt de verschillende talen van 
de liefde met de verschillende volkstalen. Als iemand tegen ons Chinees 
of Russisch of Tagalog spreekt, dan gaan wij dat niet verstaan, omdat we 
die taal niet kennen. Zo is het ook met de ‘talen van de liefde’: er bestaan 
verschillende ‘talen’ om die liefde uit te drukken, maar als de ene die taal 
wél kent en de andere niet, dan zal de boodschap niet overkomen. 

Een tweede aspect waar Gary Chapman het over heeft is de liefdestank. 
Een mens heeft liefde nodig en als een mens zich geliefd voelt door de 
daden van liefde die hij van zijn echtgeno(o)t(e) ontvangt, dan kan men 
dat vergelijken met een benzinetank die bijgevuld wordt. Als men met 
een wagen rijdt zonder bij te tanken, dan zal op een gegeven moment 
de benzinetank leeg zijn en zal de wagen niet meer doen wat ge van die 
wagen verwacht, namelijk: rijden. Zo is het ook met een mens: als de 
liefdestank leeg is doordat hij niet meer bijgevuld wordt, dan zal op een 
gegeven moment die liefdestank leeg zijn en kan je van 
die persoon niet meer verwachten dat die persoon 
dingen doet die je normaal wel van hem/haar kan 
verwachten. Een volle liefdestank die geeft die 
energie, geeft die kracht, geeft die veerkracht 
waardoor je als koppel ook veel sterker staat. 33



De vijf talen van de liefde zijn: 

1) Lichamelijke aanrakingen. Sommige mensen hebben graag 
lichamelijke aanrakingen of worden graag geknuffeld, en 
verwachten dat anderen dat ook graag hebben.

2) Geschenken. Sommige kinderen delen heel graag geschenken 
uit, dat zit daar soms al van kinds af in. Maar zij gaan ook graag 
geschenken krijgen, omdat zij zich zo geliefd voelen. 

3) Positieve woorden. Iedereen heeft positieve woorden nodig, 
een mens leeft daarvan. Sommige mensen die hun hele leven 
lang gekleineerd en vernederd werden zullen op een gegeven 
moment er onder door gaan. 

4) Dienstbaarheid. Mensen die dienstbaar zijn verwachten ook 
hulp van andere mensen. Dienstbaarheid is een taal die graag 
door mensen gesproken wordt, er bestaan mensen die altijd 
bezig zijn voor een ander, dat is hun taal om hun liefde te geven. 

5) Tijd en aandacht. Aan mensen tijd en aandacht geven is ook 
heel belangrijk. Tijd spenderen met elkaar, aandacht geven aan 
elkaar.

Gary Chapman moedigt ons aan om op zoek te gaan naar de taal van onze 
echtgeno(o)t(e): wat maakt hem of haar blij, wat geeft hem of haar vleugels? 
Die vijf talen van de liefde kan je ook gebruiken bij je familieleden, je 
vrienden en je kennissen. Iedereen verlangt naar liefde. Ook bij kleinere 
broers of zussen, of als je aan je ouders wil tonen dat je van hen houdt, 
of bij je vrienden als je iemand tegenkomt die wel eens een hart onder de 
riem mag gestoken worden, dan helpt het als je de talen van de liefde op 
de juiste manier gebruikt. Sommigen hebben graag een schouderklopje, 
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anderen een knuffel, een positief woord kan voor iemand anders heel 
belangrijk zijn. Dus niet alleen in het huwelijk maar in alle relaties die je 
hebt kan je die talen van de liefde gebruiken. 

Ga dus op zoek, want iedereen heeft een hoofdtaal, plus nog twee of 
drie andere talen die ook belangrijk zijn. Ga op zoek naar de taal van uw 
echtgeno(o)t(e). Hoe reageert hij/zij als ik dit doe? Hoe reageert hij/zij als 
ik dat doe? Als hij/zij mij een knuffel geeft, word ik daar blij van of niet? 
Gaat hij/zij dat merken of niet? Als je op zoek bent naar die taal moet 
je elkaar ook goed in het oog houden. Probeer eens een andere taal. Ik 
herinner mij dat Anthony eens een bos bloemen gekocht had voor mij 
en mijn reactie was: “Heb je daar zoveel geld aan uitgegeven?” Dat was 
natuurlijk pijnlijk voor Anthony en ik heb daar nu spijt van, want ik krijg 
wél graag af en toe een bloemetje, maar ik zeg dat niet. Ik heb dat toen 
wel verkeerd geuit. Dus zo af en toe proberen met een complimentje of 
een geschenkje, en dan ga je zien: ah ja, daar fleurt hij van op, dat heeft die 
graag, en dan is dat misschien ook wel zijn of haar taal. Ook bij vrienden, 
of kinderen, of ouders kan men 
zo op zoek gaan.

In zijn boek geeft Gary Chapman 
vele voorbeelden van mensen 
die bij hem gekomen zijn met 
een huwelijk dat niet zo goed 
werkte, en waardoor een of 
beiden zich teruggetrokken 
hadden in zijn/haar schelp. 
Door op zoek te gaan naar die 
talen van de liefde vonden ze dan terug vervulling in hun huwelijk en 
konden ze hun relatie opnieuw opbouwen. In het begin wisten wij niet 
dat die vijf talen van de liefde bestonden. En als er dan iets scheef liep, 
dan wisten we wel dat er iets mis was, maar niet juist wat. Het lezen van 
het boek ‘De vijf talen van de liefde’ was dan wel een hulp. Maar het heeft 
wel een hele tijd geduurd om dat te weten te komen. 55



Ik herinner me nog dat ik na een lange en lastige werkdag met de moto 
thuiskwam, en Inge zag mij en liep naar mij en ik dacht: “”Aha, ik ga hier 
een knuffel krijgen, of ze gaat mij om de nek vliegen”, en ik keek daar 
al naar uit, en zo’n tien meter vóór mij slaat ze af naar het huis om het 
fornuis aan te zetten omdat ze dacht dat ik waarschijnlijk wel honger 
zou hebben na zo’n lange werkdag. Om maar te zeggen, haar taal van 
de liefde is dienstbaarheid en door die dienstbaarheid wil ze haar liefde 
uiten, maar ik had veel liever een knuffel gekregen in de plaats van 2 
minuten vroeger warm eten … . Beiden hadden we op dat moment wel 
heel zuivere bedoelingen, maar als je de foute taal spreekt komt de 
boodschap niet goed over. 

Ik, Inge, moest dus de liefdestaal van Anthony leren, wat vooral lichamelijke 
aanraking is, maar voor mij was dat niet zo evident. Gedurende de vijf 
jaren dat we verloofd geweest zijn is dat nooit ter sprake gekomen, 
waardoor we in het huwelijk dan toch tegen elkaar gebotst zijn. Bij mij 
heeft dat veel geduld en veel oefening gevergd. De 
openbaring van de talen van de liefde is niet 
agressief, maar er is wel meer nodig om zich 
veilig te voelen, om zich gerespecteerd te 
voelen, om elkanders taal te kunnen spreken. 

Een andere taal aanleren, zoals bijvoorbeeld 
Chinees, dat vergt veel inspanningen, en zo is het 
ook met de talen van de liefde, men moet blijven 
oefenen om te vermijden dat men die talen vergeet. 
Op stressvolle momenten is er soms niet genoeg energie 
over om ook nog een vreemde taal te spreken, en dan kan 
men terugvallen naar zijn oude gewoontes. Maar daar moeten beiden 
dan wel begrip voor hebben.

Die behoefte aan lichamelijke intimiteit was bij ons verschillend, ook de 
drang naar seksualiteit, en dat gaf soms wel spanningen. Een ander boek 
van Gary Chapman dat ons daarin geholpen heeft is: ‘Huwelijk: verbond 66



voor het leven’. Daarin bespreekt hij de soorten van intimiteit die je 
als koppel best probeert te bewerkstelligen of probeert te creëren om 
onderling veiligheid en respect 
te krijgen. Er zijn vier soorten 
van intimiteiten: de sociale 
intimiteit, de intellectuele 
intimiteit, de seksuele intimiteit, 
en de geestelijke intimiteit. 

Sociale intimiteit is van belang 
om veiligheid en respect te 
creëren naar elkaar toe, om 
te kunnen praten met elkaar, 
je moet je veilig en geborgen voelen om het tweede niveau van je 
gedachten te durven uiten zonder dat de ander dat gaat weglachen of 
dat gaat negeren of niet aandachtig gaat luisteren. Er moet een sfeer 
gecreëerd worden waarin beiden zich veilig voelen. Sociale intimiteit is 
de basis voor een goed huwelijk en voor een goede verbondenheid. Het 
is dus een prioriteit om te leren goed met elkaar te praten. Maak daar dus 
tijd voor, ook al is het niet altijd evident met de kinderen en het werk en 
zo. Maak tijd om met elkaar te praten of om iets bij te leggen, want dat is 
heel belangrijk.

Gary Chapman legt ook een verband tussen de vier vormen van intimiteit, 
zij hangen wel degelijk samen. Intellectuele intimiteit is nodig om van 
gedachten te kunnen wisselen. Seksuele intimiteit kan moeilijker zijn 
door bijvoorbeeld een strenge  opvoeding. Maar wanneer men zich al 
geborgen voelt door de sociale en de intellectuele intimiteit, dan zal die 
seksuele intimiteit automatisch ook beter gaan. Ook de geestelijke, de 
spirituele intimiteit is belangrijk: samen naar de H. Eucharistie gaan, een 
gebed of een Bijbeltekst samen bespreken, debatteren over een preek, 
enzovoort. Maar al die soorten van intimiteit zijn verbonden, want als 
koppel kies je er ook voor om elkander te bevredigen en tegemoet te 
komen in alles. 77



Intimiteit heeft veel te maken met communicatie, je ziel blootleggen. 
Zonder communicatie ga je je niet kunnen blootgeven en ga je niet aan 
intimiteit kunnen werken, en omgekeerd zal zonder intimiteit de ander 
zich niet voldoende comfortabel voelen om zich bloot te geven in een 
gesprek. Intimiteit en communicatie gaan hand in hand en moeten samen 
groeien. De liefdestaal van tijd en aandacht zat bij ons wél goed, samen 
praten, dat was voor ons beiden leuk. 

Woensdagavond is onze date-avond, de kinderen weten dat, dan gaan 
we samen ergens naartoe, of drinken we samen een glaasje wijn, dat is 

de avond voor ons tweeën. 
Als koppel is het belangrijk 
dat je tijd maakt voor elkaar, 
ook als er kinderen zijn. 

Ik was in het begin niet in 
staat om op een duidelijke 
manier te communiceren met 
Inge en ik trok mij dan terug 
in mijn schelp, verongelijkt en 

slechtgezind op Inge omdat ik vond dat ze tekort schoot, en dan werd ik 
stil met als gevolg dat Inge haar liefdestank leeg raakte, en we wisten niet 
de goede manier om daar uit te komen. We hebben dus geleerd om daar 
op een goede manier over te praten, dat is veel beter dan in uw schelp 
te kruipen en stil te worden. s’ Avonds vergiffenis vragen aan elkaar of 
samen een vergiffenis-gebedje zeggen dat vooraf aangeleerd werd kan 
ook heel goed helpen, dan wordt er nog niet geuit wat er juist mis is, maar 
dan is toch al de eerste stap gezet naar de verzoening. Het vergiffenis-
gebed heeft een symbolische waarde, en ook al zijn 
het uw eigen woorden niet, de intentie is wel heel 
duidelijk. Je hoeft dus niet de juiste woorden te 
vinden, maar je geeft elkander wel vergiffenis en 
de situatie ontdooit, en we weten ook dat de 88



andere niet perfect is. Ieder conflictje waar er geen vergiffenis is, is als 
een steen die tussen jullie beiden gelegd wordt. Een paar stenen is geen 
probleem, daar  kan je overheen  stappen, maar als je een hele hoop stenen 
opstapelt omdat er geen vergiffenis is, is het alsof jullie een muur bouwen 
tussen jullie beiden die jullie relatie en jullie intimiteit zullen bemoeilijken. 
Het is heel belangrijk om vergiffenis te schenken als opening om een 
probleem op te lossen. Ook nederigheid is belangrijk: durven toegeven: 
“Ik was fout!” en zeggen dat je er spijt van hebt. Dus niet praten om je 
gelijk te halen, maar eerst goed luisteren naar elkaars verhaal, eerst elkaar 
goed laten uitpraten. Het kan ook gebeuren dat de ene persoon denkt 
heel duidelijk gecommuniceerd te hebben, terwijl de boodschap bij de 
andere toch niet toegekomen is. Er zijn manieren van communiceren die 
de andere persoon meteen doet stoppen met luisteren. Bijvoorbeeld: als 
ik door mijn frustratie en mijn lege liefdestank begin te communiceren op 
een verwijtende manier, dan gaat Inge stoppen met luisteren en al wat ik 
dan nog zeg heeft geen zin meer. Probeer op een constructieve manier 
te praten, niet als een frontale aanval. Het is niet de bedoeling dat er 
een winnaar en een verliezer is, het is de bedoeling dat er een probleem 
opgelost wordt, zodat jullie op een harmonieuze manier samen verder 
door het leven kunnen stappen. 

Je moet ook leren om ‘gezond ruzie te maken’. Kwaad worden op een 
agressieve manier is verkeerd, maar het is eveneens verkeerd om zich 
terug te trekken in zijn schelp en te stoppen met praten. Het is vaak niet 
alleen de andere die iets fout doet,  het is in de dynamiek tussen beiden 
dat er iets fout zit, en omdat je deel uitmaakt van die dynamiek, moet je 
kijken wat je zelf fout hebt gedaan. In plaats van naar de andere te gaan 
en uit te leggen wat de andere fout doet, 
is het beter om naar de andere te gaan 
en uit te leggen wat jij denkt fout gedaan 
te hebben of wat je anders had moeten 
doen om zo een openheid te creëren. 
Daarbinnen kan ook de andere zijn of 
haar deel van de fout uiten en zo kan 
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je samen tot de conclusie komen dat beiden ergens schuld aan hebben. 
Beiden hebben de plicht om op tafel te leggen als er iets is. We hebben 
momenten gehad dat er voor mij een probleem was, en dat er voor Inge 
geen vuiltje aan de lucht was. Het is belangrijk dat jullie vóór het moment 
dat er problemen komen, al de nodige intimiteit en communicatie en 
vertrouwen tussen elkander hebben om die zaken op tafel te kunnen 
leggen. Sommige koppels hebben een ‘huwelijkskaars’, en als een van 
beide met een probleempje zit, dan wordt die kaars aangestoken als een 
signaal dat er iets mis is. 

Buiten die boeken hebben we ook veel gehad aan de ‘Fraternité de 
Tibériade’. Dat is een katholieke religieuze gemeenschap, geïnspireerd 
door Franciscus van Assisi en gevestigd in Lavaux-Sainte-Anne. We 
hebben daar gezinsweekends en conferenties gevolgd. Ook koppel-
weekends bij de ‘Gemeenschap Maria Kefas’ waren zeer leerrijk, onder 
andere op gebied van seksualiteit. Daar werd bijvoorbeeld gezegd: “Een 
man is als een gasvuur, een vrouw is een elektrisch vuur”. Dat wil zeggen 
dat een man een veel grotere seksuele drang heeft dan een vrouw, waar 
alles veel trager op gang komt. Het is normaal dat er een spanningsveld is 
tussen de mannelijke en de vrouwelijke seksualiteit en het is de taak van 
gehuwden om daar op een goede manier mee om te gaan. Wij hebben die 
goede manier gevonden, maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan, dat 

is een zoektocht geweest om die manier te vinden. 

Veel mensen denken dat het opbreken van hun 
huwelijk een goed idee is als de liefdestank 
van beiden leeg is. De zorg voor het werk en de 
kinderen en het huishouden kunnen er inderdaad 
voor zorgen dat alle energie op is en er geen energie 
meer over is om te investeren in het koppel. Het 
is een maatschappelijk probleem dat we moeten 
aanpakken, want de dynamiek die op dat moment 
overheerst voedt krachten die het koppel uit elkaar 
drijven. Maar de maatschappij gaat hier op een 1010



slechte manier mee om. Als bij het koppel het perspectief ontbreekt dat 
het een tijdelijke situaties is en wanneer het ook geen weet heeft van die 
talen van de liefde, dan is het begrijpelijk dat sommigen denken dat ze 
met de foute persoon getrouwd zijn, met als gevolg een echtscheiding. 

Ten slotte: wat zijn nu de drie puntjes die 
we u willen meegeven om jullie te helpen? 

Ten eerste. Wrijvingen. Het is normaal dat er in een huwelijk 
wrijvingspunten zullen zijn. Je mag dat niet beschouwen als een signaal 
dat je met de foute persoon getrouwd bent, je moet dat beschouwen als 
een signaal dat er werk aan de winkel is. Wat je altijd zal moeten beseffen 
is dat het huwelijk een werkwoord is, en dat het niet vanzelf gaat. 

Ten tweede. ‘Echte Liefde Wacht’, is zeer goed, zeer mooi, omdat 
de schoonheid van de seksualiteit door bewust wachten mooier wordt, 
het is echt zeer mooi als je dat samen kunt ontdekken. Het staat in de 
Bijbel: als man en vrouw word je één, het huwelijk is echt iets heel moois! 
Seksualiteit is niet vies, is niet verkeerd, is niet verboden. Integendeel: 
seksualiteit is iets heel moois, iets heel waardevols, iets heel kostbaars, en 
juist daarom moeten we er voor zorgen dat we er op de juiste manier mee 
omgaan. Wij hebben in onze huwelijksvoorbereiding te weinig rekening 
gehouden met het aspect ‘seksualiteit’. Er bestaat ook een boek: ‘The 
Good Girl’s Guide to Great Sex’ van de schrijfster Sheila Wray Gregoire, 
waarin uitgelegd wordt dat er binnen het huwelijk niets fout is met ‘Great 
Seks’, dus seksualiteit niet benaderen vanuit een negatieve hoek. Ook het 
boek ‘30 Days to great Sex’ van dezelfde schrijfster is een aanrader, maar 
dan eerder als je al getrouwd bent. 

Ten derde. Communicatie. Soms hebben onze ‘communicatievaar-
digheden’ de problemen erger gemaakt in plaats van beter. Goed met 
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elkaar leren praten is een vaardigheid die men enkel maar kan krijgen 
door veel te oefenen. Dus begin al te oefenen met communiceren tijdens 
de kennismakingsperiode vóór jullie huwelijk. Sheila Wray Gregoire geeft 
een duidelijke christelijke visie op seksualiteit zonder God uit te sluiten, 
zij neemt God helemaal mee in dat verhaal van de seksualiteit tussen man 
en vrouw, en ook vanuit het perspectief: het is iets heel moois dat je aan 
elkander kunt geven als je er op de juiste manier naar kijkt.

Ik wil graag afsluiten met een kort citaat uit het boekje ‘We worden 
geboren om nooit meer te sterven’, het levensverhaal van Chiara Corbella 
Petrillo, een jonge mama die moet sterven en aan haar zoontje schrijft 
over de liefde: “Van het weinige dat ik tijdens deze jaren begrepen heb, 
kan ik je alleen maar zeggen dat liefde het centrum is van ons leven, 
omdat we geboren worden uit een daad van liefde, omdat we leven om te 
beminnen en bemind te worden, en omdat we sterven om de ware liefde 
van God te leren kennen.”

Heb je bedenkingen of vragen bij deze tekst of rond dergelijke kwesties?  
Stuur gerust een mailtje naar info@provita.be1212


