tussen ons

LIEFDE
oor die
ouderdomsGRENS
Hoe voel dit om met ’n aansienlik ouer of jonger
man getroud te wees? Twee vroue met maats in ander
lewensfases lig die sluier
Deur MARIETTE SNYMAN

een liefdesverhouding is
sonder knelpunte en komplikasies nie, maar verhoudings
waar die maats se ouderdomme ’n goeie klompie jare
verskil, bring hul eie uitdagings
mee. Enersyds is daar kritiek uit die gemeenskap, veral
wanneer die man jonger is. Andersyds verg dit fyn voetwerk om
mense in verskillende lewensfases se verwagtinge en leefwyse
te versoen – in die besonder wanneer kinders of aftrede ter
sprake is.
Twee vroue, een met ’n ouer en een met ’n jonger eggenoot,
gee ons ’n kykie in hul ervaringswêreld.
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“My man is ’n jeugdige 65. Hy lyk regtig goed,” sê Delia*, ’n
aantreklike, lewenslustige 47-jarige met haar eie onderneming.
Pierre* was die uitvoerende hoof van ’n maatskappy en het ’n paar
jaar gelede afgetree. Hy is voorlopig by ’n ander projek betrokke.
Delia het Pierre in haar vroeë twintigerjare in die werkplek
ontmoet. “Hy was ‘n ervare, berese man en finansieel goed
gevestig. Ek het ’n uitgebreide rugsakreis oorsee aangepak en toe
ek terugkom, het ons saam ingetrek. Hy het my verskeie kere
gevra om te trou maar ek het bly sê ek is te jonk. Hy het voorgestel
dat ek hóm vra wanneer die tyd ryp is. En ek het – ses jaar later!”
Pierre het drie tienerdogters gehad. “Hy wou nie nog kinders hê
nie. Ek wou uiteraard ’n ma wees, maar ons het die kwessie nooit
uitgeklaar nie. Sake het op een of ander manier so ontwikkel dat
ons later twee seuntjies gehad het. Hulle is vandag op hoërskool.”
Delia onthou geen ernstige teenstand van vriende of familie oor
die ouderdomsverskil van 18 jaar tussen haar en haar geliefde nie.
“Vir my pa was die belangrikste dat Pierre my goed behandel.”
Delia se hoofuitdagings was om haar loopbaan te vestig, nauurs
te studeer en ’n goeie verhouding met Pierre se kinders te hê.
“Kinders is vir my alles. Die meisies was elke tweede naweek by
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’n Ouer man

Finansieel dra ek Pierre én die kinders.
“Ons rolverdeling was dekades lank tradisioneel: ek
het gewerk, maar ook die kinders rondkarwei
en huistakies verrig. Nou moet ek baie
meer ure insit om my ﬁnansiële
doelwit te haal, maar hoewel Pierre
nog altyd die inkopies behartig, het
hy nie van my ander verantwoordelikhede oorgeneem nie. Ek moet
elke keer vra of hy ’n kind by die
skool sal gaan haal, en ek vra nie
graag nie. Ek het ’n sielkundige
hieroor gaan spreek, maar sy het gesê
dis te laat om nou hieroor te onderhandel. Ek kan dit nie met hom deurpraat nie;
hy is van ’n ander generasie wat nie graag oor sulke
kwessies kommunikeer nie.
“Dis ook moeilik om skielik minder bewegingsvryheid te hê. Pierre het vroeër baie oorsee gereis en ek
het gereeld ’n groep vriendinne vir ’n partytjie
oorgenooi, of ’n naweek saam met hulle deurgebring.
Nou dink hy ek het ’n sosiale probleem omdat ek wil
kuier. Dis nie vir hom lekker as ek weg is vir werk nie
en bedags wil hy ook weet waarheen ek gaan. Hy is
lief vir houtwerk, maar ek dink nie dis vervullend
genoeg nie. Sy werk het hom status gegee en hom aan
die gang gehou.
“Ek dink ons het sover ’n goeie lewe gehad, maar ek
bekommer my oor hoe ’n leë nes ons gaan raak. Ek
kan my nie voorstel hoe dit sal wees as hy 75 is en
ek 57 nie.
“My raad aan ’n jong vrou in my posisie sou wees
om betyds vir albei se aftrede te begin spaar en
huweliksberading ononderhandelbaar te maak sodat
daar doeltreffende kommunikasie is. Maar dis ook waar dat geen
verhouding waarborge het nie. Die groot vraag bly of daar ’n vonk
tussen julle is!”

Dit verg
fyn voetwerk
om mense in
verskillende
lewensfases se
verwagtinge te
versoen

PIERRE SE AFTREDE HET
ONVOORSIENE KWESSIES
NA VORE GEBRING: “DIT
WAS VIR MY ’N SKOK TOE EK
AGTERKOM DIE ONUS RUS OP
MY OM DIE GELDTEKORT AAN
TE VUL. FINANSIEEL DRA EK
PIERRE ÉN DIE KINDERS.”

ons en ek het regtig hard gewerk
om hulle tuis te laat voel. Ek het
nooit probeer om vir hulle ’n ma
te wees nie, maar ek was ook nie
hul vriendin nie – eerder iets soos ’n jonger tante. Dit was ’n
aanpassing om vir drie kinders kos te maak en op te ruim. My
eerste aankoop was ’n skottelgoedwasser!
“Pierre en sy eks was op goeie voet en ek het haar doelbewus by
familiegeleenthede betrek. Mettertyd het ek besef dis dalk nie die
beste plan nie. Daar is altyd ’n rede waarom twee mense se paaie
skei en dit was ongemaklik – ook vir die kinders. Dis wel steeds
die gebruik dat ons Kersoggend ontbyt by haar huis gaan geniet.”
Toe Delia en Pierre se eersteling gebore is, was Pierre se
jongste dogter 15. “Ek het gesien sy is senuagtig maar het vir haar
die baba en sy bottel gegee. Sy het gesê sy weet nie wat om te
doen nie. Ek sê toe: ‘Dink jy ék weet?’ Vandag is die twee die
grootste maats denkbaar.”
Pierre se aftrede het kwessies na vore gebring waarop Delia
onvoorbereid was. “As jou maat ’n salaristrekker is, dring dit nie
noodwendig tot jou deur dat sy pensioen net ’n vyfde van die
normale maandelikse bedrag kan behels nie. Dit was vir my ’n
skok toe ek agterkom die onus rus op my om die tekort aan te vul.

’n Jonger man
“Die ouderdomsverskil tussen twee mense maak wel vir ander
saak,” sê Laura* (54), ’n sprankelende skrywer en entrepreneur
wie se soepel lyf verklap dat sy ’n professionele danser was. “My
man, Neil*, is elf jaar jonger as ek. Toe ek hom ontmoet, was ek in
my laat dertigerjare en in die ﬁnale stadium van ’n moeilike
egskeiding. Hoewel ons mekaar werklik begryp het en ek dadelik
besef het ons is geesgenote, het dit my gehinder dat ek soveel ouer
was. Ek het ook ’n dogtertjie van tien gehad.
“Ek gaan nie voorgee dat die situasie destyds rooskleurig was
nie. Daar was baie kritiek. Neil kon nie verstaan waaroor die
bohaai was nie, maar ek het geglo ons ouderdomme sou mettertyd ’n knelpunt word. Ek het jare lank sy huweliksaanbod van die
hand gewys sodat hy vry sou wees om te gaan as hy sou wou.
“Hy was gek na my meisiekind en het nooit op ’n eie kind
aangedring nie. Maar toe ek 43 word, het hy aan ’n baba begin
dink. Hy wou weet of ek vir ’n laat swangerskap sou kans sien. My
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tussen ons
MET OOP OË
Wanneer het ’n huwelik tussen mense wie se ouderdomme
aansienlik verskil ’n goeie kans om te slaag? Dr. Lorna Geer,
voorligtingsielkundige van Centurion wat in hipnoterapie
spesialiseer, gee raad:
đVolwassenheid gaan nie oor ouderdom nie, maar oor
selfkennis en insig in jou maat sowel as in julle verhouding. Is
jy gemaklik met wie jy is, of is dit jou maat se funksie om vir
die wêreld te wys hoe sexy of aantreklik jy is?
đIs daar respek vir mekaar se menswees en mening?
đKan julle oor alle kwessies onderhandel, of is een se woord
op sekere gebiede wet?
đWord die grondreëls vir belangrike sake soos kinders en
die finansiële implikasies van aftrede doelbewus en deeglik
uitgeklaar?
đGun julle mekaar sukses en groei, of gaan die ouer een
bedreig voel as die jonger een begin uitblink?
đMense in verskillende lewensfases het minder geleentheid
om alles saam te doen. Die jonger een wil byvoorbeeld
partytjie hou en die ouer een voel nie lus nie. Kan die ouer
een terugstaan en agterna plesier put uit die jonger een se
deel van sy of haar ervaring?
đIs daar wedersydse vertroue?
đIs albei in staat om die ander een in sy of haar wêreld te
gaan “besoek” deur werklik belang te stel, uit te vra, en te
luister?
đIs julle oop vir mekaar se musieksmaak en ander voorkeure
wat kan verskil?
Dr. Lorna Geer: 012 667 2417 en www.lornageer.co.za

ginekoloog het my laat verstaan ek is verby my sell by date, en ons
het besluit om rustig te wees daaroor. As dit moes gebeur, sou dit.
“Daardie Desember het ons by vriende in hul strandhuis
gekuier. Hul blonde baba het in my arms aan die slaap geraak
terwyl ek met my voete in die see staan, en ek het ’n blonde

Ons het dieselfde morele
kompas, ons is een van sin en
ons groei saam
seuntjie van my eie gevisualiseer. Binne ’n paar weke het ek
swanger geraak – op 45! - maar bisar genoeg het ek dit nie toe
besef nie. Die enigste teken was dat my menstruasie ’n paar keer
weggebly het; geen naarheid of ander simptome nie. Ek het
gedink ek is in my menopouse.
“Ek het in ’n ander stad gewerk en toe ek tuis kom, het ek Neil
gevra om saam met my ginekoloog toe te gaan. Ek het vroeër ’n
gewas uit my baarmoeder laat verwyder en was bang daar was
dalk nog een. Die ginekoloog het ’n sonar geneem en toe hoor ons
dit duidelik: ’n hartjie wat klop. Neil en die dokter was albei in
trane. Ek was in skok. Ek was reeds twaalf en ’n half weke
swanger, verby die riskante trimester.
“Ongelukkig het die bloedtoetse op abnormaliteit gedui. Die
volgende stap sou ’n amniosentese wees. Twee van my vriendinne
het hul babas weens ’n amniosentese verloor, en ek het intuïtief
geweet my baba is normaal. Omdat ek buitendien nie ’n aborsie
sou oorweeg nie, het ek teen die amniosentese besluit. Ek is na ’n
bekwame spesialis by ’n hospitaal met die voorste toerusting
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verwys. Hy het intensiewe toetse gedoen en sy mening was dat
alles reg lyk. Hy het gesê my liggaamsouderdom is 36! Ek het die
gesondste swangerskap gehad en eenvoudig geblom.
“Die geboorte van ons seuntjie was wonderlik. Dit het my en
Neil nóg nader aan mekaar gebring, en my dogter was in die
wolke. Vreemd genoeg het ouerskap die hele ouderdomskwessie
makliker gemaak. Skielik was ons nie meer die cougar en die toy
boy nie, maar bloot Dean* se pa en ma.
“Vier jaar later is ons getroud. Ons was met vakansie en Neil
het gesê: ‘Hier hardloop ons vierjarige op die strand rond – nou
gaan jy met my trou.’ My dogter het ons aangemoedig. Aan die
een kant het die huwelikseremonie niks verander nie; alles was
nog dieselfde. Aan die ander kant het dit ons as ’n gesinseenheid
bevestig.
“Ons seunskind het leerprobleme – Neil het ook daarmee
gesukkel – maar ons kry die nodige hulp. Ander mense van my
ouderdom is semi-afgetree, en ek karwei ’n kind na buitemuurse
aktiwiteite en pak skoolkosblikke!
“Ek bekommer my nie meer dat Neil na jonger poppies sal kyk
nie. Ons het dieselfde morele kompas, ons is een van sin en ons
groei saam. Ek dink ook nie gedurig daaraan dat ek sestig gaan
wees wanneer Dean hoërskool toe gaan nie. Ek is energiek. Ek
doen elke dag joga sodat ek soepel kan bly en innerlike vrede kan
ervaar. Ek leef één dag op ’n slag, en geniet my kind.”
Ná my onderhoud met Laura het sy gegroet en weggestap, maar
toe draai sy laggend terug. “Ons het nooit oor seks met ’n jonger
man gepraat nie. Dis amazing. Skryf dit in jou artikel!” rr
*skuilname

Wat dink jy? Gee jou mening en wen

STEM JA OF NEE OP ONS VRAAG IN “WAT DINK JY” EN JY KAN
EEN VAN DRIE PLUSH SUPREME-GESKENKPAKKE
TER WAARDE VAN R840 WEN.
IS JY OP SOEK NA ‘N SKOONMAAKMIDDEL WAT JOU HUIS
SPRANKELSKOON MAAK EN HEERLIK VARS LAAT RUIK? DIE
NUWE PLUSH SUPREME FLOOR AND ALL PURPOSE CLEANER
(R19,99) IS DIE OPLOSSING, WANT IN NET EEN STAP KAN JY
ENIGE OPPERVLAK BLINKSKOON MAAK.
BESKIKBAAR BY UITGESOEKTE KETTINGWINKELS LANDWYD. VIR
MEER INLIGTING KYK BY WWW.PLUSH.CO.ZA
VRAAG: DINK JY ‘N PAARTJIE MET ‘N OUDERDOMSVERSKIL VAN
TWAALF JAAR OF MEER KAN GELUKKIG WEES?
BESOEK VANDEESMAAND ONS WEBBLAD,
WWW.ROOIROSE.CO.ZA EN KLIK OP DIE “WAT
DINK JY”-BLOKKIE OM DEEL TE NEEM.

