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BRAM BAKKER
Arts Bram Bakker (58) buigt zich elke maand
over onze geestelijke gezondheid.
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Het nut van ruzie

eel mensen houden niet van ruzie maken.
Het roept nare herinneringen bij ze op,
of ze vinden het onbeleefd, of nog iets
anders. Ik heb het gevoel dat het ook iets is waar
we met het ouder worden meer moeite mee hebben. ‘‘Ruzie lost niets op’’, zei mijn oma altijd.
Het was een wijze vrouw, vol levenservaring,
maar op dit punt ben ik toch geneigd haar ongelijk te geven. Als ruzies niet ook een functie hadden, zouden ze niet bestaan, toch? Inderdaad,
weer Johan Cruijff: ‘‘Elk nadeel heb se voordeel.’’
Dus laten we even proberen te bedenken wat het
ons kan opleveren, zo’n heftige woordenstrijd.
Het is een droog feit dat er ruzies bestaan in deze
wereld, en vooral onze opvattingen daarover zijn
bepalend voor de last die we ervan hebben. We
zijn allemaal oud genoeg om te weten dat een
ruzie soms nodig is om elkaar beter te begrijpen,
om nader tot elkaar te komen.
Ik heb flink moeten oefenen om rustig te blijven
op het moment dat iemand boos op me wordt.
Meestal begon ik direct terug te schelden, of in
ieder geval verdedigde ik me heftig. Tegenwoordig lukt het me veel beter om naar
iemand die kwaad is te kijken alsof het
niets met mij te maken heeft.
Dat geeft dan vaak direct 
verrassende
inzichten: er is sprake van grote frustraties
bij de ander, en die krijg ik nu over me
heen. Maar een groot deel van
de frustraties heeft niets met
mij te maken. Dus waarom
zou ik direct in de verdediging
schieten en met een potje
verbaal
modderworstelen
gaan meedoen?
Het beste dat je kunt doen
als iemand je overlaadt met
heel veel emoties, is zelf de
kalmte bewaren. Luister
rustig naar de feiten en vraag

dan eens voorzichtig 
waarom het zo’n lading
heeft. Wat ook helpt, zijn subtiliteiten: ‘‘Ik vind
het vervelend voor je dat je zo geëmotioneerd
bent, maar het raakt nog niet direct aan mijn
emoties.’’
In nieuwe relaties zie je het ook vaak: angst voor
ruzie. We hebben het nu net zo leuk 
samen,
er moet vooral geen ruzie komen. Dat werkt
vervelend genoeg vaak averechts. Door het t aboe
op ruzie loopt de spanning tussen mensen vaak
onnodig hoog op. Terwijl het ventileren van

heftige emoties ook heel prettig kan zijn. Juist
tegen iemand van wie je houdt. ‘‘Was sich liebt, das
neckt sich’’, zeggen onze oosterburen treffend.

Ik heb flink moeten oefenen
om rustig te blijven als
iemand boos op me wordt
Een stevige ruzie, die op een goede manier wordt
beëindigd, kan een relatie zelfs sterker maken,
durf ik te beweren. Elkaar op weinig subtiele
wijze de (eigen) waarheid vertellen, maar
toch weer eindigen in de vredigheid van
de intieme relatie, betekent groei. In vooren tegenspoed, daar heeft het ook iets mee
te maken.
Het liefst vergelijk ik ruzie met een flinke
onweersbui. De lucht betrekt, er klinkt
gedonder, je voelt nattigheid, enzo
voort. Maar daarna is de lucht
geklaard en ruikt en voelt alles
flink opgefrist. De spanning is uit
de lucht, er komt een periode met
prettig rustig weer!
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