
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat betekent liefde voor u? 
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Ik heb je lief 

Hij kijkt naar strepen hoog in de lucht  
Als snaren van z'n gitaar  
En plotseling herinnert hij zich dat ene lied  
In de wind weerklinkt het onverstoord  
En het heeft maar één akkoord  
 
Ik heb je lief, ik heb je lief  
Met heel m'n hart heb ik je lief  
Ergens kwam het vandaan  
Om nooit meer over te gaan  
Ik heb je lief, ik heb je lief  
 
Hij ziet 'n jongen en 'n meisje, zo mooi  
Ze voelen iets voor elkaar  
En om indruk te maken speelt hij op z'n gitaar  
Maar ze kent het lied al woord voor woord  
En het heeft maar één akkoord  
 
Ik heb je lief, ik heb je lief  
Met heel m'n hart heb ik je lief  
Ergens kwam het vandaan  
Om nooit meer over te gaan  
Ik heb je lief, ik heb je lief  
 
En het heeft maar één akkoord 
Ik heb je lief, ik heb je lief  
Met heel m'n hart heb ik je lief  
Ergens kwam het vandaan  

Om nooit meer over te gaan  
Ik heb je lief, ik heb je lief  
 
Ik heb je lief, ik heb je lief  
Met heel m'n hart heb ik je lief  
Ergens kwam het vandaan  
Om nooit meer over te gaan  
Ik heb je lief, ik heb je lief  

Will Tura 



 
Liefde wat betekent het voor u? 
 
Een mooie vraag, maar misschien ook een beetje een vraag waar we ons 
onwennig bij voelen als we hierop een antwoord willen geven. 
We hebben niet geleerd om erover te praten. 
 
En is het een gelegenheid om ook met bezoekers en bewoners over het thema te 
bespreken. Vragen over privacy, behoeften aan intimiteit, eenzaamheid, 
geknuffeld worden, seksualiteit, partnerrelaties kunnen leiden tot een open  
gesprek over vroeger en nu, vaak spreken mensen over het verlies van hun 
partner en wat het voor hen betekent. De deur openzetten voor een gesprek kan 
wonderen doen, het maakt het gewoon.  
 
Valentijnsdag is een ideale dag om het thema op een leuke manier op de kaart te 
zetten met mooie kaartjes of liefdesgedichten of wat dan ook. Het raakt iedereen. 
 
We willen het taboe doorbreken om erover te spreken. Vanuit een openheid en 
met respect over liefde, intimiteit en seksualiteit wensen het thema bespreekbaar 
maken “Breek de Stilte”. 
 
In het boekje vind je mooie citaten van gekende kunstenaars en andere mensen  
die verwoorden wat voor hen liefde betekent. Boeiend om van te genieten of 
voor te lezen. 
 
Vooraan lees je de visie van De Wingerd omtrent dit thema. Daarna volgen de 
gesprekken met bekende personen. En tenslotte willen we graag nog eens het 
materiaal die aangemaakt werd in de werkgroep ter beschikking stellen. 
Brochures vind je aan het onthaal.  
 
 
Veel leesplezier, 
 
 
 
 
 

  



Visietekst   intimiteit en seksualiteit in het woonzorgcentrum. 
 

Vanuit de visie en waarden van het woonzorgcentrum  werd de visietekst ontwikkeld ‘intimiteit 

en seksualiteit in het woonzorgcentrum’ 

 

Wat verstaan we onder intimiteit? 
"Intimiteit is het ervaren van gevoelens van genegenheid, verbondenheid 
en toewijding, de ruimte hebben om je diepste gedachten en gevoelens te 
delen met een ander.  
Het is het hebben van een betekenisvol en zingevend contact met een 
ander. In de vertrouwelijkheid van de intimiteit kunnen we ons eerlijk en 
kwetsbaar opstellen."  
 

 

Wat verstaan we onder seksualiteit? 
Seksualiteit is een normaal onderdeel van het menselijk leven. Het is 
een positief en onvervreemdbaar onderdeel van het mens-zijn.  
Seksueel contact met anderen kan bijdragen tot welbevinden van 
mensen. Dat geldt voor alle mensen, ook voor mensen met een 
verstandelijke beperking of ouderen al dan niet met dementie. 
Seksualiteit en intimiteit heeft dus een plek in het leven van ieder mens 
en draagt bij aan de kwaliteit van bestaan. Wat kwetsbare mensen 
betreft, heeft seksualiteit extra aandacht nodig en ondersteuning.  

De wereldgezondheidsorganisatie omschrijft seksualiteit als 
volgt : 
 “Seksualiteit is een centraal aspect van het leven van de 
mens. Het omvat seks, genderidentiteit en –rollen, seksuele 
oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. 
Seksualiteit wordt ervaren en vormgegeven in gedachten, 
fantasieën, verlangens, overtuigingen, attituden, waarden, 
gedrag, handelingen, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit 
al deze dimensies kan omvatten, worden deze niet altijd 
ervaren of vormgegeven. Seksualiteit wordt beïnvloed door 
de interactie van biologische, psychologische, sociale, 
economische, politieke, ethische, wettelijke, historische, 
religieuze en spirituele factoren.” (WHO, 2010). 
 
 

 

In het woonzorgcentrum voeren we 
een positief beleid rond het thema 
‘intimiteit en seksualiteit’, wat moet 
leiden tot een klimaat met 
mogelijkheden. 
 
Anderzijds bieden we een 
beschermend kader met aandacht 
voor kwetsbaarheid, grenzen en 
misbruik. 
 

  



 
 

 
  



Diepgravende vragenlijsten invullen was in de negentiende eeuw blijkbaar een populair 
spelletje op feestjes van de burgerij. Proust is de bekendste naam waarvan vragenlijsten zijn 
bewaard, vandaar dat zijn naam er ook aan werd gegeven. Twee lijsten zijn van hem 
bekend. 

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De 
Morgen er een eigenzinnige draai aan. Vijfentwintig directe vragen, evenveel 
openhartige antwoorden.  

Eéntje heb ik eruit genomen : hoe definieert u liefde? Wat betekent liefde voor u? Het 
antwoord van schrijvers, kunstenaars, koks, voetbalreporters…. heb ik voor valentijnsdag 
samengebundeld. Om van te genieten!  

Hoe definieert u liefde? Tinneke Beeckman 
“Voor mij is er een gedicht van William Blake dat het helemaal zegt. Beter kan ik het niet 
formuleren. Het heet ‘How to know love from deceit’ en gaat als volgt: ‘Love to faults is 
always blind/ always is to joy inclined/ lawless winged and unconfined/ and breaks all 
chains from every mind’. En dat is het dus. Liefde is altijd een blijdschap en kent geen 
wetten en geen grenzen, en vooral: liefde bevrijdt je geest. Je aanvaardt mensen zoals ze 
zijn.” 
 

Wat betekent liefde voor u? schrijver Kader Abdolah 
De liefde. (hoest, zwijgt even, denkt na) De liefde is. Zonder de liefde zouden we onmogelijk 
kunnen zijn. Ik bedoel niet wij als individuen, maar als geheel. Zonder de liefde komt er 
geen energie vrij. De liefde heb je nodig om je ik te ontwikkelen. De liefde verbindt je met 
de schoonheid. De liefde is het paard dat je voor je karretje spant om te galopperen.” 
Als liefde het paard is dat je kar voorttrekt, is vriendschap degene die naast je zit in de kar. 
Het is goed om een betrouwbaar iemand naast je te hebben. Daarvan moet je je bewust 
zijn. Vriendschap moet je onderhouden net als een tuin, anders verwelkt ze.” 

 

Wat betekent liefde voor u? VUB-rector Caroline Pauwels . 
“Ten eerste vind ik dat er veel verschillende vormen van liefde zijn – liefde voor je partner, 
voor je vrienden, voor je familie, voor de verre ander – en die hebben allemaal hun eigen 
definitie. In deze vraag wordt de liefde heel snel gereduceerd tot the one and only en zo 
beleef ik haar niet. Ik kan mezelf echt inzetten voor de ander, voor de mensheid, maar dat 
klinkt zo hoogdravend. 
“Liefde tilt je op en geeft je zelfvertrouwen. En liefde zonder humor kan niet voor mij.” 
 

Hoe definieert u liefde? Hilde Van Mieghem 
“Liefde is alles doen om de ander te laten groeien en bloeien, zonder dat je er zelf aan 
kapotgaat.” 



 

 

Landelijke liefde 

Twee paarden bij een hek, terwijl het avond wordt. 
De zware koppen naast elkaar, de schouders elkaar strelend, 
een liefde even smekend als bevelend, 
in een tevreden stilstand uitgestort. 
 
Zo te beminnen met een lange hals vol manen, 
een brede borst die op voorpoten rust, 
terwijl het hele lichaam kust en wordt gekust 
en 't zonlicht valt in een geluk vol tranen.   

Adriaan Morriën 

 
  



Wat betekent liefde voor u? professor Christine Van Broeckhoven (65) 
 “Als ik Marc zie lopen, voel ik nog altijd liefde. Voor mij is liefde gebaseerd op respect – 
want wij zijn heel verschillend – en op geborgenheid. Maar liefde is natuurlijk ook 
chemische en biologische aantrekkingskracht. Als de chemie tussen twee mensen niet juist 
zit, blijven ze niet samen. De geur van je partner is heel belangrijk. En elkaar voelen. (strijkt 
over haar hand) Liefde voel je. Fysiek.” 

 

Wat betekent liefde voor u? Wouter Torfs, grote baas van de gelijknamige 
schoenenketen.  
“Het beste voorhebben met iemand. Voor mij is liefde toch een van de drijfveren van het 
leven, waarom we hier zijn, wat ons leven echt vorm en betekenis geeft.” 

 

Hoe definieert u liefde? Joël De Ceulaer 
 “Wat mijn moeder voor mijn vader heeft gedaan. Hij had frontaalkwabdementie en kon na 
een tijd niet meer bewegen. Mijn moeder zat de laatste twee jaar van zijn leven aan zijn bed 
gekluisterd. Ze verzorgde hem, ze deed alles voor hem. Omdat ze elkaar beloofd hadden 
niet in een tehuis te moeten eindigen. Dat is liefde. Dat heeft niets te maken met vlinders in 
de buik. Dat is een diepe keuze. Mijn moeder heeft zich opgeofferd, met volle overtuiging. 
Zouden de millennials daartoe nog in staat zijn? (lacht) Herman De Dijn (filosoof, °1943, 
red.) heeft ooit gezegd: je gelukkig voelen heeft niet alleen te maken met je goed voelen, 
maar ook met je plicht vervullen. 
“En persoonlijk? Ik heb de ware liefde gevonden. Vandaar ook dat ik voor de eerste keer in 
mijn leven ga trouwen. Wanneer en hoe ik haar ten huwelijk gevraagd heb? Euh. Op 
oudejaarsavond, gezeten op één knie en met een ring in de aanslag. Op klassiek -
romantische wijze. (lacht) Het was direct in orde.” 

 

Hoe definieert u liefde? Kathleen Cools 
 “Je zou het mij misschien niet nageven, maar ik ben een onwaarschijnlijk moederdier. 
Moeder worden, dat rukt de definitie van liefde open. Voor mij betekende dat liefde in haar 
meest pure en ongerepte vorm leren kennen. Want in een partnerrelatie komen daar toch 
ook wel negatieve gevoelens bij kijken die je liever niet zou hebben. Liefde voor een kind is 
onvoorwaardelijk. Voor mij was dat echt een openbaring, zeker bij mijn eerste zoon, maar 
evengoed bij mijn tweede als bij mijn dochter. Mocht ik van een klif moeten springen om 
mijn kinderen voor onheil te behoeden, ik doe het meteen. 
 
“En wat de liefde tussen mijn man en mij betreft: je doorloopt samen verschillende stadia. 
Eerst is er de klik, dan ben je smoorverliefd, je trouwt en krijgt kinderen, dan komt er een 
soort afstand omdat je allebei met zo veel dingen tegelijk bezig bent, en naarmate de 
kinderen volwassen worden, komt er weer meer ruimte voor elkaar en groei je weer naar 
elkaar toe. Ik ervaar dat als een heel mooie evolutie.” 



 

 

De wolken 

Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag 
Lang-uit met moeder in de warme hei, 
De wolken schoven boven ons voorbij 
En moeder vroeg wat 'k in de wolken zag. 
 
En ik riep: Scandinavië, en: eenden, 
Daar gaat een dame, schapen met een herder - 
De wond'ren werden woord en dreven verder, 
Maar 'k zag dat moeder met een glimlach weende. 
 
Toen kwam de tijd dat 'k niet naar boven keek, 
Ofschoon de hemel vol van wolken hing, 
Ik greep niet naar de vlucht van 't vreemde ding 
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. 
 
- Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide 
  En wijst me wat hij in de wolken ziet, 
Nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet 
De verre wolken waarom moeder schreide –  

 

Martinus Nijhoff 

 
  



Hoe definieert u liefde? Joachim Pohlmann 
“Ik heb er niet meteen een antwoord op. Ik weet eigenlijk niet of er een sluitende definitie 
van bestaat. De liefde die ik voel voor mijn zoon is een andere soort liefde dan voor mijn 
vrouw, die ook weer een andere soort liefde is dan voor mijn moeder. Geef mij een jaar en 
ik geef jullie een definitie. (lacht) Sommige definities klinken wel leuk, maar zodra je er 
dieper over begint na te denken, doorprik je ze snel. Op deze vraag ga ik mijn joker inzetten. 
Mag dat?” 

 

Hoe definieert u liefde? Wendy Van Wanten 
“Liefde is een werkwoord hè. Met liefde bereik je alles. Zonder liefde kan je niet leven. 
Allez, ik toch niet. Liefde is voor mij ook mededogen. Met jezelf en met je medemens.” 

 

Hoe definieert u liefde? Colin H. van Eeckhout  
“Liefde is onvoorwaardelijk. Een onvoorwaardelijke verbintenis met iemand of iets.” 

 

Hoe definieert u liefde? Michael De Cock 
 “Euhm. Leonard Cohen zingt daarover: ‘Love is the only engine of survival’. (begint te 
zingen) 
“Liefde, of het gebrek eraan, is alles. Elk verhaal, elk menselijk gedrag is terug te schroeven 
tot die twee factoren. Elk vermogen of onvermogen komt daaruit voort, denk ik. Als je als 
kind geen liefde hebt gehad, is dat onherstelbaar. Je kunt je eigen jeugd niet overdoen. 
“Liefde is voor mij een goede basis om van daaruit uit te vliegen, de vrijheid te ontdekken 
en weer terug te keren. Liefde is genereus. Liefde is voor mij geven en niet krijgen, ook niets 
terugverwachten. Liefde is voor mij onvoorwaardelijk en belangeloos. 
“Met mijn vrouw ben ik nu negentien jaar samen. Drie jaar geleden zijn we getrouwd in 
Italië, op een mooie zonnige dag. Ik heb het gevoel dat onze relatie alleen maar beter wordt 
met ouder worden. De kinderen worden ook groter en maken nu actief deel uit van het 
gezin. Het zijn niet enkel volgers meer, maar individuen met hun eigen emotionaliteit en 
persoonlijkheid. Die interactie met opgroeiende kinderen vind ik fantastisch. Maar ook een 
gezin blijft zoeken. Als kind kun je het onvermogen of de beperkingen van je ouders niet 
begrijpen. Dat besef ik nu pas, nu ik ouder ben. Het is aanleiding voor veel drama’s, denk 
ik.” 

 

Hoe definieert u liefde? Tanja Dexters 
“Liefde is het leven. Leven is liefde. Onlangs nog heb ik tegen Valentina gezegd: liefde is het 
mooiste wat er is, maar kan soms ook heel hard pijn doen. Ik wil niet liegen tegen haar, 
maar wil ook niet negatief klinken. Ik haal altijd het voorbeeld van mijn ouders aan: echte 
liefde bestaat wel degelijk. Maar in de eerste plaats moet je jezelf graag zien. Pas als je 
vrede hebt met jezelf, kun je van anderen houden.” 

 



Voor mekaar 

Vroeger hield ik alleen van je ogen. 
Nu ook van de kraaiepootjes ernaast. 
Zoals er in een oud woord als meedogen 
meer gaat dan in een nieuw. Vroeger was er alleen haast  

om te hebben wat je had, elke keer weer. 
Vroeger was er alleen maar nu. Nu is er ook toen. 
Er is meer om van te houden. 
Er zijn meer manieren om dat te doen.  

Zelfs niets doen is er daar één van. 
Gewoon bij mekaar zitten met een boek. 
Of niet bij mekaar, in 't cafè om de hoek.  

Of mekaar een paar dagen niet zien 
en mekaar missen. Maar altijd mekaar, 
nu toch al bijna zeven jaar. 

 

Herman de Coninck 

 

 
  



Hoe definieert u liefde? Koen Vanmechelen 
'Het gevaarlijkste vind ik dat jonge generaties die nooit oorlog hebben meegemaakt, 
weleens zouden kunnen denken: een beetje geweld, dat is misschien nog zo slecht niet' 
“Liefde kun je alleen maar definiëren als je haar tegengestelde kent. En het tegengestelde 
van liefde is angst. Zodra je angst hebt, kun je geen liefde meer geven. Liefde heelt, angst 
stoot af. Angst zorgt ervoor dat er geen verbinding tot stand komt, dat er geen overdracht is 
van kennis. Angst leidt tot haat, tot oorlog, tot pijn. 
 
“Liefde is een groeiproces. Liefde geeft je de kracht om jezelf telkens opnieuw te definiëren, 
omdat je opgebouwd bent uit de anderen. Liefde zie ik als een verticale lijn, angst als een 
horizontale. Angst bestendigt het status quo. Liefde niet. Liefde is ontwikkeling, evolutie. 
Liefde maakt iets in je los wat je voorheen niet kende, tilt je op naar iets hogers. 

“Als een maatschappij enkel gericht is op status quo kan ze zich niet meer ontwikkelen. 
Daarin schuilt een groot gevaar. De geglobaliseerde wereld is gebaseerd op monocultuur, 
op eindeloze herhaling van hetzelfde, wat groei in de weg staat.” 

Wat betekent liefde voor u? Elke Pattyn 
“Euh, alles. In Maslows piramide van de primaire behoeften staat liefde op drie en bij mij op 
één. Voor mij is liefde even belangrijk als eten en slapen. Als er geen liefde zou zijn, als ik 
niet zou liefhebben of niet meer zou worden geliefd, hoef ik eigenlijk niet meer te leven. 
“Krijgen jullie niet altijd hetzelfde antwoord op deze vraag? Neen? Het meeste van wat ik 
zeg, vind ik zo cliché dat het mij eigenlijk al vermoeit om het te zeggen.” 
 

Wat betekent liefde voor u? Els Keytsman 
“Er zijn voor elkaar. Liefde is ook een onmiskenbaar gevoel: je voelt écht dat je van iemand 
houdt, je voelt ook een gemis wanneer die er niet is. 
“Er zijn natuurlijk verschillende soorten liefde. Ik probeer dat ook uit te leggen aan mijn 
zoon, wanneer hij zegt dat hij verliefd is op mij, of dat hij met mij wil trouwen. (lacht) Dat is 
natuurlijk een fase, maar soms ben ik toch wel bang dat hij zich te sterk aan mij zou binden. 
Hij ziet ook niemand anders in huis. Soms maak ik me zorgen: heeft hij wel genoeg 
mannelijke voorbeelden? Op school zijn er bijna geen mannelijke leerkrachten meer. En 
mijn mannelijke vrienden van vroeger zijn intussen getrouwd en gesetteld. Ik spreek dus 
vaker af met vriendinnen. Rond vaderdag zei mijn zoontje: ‘Mama, ik wil eigenlijk een papa.’ 
Zelf zou ik het ook wel fijn vinden om een partner te hebben, maar op dit moment is er dus 
niemand. Als je een donorkind wil, moet je die keuze maken vanuit een positieve instelling, 
niet vanuit een aversie tegen mannen." 

 

Wat betekent liefde voor u? Youssef Kobo , sociaal ondernemer en opiniemaker. 
"Iemand bij wie je tot rust komt, bij wie de hele wereld ineens verdwijnt. Ik ben altijd met 
1.001 dingen bezig; als ik dat bij iemand kan loslaten, is er liefde." 



 

 

 

Hij haalde haar uit de verpakking. Helemaal  

nieuw. Ze was helemaal nieuw. Zijn vingers  

wandelden over haar lijf en ze zuchtte waar hij  

dat gewend was. Ze sprak hem aan met haar 

 stem die meteen zijn armhaar deed bewegen 

 zoals het hoorde. Hij staarde naar een jaren 

 oude herinnering met geschuurd papier en lint 

 aan haar voeten en toch 

  

was ze helemaal nieuw 

             

                                               vijftiendeverdieping 

  



Wat betekent liefde voor u? Xander De Rycke, comedian 
“Aandacht, steun, begrip. Ik probeer ervoor te zorgen dat mijn lief altijd voorrang heeft op 
alles wat ik doe. Er zijn maar drie mensen met wie ik communiceer terwijl ik aan het 
schrijven ben, zij is sowieso nummer één. Ik schrijf thuis, wij wonen niet samen. Gisteren 
heb ik de hele dag niets gedaan, maar plots om halftwee ‘s nachts was er een doorbraak, 
heb ik één zin en één woord gevonden. En dan stuur ik haar een berichtje en steekt zij de 
loftrompet: goed bezig. Omdat ze weet dat ik het nodig heb. Onbewust steekt zij het vuur 
onder mijn gat. 

 
Wat betekent liefde voor u? schrijfster en radiomaker Heleen Debruyne 
“Ware liefde is vooral het opzijzetten van je eigen ego, de ander niet willen veranderen en 
de slechte kanten er gewoon bijnemen. En dat geldt niet alleen voor de partner met wie je 
seks hebt, maar ook voor vrienden of je ouders. 
“De liefde op zich heeft me nog niet teleurgesteld, wel mijn eigen gedrag in bepaalde 
liefdesrelaties. Ik heb er wel iets uit geleerd, in die zin heeft het toch nog iets goeds 
opgeleverd. De allesverslindende liefde wordt zo op een piëdestal gezet, terwijl het een golf 
kan zijn die alles meesleept en vernietigt. We willen daar met zijn allen zo graag in geloven, 
in die grootse, overweldigende emotie. Bij mij leidde dat soort liefde tot enorme ruzies – 
want ook dan heb je het gevoel dat wat je beleeft groots en belangrijk is. Terwijl het zo veel 
energie uit je zuigt. Ook jaloezie wordt zo geïdealiseerd. Alsof dat gevoel erbij móét 
horen. Bah. Nee, jaloezie is een kwalijke emotie. Als iemand dat gevoel in mij naar boven 
haalt, blijf ik er beter niet bij.” 

 
Wat betekent liefde voor u? arbeidseconoom Stijn Baert  
“Liefde is voor mij, tot in het diepste van het diepste, het beste willen voor iemand en er 
alles voor over hebben om dat mee te helpen realiseren. In de praktijk komt daar wel een 
beetje het gevoel bij kijken te willen beschermen. Omgekeerd ervaar ik graag zorg, in om 
het even welke vorm van liefde.” 

 
Wat betekent liefde voor u? TheColorGrey (23) Rapper 
“Of het nu gaat om een liefdesrelatie met je moeder, je zus, je partner of je vrienden, je 
moet altijd volledig jezelf kunnen zijn, vind ik. Geen twee gezichten hebben, dat is, denk ik, 
wel liefde. En de ander volledig kunnen vertrouwen. 
“Op dit moment is er geen plaats in mijn leven voor een serieuze liefdesrelatie. Mijn 
carrière staat nu voorop.” 
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Wat betekent liefde voor u? acteur Herman Verbruggen  
“Ik denk dat liefde een van de moeilijkst te verklaren emoties is. Voor mij voelt het eigenlijk 
aan als een overtreffende trap van vriendschap. In mijn formule behelst liefde altijd 
vriendschap. Het vormen van een geheel ook. Wat dan weer te maken heeft met 
wederzijdsheid, met een wisselwerking van emoties. 
“Als je jong bent, denk je dat liefde in bed kruipen is met het scoutsmeisje op wie je verliefd 
bent. Maar daar gaat het niet om. Je moet natuurlijk die eerste fase door en dat is nog een 
van de foutjes in de mensheid, denk ik. Want je moet geluk hebben. Verliefdheid verblindt 
je, je wordt gedreven door een seksuele drang. Veel mensen vergissen zich dus ook.  
“Als je liefde kunt ervaren, mag je echt heel blij zijn. De juiste persoon vinden met wie je 
een geheel kunt vormen, is niet vanzelfsprekend. Maar het is een heel fijn gevoel. Het leuk 
vinden dat de ander thuiskomt. Zwijgend naast elkaar kunnen zitten en daarvan genieten.  
“Aan mijn jeugdliefdes ging ik kapot. Had ik toen maar Petra ontmoet, de liefde van mijn 
leven, dan was mijn jeugd wat relaxter verlopen. (lacht) Maar ik heb haar pas op mijn 38 
leren kennen. Laat hè? (lacht) 
“En daarvoor? Onenightstands heb ik nooit gehad. Dat is niets voor mij, dat staat werkelijk 
haaks op wie ik ben. Ik kan niet zomaar voor de seks een paar uur met iemand doorbrengen 
en dan salut en de kost. Nee, dat kan ik echt niet. Ik heb wel een tijdje een vriendin gehad in 
Frankrijk, maar dat was een halfslachtige relatie. Dus seks heb ik jarenlang niet gehad, nee. 
(kijkt naar Fernand) Maar daar ga je niet van dood, hoor.” (lacht) 

 

Wat betekent liefde voor u? marketeer/opiniemaker/columniste Yasmien Naciri (26).  
Liefde is voor mij complex, ondefinieerbaar. Het Arabisch heeft zoveel woorden om naar de 
verschillende vormen en stadia van de liefde te verwijzen, terwijl het Nederlands alleen 
maar ‘liefde’ kent. (lacht) Hoe beperkend dat is, merk je als je een liefdesgedicht uit het 
Arabisch in het Nederlands vertaalt. Je moet maar eens de poëzie van Nizar Qabbani 
(Syrisch dichter, 1923-1998, red.) in beide talen lezen. Er gaat zoveel betekenis verloren. 
“Maar of het nu gaat om de liefde voor je ouders, je geliefde, je vrienden, je naasten of 
God, voor mij gaat het altijd gepaard met overgave. Vandaar ook mijn angst ervoor. Ik heb 
bindingsangst, ja, hoewel ik dat tot nog toe altijd heb ontkend. Ik ben bang om mijn 
zelfstandigheid, mijn onafhankelijkheid, mijn vrijheid te verliezen.  
“Op dit moment heb ik niet de moed om mij kwetsbaar op te stellen. Misschien komt het 
ooit, misschien komt het niet en ik zou dat eigenlijk niet erg vinden. Ik heb een heel goede 
soulmate, maar voor hetzelfde geld scheiden over een paar jaar onze wegen. Ik ga er niet 
van uit dat mensen eeuwig in mijn leven blijven.” 

 

Wat betekent liefde voor u? minister van Staat Miet Smet  
“In de ziel kunnen kijken van iemand. Bewondering hebben voor iemand. Respect hebben 
voor iemand. Dat is voor mij liefde. Meer kan ik er niet over zeggen.” 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 



Wat betekent liefde voor u? CEO/gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & 
Trade Claire Tillekaerts . 
“Als compliciteit. Dirk en ik, wij vormen een eenheid, waar we ons ook bevinden, de een in 
Gent, de ander aan de andere kant van de wereld. 
“Liefde op je 20, 30 heeft een heel andere finaliteit dan op je 40, 50 of 60. Hoe ouder je 
wordt, hoe makkelijker je elkaar de ruimte gunt om elk je ding te doen en te zijn wie je 
bent. Het wordt allemaal veel minder scherp. Die extreme verliefdheid maakt plaats voor 
onvoorwaardelijke samenhorigheid. Dat vind ik wel mooi.” 

 
Wat betekent liefde voor u? Raymond van het Groenewoud 
"Liefde heeft te maken met weerloosheid en de wil om op te gaan in de ander, of het 
andere. Sla ik nu uit mijn botten. Maar voorlopig ben ik tevreden met mijn definitie. Opgaan 
in de ander, ja. De bereidheid om jezelf te geven en erop te vertrouwen dat het een 
prachtige, goede zaak is. Liefde is ook een tegenpool van angst." 

 
Wat betekent liefde voor u? Piet Huysentruyt  
“Goh. Da’s toch ne raren dichter zeg, die Proust. 
“Liefde is eigenlijk onvoorwaardelijkheid. Alles doen voor de persoon die je liefhebt. Je 
vrouw, je kinderen, je ouders. Daar stopt het eigenlijk. Je kunt je vrienden liefhebben, maar 
dat is toch niet altijd onvoorwaardelijk. Er kan weleens een kink in de kabel schieten. Je 
naasten vergeef je veel rapper. 
“Mijn vrouw heeft altijd achter mij gestaan. In het begin met mijn restaurant in Wortegem-
Petegem zei iedereen: ‘Die Piet Huysentruyt, die is zo zot als een achterdeur. Die geeft 
kreeft met bloedworst, varkenspoot en rode kool, en dan legt hij er nog een oester bij!’ 
Mijn vader smeekte: ‘Pietje, geef ze toch een tarbotje met mousseline!’ Waarop mijn vrouw 
zei: ‘Tututut, we doen het op jouw manier! Dat is liefde. Voilà. En als er nu mensen komen 
eten, zijn ze fier dat ze erbij waren in Wortegem. 

 
Wat betekent liefde voor u? politicoloog Dave Sinardet  
“In het Frans hebben ze een mooi woord: complicité. Letterlijk vertaald is dat 
medeplichtigheid, maar dat doet misschien te veel denken aan Bonnie & Clyde. (lacht) Naar 
de geest betekent het dat liefde een soort van geheime of impliciete verstandhouding is die 
je met elkaar hebt.” 

 
Wat betekent liefde voor u? Inge Vervotte, bestuurder bij vzw Emmaüs. 
“Liefde maakt het onmogelijke mogelijk. Liefde is vaak een heel grote kracht, het doet je 
grenzen verleggen. Liefde is een soort van magische energie.” 



  

Sam Jinks, The Deposition 

  

 



Wat betekent liefde voor u? Marnix Peeters , schrijver en columnist 
“Liefde is het meest onpeilbare. Je hebt echt geen referentiekader. Je kunt denken: ik voel 
me hier wel goed bij, maar op de schaal van de liefde weet je niet waar je zit. Ik heb een 
vroegere relatie gehad waarvan ik nu denk: ik zat in de categorie 1/10. Zonder het te 
beseffen. 
“Liefde is zoals het leven zelf: op het einde kun je het en dan ga je dood. Je moet wel het 
geluk hebben om je echte zielsgenoot te vinden. En de dapperheid om op hem of haar te 
wachten. En alle verwachtingen van je afschudden.” 

 
Wat betekent liefde voor u? Hot Marijke, Vlaanderens bekendste prostituee.  
“Onvoorwaardelijk gaan voor iemand. Dat doe ik voor Paul, voor Adam, voor mijn zus. Voor 
hen zal ik alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt. 
“Of liefde geen monogamie inhoudt? Ja en nee. Fysieke monogamie hoeft absoluut niet, 
maar psychische monogamie wel. Geestelijke trouw. Een orgasme is maar een orgasme, 
denk ik dan. Of je dat nu met Jefke, Pierke of Paul krijgt. (lacht) 
 “Ik zie liefde als een geestelijke band. En die band hebben we heel snel gekregen. Om een 
lang verhaal kort te maken: in augustus 2005 hebben we elkaar leren kennen, in oktober 
zijn we gaan samenwonen, in december zijn we getrouwd. En het voelt nog altijd goed. 
“Liefde zonder seks? Dat kan zeker, ja. Stel dat Paul impotent wordt (Paul doet gespeeld 
nors, hilariteit), dan zal ik er nog altijd voor hem zijn.” 

 
Wat betekent liefde voor u? Petra De Sutter buitengewoon hoogleraar in de gynaecologie 
en Groen-senator Petra De Sutter  
“Onvoorwaardelijke liefde voor anderen zonder iets in de plaats te verwachten, dat is voor 
mij de hoogste vorm van liefde.” 
In essentie betekent liefde voor mij dat je je door de ander geaccepteerd voelt. In een 
relatie moeten geborgenheid en avontuur in evenwicht zijn. Heel veel koppels rijden zich 
vast in de veiligheid en gezelligheid van hun cottagebestaan. Samen knus aan het 
haardvuur, dat is best tof, maar soms moeten de hormonen ook eens door je lijf razen. 
Spanning opzoeken kan enorm stimulerend zijn voor een relatie. 
“Liefde houdt voor mij ook een toekomstvisie in, een gemeenschappelijk doel. Daarom 
vallen veel mensen na hun pensionering in een zwart gat; er is geen doel meer, 
professioneel noch privé.” 
Als er eens een week geen seks is, dan is dat maar zo. Liefde betekent ook de ander 
mindere periodes gunnen. Dat vergeten we vaak' 

 
Wat betekent liefde voor u? psychiater Dirk De Wachter  
“Onmogelijk verlangen. Met een vraagteken.” 



Foto Maria Bot uit het boek ‘Geliefden Timeless Love

  



Wat betekent liefde voor u? kinderpsychiater Peter Adriaenssens  
“Ruimte. Ruimte geven en krijgen. Elkaar vrij laten, binnen verbondenheid, dat is de kunst. 
Ik voel mij serieel getrouwd. Je moet je als koppel continu heruitvinden. 
“Ik vind het erg als jongeren zeggen: ‘Ja, mijn lief en ik zijn zeven jaar samen en we hopen 
dat het nog voor lang is.’ Hopen? Je moet godverdomme 200 procent zeker zijn als je met 
elkaar begint. Ja?! (lacht) Begin niet met: ‘wij hopen’. (windt zich geamuseerd op) Wij hopen 
wat? Wat? Waarom voeg je dat eraan toe? Je moet weten: liefde is een job; hè.” 

 
Wat betekent liefde voor u? onderneemster Sihame El Kaouakibi  
“Ik vind het moeilijk om te zeggen ‘liefde is…’ (lacht) Ik vind gevoelens moeilijk onder 
woorden te brengen. Ik kan liefde voelen voor een dier, de natuur, een mens, een vriend, 
een kunstwerk. Liefde kan pijn doen, maar kan ook helend zijn. Liefde zit voor mij vol 
tegenstrijdigheden. Liefde is ook loslaten.” 

 
Wat betekent liefde voor u? fotografe Lieve Blancquaert  
“Veel mensen verwarren liefde met bezit. Liefde is loslaten. Ik zou nóóít samen kunnen zijn 
met iemand die mij wil bezitten, daar loop ik van weg. Liefde is vrijheid. Ook je kind is je 
bezit niet. Het is een individu op zich en geen verlengstuk van jezelf. 
“Je kunt niet afdwingen dat iemand voor de rest van je leven exclusief van jou zal houden. 
Kun je je partner kwalijk nemen dat hij plots iets voelt voor iemand anders? Over ontrouw 
heb ik met Nic een afspraak gemaakt: ik wil het niet weten, ik ben gelukkiger als ik het niet 
weet. Dat is een heel gemakkelijke oplossing. Want wat ga je doen als je partner een scheve 
schaats rijdt? Als je het niet weet, brengt het ook geen onrust.“Je man is je man niet en je 
kind is je kind niet, zeker? Zo voel ik het.” 

 
Wat betekent liefde voor u? schrijfster Lize Spit  
“Voor mij is liefde echt wel een thuis, een plek waar je veilig bent. Maar als er één sluitende 
definitie voor bestond, zou ik er het komende jaar geen roman over schrijven.” 

 
Wat betekent liefde voor u? drummer Lander Gyselinck  
“Liefde is onvoorwaardelijkheid. Of het nu gaat om mijn vrienden, familie, lief of ex-lief, ik 
vind die mensen gewoon belangrijk voor de rest van mijn leven. 
“We leven in een maatschappij die gebaseerd is op het principe van geven en terugkrijgen. 
In de liefde valt dat helemaal weg. Ik zie mijn vrienden onvoorwaardelijk graag en hopelijk 
zij mij ook. Je kunt liefde beperken tot die ene persoon met wie je je bed deelt, maar ik vind 
het mooier om liefde ruimer te zien.” 

 
 



Mijn oma was zes jaar, ze was aan 
het spelen bij de buren. Er werd 
aangebeld, de buurvrouw deed 
open. 
 
Het waren Duitsers, of nee, 
de Duitsers, met 'de' ervoor, 
des te dreigender. 
 
Ze vroegen of de heer des huizes 
er was. "Ja", zei de buurvrouw en 
ze riep haar man. Die zich angstig, 
maar rustig naar de deur begaf, om 
de kinderen niet te laten schrikken. 
 
"Meekomen", zeiden de Duitsers. 
 
"Nee", zei de buurvrouw, duwde de 
deur op een kier en begon haastig 
zoekend door het huis te lopen. 
de trap op, de keuken in. 
 
Haar man keek naar de kinderen. 
Hij was inmiddels lijkbleek 
geworden. 
 
Even later kwam de buurvrouw de 
trap af met een tasje in haar hand. 
In het tasje zaten een 
tandenborstel, een appel en een 
schone onderbroek. 
 
Ze drukte het in de warme hand van  
haar man. Ze opende de deur en 
knikte naar de Duitsers. 
 
Die de buurman meenamen en 
een straat verderop een nekschot  
gaven. 
 

Dat tasje met die appel, die 
tandenborstel en die schone 
onderbroek, dat is liefde. 
 
Mijn oma, op wie dat tasje als 
klein meisje zo veel indruk maakte 
dat zij het voor altijd meedroeg en 
erover vertelde tegen iedereen. 
 
En ik, die dat tasje nooit meer 
zal vergeten en het nu weer 
doorgeef aan jou, compleet 
met onderbroek, appel 
en tandenborstel erin. 
 
Zo snel bij elkaar geraapt. 
Zo veel liefde spreekt eruit. 
 
En zo veel pijn doet het als 
dat tasje valt en die appel rolt, 
verloren over straat. 
 
Die man die neerviel, wist dat er 
van hem gehouden werd, (want) 
hij droeg het bewijs in de vorm van 
een tasje in zijn hand. 
 
En die appel kon overal heen 
rollen, maar hij is van grote  
waarde voor altijd. 
 
Dat is liefde. 
 
 



Wat betekent liefde voor u? Pascale Platel  
"Passioneel tegenover mijn man. En onvoorwaardelijk ten opzichte van mijn zoon. 
"In de liefde mag er geen barrière zijn. Je moet in staat zijn om in moeilijke momenten in 
elkaars ogen te kijken, en niet weg te lopen. En elkaar doen lachen is heel belangrijk. Als je 
samen niet lacht, is er geen liefde. 
"Mijn vader zei altijd dat ze het woord 'liefde' moesten schrappen uit het woordenboek, 
omdat mensen toch niet weten wat het wil zeggen. En omdat het voor hem meer draaide 
om zorg dragen en gehecht zijn aan elkaar. Dat vond ik wel schoon." 

 
Wat betekent liefde voor u? professor kerkelijk recht Rik Torfs  
“Cicero zei: idem velle, idem nolle. Hetzelfde willen en niet willen, dat is ware vriendschap. 
Voor een stuk is dat met liefde ook zo, maar dan moet er voldoende ruimte zijn. Er moet 
een connectie zijn, maar ook voldoende verschil. Ik vind dat zo’n moeilijk woord, liefde. Elke 
definitie is een verarming. Eigenlijk ben ik tegen definities. Vandaag wordt liefde te veel met 
een emotionele, en niet met een existentiële blik bekeken. Ik ben voorstander van een wat 
lelijker liefde.” 

 
Wat betekent liefde voor u? opiniemaakster Dalilla Hermans  
“Ik denk dat liefde is je in de plaats van de ander kunnen stellen, ook als je dat niet hoeft te 
doen. Empathie ligt dicht bij liefde, in mijn ogen. Een ouder die ondanks de kuren van zijn 
tiener hem of haar toch probeert te begrijpen, een partner die in een ruzie kan inbinden, 
ook al heeft die misschien gelijk, een burger die ondanks angst voor zijn eigen comfort het 
opneemt voor vluchtelingen: dat is liefde, denk ik.” 

 
Wat betekent liefde voor u? Wim Distelmans 
“Als onvoorwaardelijk. Houden van impliceert dat je er een heleboel dingen bijneemt die je 
niet zou tolereren van iemand die je niet liefhebt. Dat zie je ook in een ouder-kindrelatie. 
Soms tot in het absurde.” 

 
Wat betekent liefde voor u? Belle Perez:  
“Zorgen voor, maar ook loslaten. Liefde mag niet verstikkend zijn. Je moet je allebei kunnen 
ontplooien, in volle vertrouwen.” 

 
Wat betekent liefde voor u? Annemie Struyf: 
“De liefde is volgens mij het ultieme streefdoel van ieder mens, maar het is heel moeilijk om 
haar te definiëren, je moet ze eigenlijk herkennen als je ze tegenkomt. Als je ze begint te 
definiëren verval je weer in lijstjes en in voorwaarden. Daarnaast heeft de liefde ook tijd en 
ruimte nodig. Je kunt niet blijven drijven op de liefde, de liefde moet gevoed worden.” 



 
Bij wie kan je terecht? 
 
Een vertrouwenspersoon hebben bij wie je met je vragen terecht kan of je emoties kwijt kan is 
belangrijk. Medewerkers van de werkgroep dementie werden opgeleid om hierover in gesprek  
te gaan.  
In de Wingerd werd een doos samengesteld met materialen om het thema bespreekbaar te 
maken. In de doos zitten mooie kaarten met foto’s of gedichten, films, boeken over intimiteit 
en seksualiteit. In de doos zit eveneens een doosje met vragen om het thema bespreekbaar te 
maken met de bewoner of de bezoeker. Het vragendoosje  werd ontwikkeld  in samenwerking 
met het expertisecentrum dementie memo.  Een  doos met materialen is voorzien per 
verantwoordelijke. Het is belangrijk dat het  thema op verschillende tijdstippen besproken 
wordt en niet enkel bij de opname.  
 

 

Vind je intimiteit belangrijk? 
Wat betekent intimiteit voor jou? 
Wordt je graag geknuffeld? 
Schaam je je ergens voor? 
Heb je nog intieme behoeften? 
Als je alleen wil zijn is hier dan respect voor? 
Vind jij de jouw privacy gerespecteerd wordt? 
Waar denk je aan als je het woord seks hoort? 
Vind je seksualiteit belangrijk? 

 
 
 
Een mooie set van 24 kaarten met 24 vragen  om met mensen in gesprek te gaan over 
levensvragen. 
 

 
 
 

 
  



 
 

 
 
Weet je de lievelingsgeur van de bewoner/bezoeker? 
Weet je zijn lievelingsmuziek?  
Een lievelingsfoto? 
 
Leuke thema’s om een gesprek aan te gaan over liefde en intimiteit. 
 
 
 
  



 




