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Inge Jager leert Groningen ‘beter beminnen’
te leren beminnen, er rust nog een 
beetje een taboe op. Het loopt dan 
ook nog niet echt storm met de in-
schrijvingen voor de tweede cursus 
in Groningen. Toch is het volgens op-
richtster Inge Jager voor veel men-
sen hard nodig om beter te leren 
beminnen. “Als je alleen al kijkt naar 
het hoge aantal echtscheidingen in 
Nederland. Een goed seksleven is 
de basis voor een goede relatie.” En 
nee, het is geen cursus waar de kle-
ren uitgaan.

en vrolijke uitstraling een opvallen-
de verschijning. “Er zaten allemaal 
draadjes los aan mijn jas. In de trein 
had ik naald en draad mee en ben 
lekker bezig geweest.” Eenmaal geïn-
stalleerd achter een grote mok dam-
pende thee vertelt ze over de cursus. 
Volgens Inge kennen heel veel men-
sen wel iemand bij wie de relatie wat 
is ingedut. Menig echtpaar kan wel 
wat extra aandacht gebruiken, en tips. 
Want wat weten we er nou van? In 
boeken en films zie je dat mensen nog 
lang en gelukkig leven, maar hoe doe 
je dat?” Inge volgde verschillende op-
leidingen op het gebied van persoon-
lijke ontwikkeling en psychologie. 
Haar interesse voor het onderwerp is 
ontstaan toen ze zelf een relatie had 
waarin de seks wat was ingeslapen. 
“Dat vond ik jammer, dat moet toch 
anders kunnen, dacht ik.” Inge be-
sloot een tantra cursus voor vrouwen 

 
Nu, als (ervarings)deskundige, weet 
ze dat de basisprincipes van een goe-
de relatie eigenlijk heel simpel zijn. 
“Je moet de aandacht bij jezelf hou-
den. We zijn voortdurend bezig over 
te hangen naar de ander. Je bemoeit 
je met elkaar. En bij kinderen is dat 
nodig. Die weten zelf niet dat ze een 
mutsje moeten opzetten als het koud 
is. Je partner weet dat wél.” Ook hou-
den veel mensen scorelijstjes bij in 
hun hoofd. “Stel, je partner heeft geen 
zin om te vrijen. De volgende twee 
keer weer niet. Veel mensen mokken 
dan wat en denken, ik heb nu al drie 
keer het initiatief genomen, de vol-
gende keer is de ander aan de beurt.” 
Volgens Inge is het veel beter om dan 
naar jezelf te kijken en niet direct naar 
de ander te wijzen. Je kunt dus zeg-
gen dat je het jammer vindt, of dat je 
je afgewezen voelt. Dat werkt volgens 
haar beter dan scorelijstjes bijhouden 
in je hoofd en alleen naar de ander te 
wijzen. 
Begin bij jezelf 
Je zou dus kunnen stellen dat beter 
beminnen bij jezelf begint. Inge moet 
lachen: “Ja, dat klopt. Je moet jezelf 
leren kennen. Heel veel mensen den-
ken in een relatie: nu gaat hij me ge-
lukkig maken. Op den duur zie je dan 
vaak dat de relatie toch niet brengt 
wat ervan verwacht wordt.” En dan 
komt er weer een scheiding. En in 
sommige gevallen is dat best goed en 
is het beter voor iedereen, maar vaak 
gaat dat ook niet op. Inge: “Je neemt 
jezelf mee naar de volgende relatie. 
Vaak ontstaan daar weer dezelfde 
problemen.”
Het toverwoord: aandacht voor je 
partner, maar vooral ook voor jezelf. 
En vrouwen kunnen op dit punt nog 
wat leren van mannen. “Vrouwen 
hebben altijd de neiging om te gaan 
verzorgen, om over te hellen naar de 
ander. Ik leer mensen om zestig pro-

cent van je aandacht bij jezelf  te hou-
den. Dat is waanzinnig interessant in 
een relatie.” Het klinkt niet heel ro-
mantisch, maar om tijd voor elkaar 
te nemen raadt Inge stellen aan om 
hun tijd samen te plannen. “Mensen 
zeggen al snel, ik heb geen tijd, maar 
moet je eens nagaan hoeveel uren je 
gemiddeld voor de televisie hangt.” 
Zelf heeft Inge haar TV de deur al uit-
gedaan. “Alleen de afscheidsspeech 
van de koningin heb ik gemist.” Op de 
avond zelf ga je lekker douchen, zet 
je bloemen neer en kies je een leuk 
muziekje uit. “En als je om acht uur 
begint lig je nog vroeg op bed ook.”

Goede seks is belangrijk
Toch zijn er ook echtparen die vol-
ledig tevreden samenleven als broer 
en zus. Niks mis mee. Volgens Inge 
heeft seksualiteit in een relatie wel 
degelijk nut. “Liefde gaat stromen 
als de seksualiteit goed is. Op licha-
melijk niveau verbind je je met elkaar 
en je leert jezelf overgeven. Dat is een 
goede basis voor een relatie. Dan kun 
je alles makkelijker aan. Stel, je hebt 
een pittige verhuizing voor de boeg 
of de kinderen zijn vervelend, alles 
is makkelijker als het op dat gebied 
goed zit.” Inge durft zelf te stellen dat 
het belangrijk is om niet altijd de kin-
deren op plaats één te laten komen. 
“Je moet zorgen dat eerst de relatie 
goed is. Daar hebben de kinderen ook 
baat bij. Als ouder moet je niet alleen 
naar de kinderen kijken en constant 
met de verzorging bezig zijn. Je bent 
er zelf ook nog.” 
Tijdens de cursus die drie avonden 
duurt, komt communicatie in de re-
latie aanbod, maar ook ademhalings-
technieken en het voorzichtig aanra-
ken van elkaar. Dat gebeurt trouwens 
heel bescheiden, een voet of een on-
derbeen, of een schoudermassage. 
“Er komt nauwelijks bloot bij.” Ook is 
er aandacht voor meditatie. Volgens 
Inge komt het vaak voor dat mensen 
een beetje wantrouwend zijn tegen-
over meditatie. “Ik hoor vaak van 
mensen: dat kan ik niet, daar ben ik te 
onrustig voor. Juist voor deze mensen 
is mediteren goed.”

Het is bovendien een goede manier 
om in contact te komen met je li-
chaam. “Op school leren we om ons 
hoofd te gebruiken, maar voor het li-
chaam is nauwelijks aandacht. Maar 
als je je lichaam niet gebruikt voor 
fysiek en vrijen, leef je maar half.” 
Meer weten over beter beminnen of 
een andere cursus van Inge Jager? 
Kijk dan op http://www.beterbemin-
nen.nl/

HAREN - Ook dit najaar vinden de 
Kinderkleding en –Speelgoed-
beurzen van de Speel-o-theek 
in Haren weer plaats. Met de op-
brengst van de beurzen kunnen 
we nieuw materiaal aangeschaffen 
voor de Speel-o-theek. Niet ver-
kochte spullen mogen achterblij-
ven en worden opgehaald door een 
goed doel. Vanwege het grote aan-
bod aan verkopers is er nu een ex-
tra avond bij. De data zijn: Zaterdag 
16 en zaterdag 23 maart van 10.30 
– 13.00 uur en vrijdagavond van 
19.30 – 22.00 uur. Locatie: Sport-
centrum Scharlakenhof, Geertse-
maweg 3 in Haren. Toegangsprijs 
€2,00, kinderen gratis. Info: www.
sotharen.nl

Kinderkleding en 
speelgoedbeurs 
in Haren

Carrièrebeurs Noord in Der Aa-Kerk
GRONINGEN – Voor iedereen die op zoek is naar een stage, afstudeerop-
dracht of een baan organiseert Talent & Career Center de carrièrebeurs Ta-
lent Recruiting Noord. Deze beurs vindt woensdag 20 maart plaats in de Der 
Aa-kerk in Groningen. De beurs is een ontmoetingsplek voor bedrijven en 
hoger opgeleide studenten. Dit carrière-evenement biedt hoger opgeleiden 
de mogelijkheid om zich te oriënteren op de start van hun carrière. Zo zijn er 
workshops en bedrijfspresentaties, CV-checks, één-op-één gesprekken met 
bedrijven, een beursvloer met stands en een inspirerend podiumprogram-
ma. Talent Recruiting Noord biedt de mogelijkheid om in korte tijd te ontdek-
ken wat werkgevers voor een carrière kunnen betekenen. Er is informatie te 
vinden over de arbeidsmarkt en bezoekers kunnen gratis workshops volgen. 
Ook kunnen bezoekers meedoen aan ‘Take Me In’, een variant op speedda-
ten. De werkzoekende presenteert zich in vier rondes aan tien werkgevers 
tegelijkertijd. Een spannende variant van speeddaten waarbij het tempo 
spectaculair hoog ligt. Aanwezige bedrijven zijn onder andere Gasunie, Ra-
bobank, Enexis, Groningen Seaports, Brunel, Rijksuniversiteit Groningen, 
KPN Consulting, AkzoNobel en het Ministerie van Defensie. Info: www.ta-
lentrecruitingnoord.nl Inschrijven is gratis. 

Aart Staartjes leest voor in Groningen
GRONINGEN – Niemand minder dan Aart Staartjes – die humeurige man uit 
Sesamstraat – las afgelopen woensdag voor aan kinderen in de boekhandel 
van Scholtens + de Slegte. Gelukkig bleek hij in het echt toch niet zo knorrig te 
zijn als in Sesamstraat en lachte hij zowaar af en toe. Aart las voor uit zijn boek 
‘Grote Hannes is al zeven’. Het boek gaat over het bijzonder jongetje Hannes is. 
Zijn familie is heel arm, de armsten van het dorp. Hannes woont in een straat 
met allemaal deftige huizen. Alleen het huisje van Hannes en zijn ouders kun 
je niet echt deftig noemen. Maar bij Hannes thuis ruikt het wel gezellig naar 
gehaktballen en gebakken uitjes. Als Hannes bij zijn klasgenootje Martine gaat 
spelen, moet hij dan ook eerst van zijn moeder onder de douche en schone 
kleren aan. Bij Martine thuis ruikt het niet naar gehaktballen gebakken uitjes, 
daar ruikt het naar viooltjes, vooral op de wc.
Het meest bekend werd Aart Staartjes als bedenker en samensteller van een 
aantal baanbrekende kinderseries. In 1972 bedacht hij De Stratenmakeropzee-
show. Thema van dit kinderprogramma was het doorbreken van een aantal ta-
boes. Er zou geen televisie worden gemaakt voor kinderen vanuit het gezichts-
punt van volwassenen, maar kindertelevisie vanuit het gezichtspunt van het 
kind. Sinds 1984 speelt Staartjes in het kinderprogramma Sesamstraat mee 
als Meneer Aart. Hij is daar een lichtelijk chagrijnige figuur, die vaak zegt dat 
het vroeger veel beter was en veel te mopperen heeft. Door de jaren heen werd 
hij duidelijk wat milder en na het overlijden van Lex Goudsmit nam hij diens rol 
als ‘opa van Sesamstraat’ zo’n beetje over. Meneer Aart is een van de weinigen 
in Sesamstraat die niet zichzelf maar een typetje spelen.

GRONINGEN – Op een bijzondere 
manier singles ontmoeten in je 
woonplaats, dat kan tijdens ‘Take 
me out in the city’ in Jazzcafé de 
Spieghel in Groningen. Op donder-
dag 21 maart wordt dit evenement 
georganiseerd waarbij singles tus-
sen de 20-40 jaar elkaar kunnen 
ontmoeten. Om 21 uur start het of-
ficiele gedeelte van de avond met 

verschillende interactieve opdrach-
ten, zodat de singles met elkaar in 
contact komen en elkaar beter le-
ren kennen. Verder is er voldoende 
tijd om op een ongedwongen ma-
nier met elkaar te kletsen onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
De entree is 5 euro, inclusief hapjes. 
Info: Sam Events 4 U, 06-40340983 
e-mail: mdolle@xs4all.nl

Evenement ‘Take me out in the city’ voor singles


