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In 7 stappennaareenbetererelatie
Houme vostis eenzelfhulpboek
dat SueJohnsonschreefvoor
parendiezelfhun relatiewillenverbeteren.
Demethodebestaatuit zevengesprekken
diebeslissend
zijnalsje je relatie
wilt verbeteren.
Deeerstestapis het lerenherkennen
van
patronenwaarinde partnerszijnvastgelopen.
Vervolgens
onderzoeken
zeop welkemomentenzij hierinterechtkomen.
Ze
stellende pijnpuntenvastdiemakendat eenvan de partners
begintmet beschuldigen,
verdedigen
of terugtrekken.
Dit is
meestalwanneereenvan beidenzichvoeltafgewezen.
Alsje
dit inzietis het makkelijker
om er met begripop te reageren.
Dedaaropvolgende
gesprekken
biedenoefeningen
voorhet
versterken
vande bandmet de partner.

AnnetteHeffelsontmoetSueJohnson

Eengesprekmet SueJohnsonis een ervaring waar je
je maar beter aan kunt overgeven. Zijlegt uit, vertelt
verhalenover haar therapieën,waarbij ze atwisselend
beide partners imiteert. En ik luister. Het interview
loopt vanzelf.
Maar dat is nadat we aan het begin van ons gesprektot
de ontdekking zijn gekomendat we ongeveertegelij
kertijd in 1991in Lima, Peruwaren, in hetzelfdehotel.
Wij voor de adoptievan onze zoon, zíjvoor de adoptie

'Relaties geen
zijn
handeltjes
waarje
allebei
hetmaximale
uitmoethalen,
hetzijnemotioneleuerbindingen'
van haar dochter. Beidenzljnze nu net achttien geworden en over hen valt zo veel te vertellen, dat we
ons na een uur realiserendat we aan het werk moeten.
Dr. SueJohnsonis de vrouw die de EmorionFocused
Therapg (EFT)voor echtparenontwikkelde. Volgens
John Gottman, de wereldberoemdeonderzoekeren
schrijver over relaties,is zij de bestetherapeut van de
wereld. Het unieke van haar benaderingis dat zij zich,
andersdan de relatietherapeutentot dan toe, niet zozeerrichtte op het verbeterenvan de communicatie
tussenpartners en het oplossenvan problemen, maar
op het versterken van de lieÍde en de verbondenheid
tussentwee mensen.Zij ontdekte dat zich geborgen
en veilig weten bij een ander mens niet alleeneen levensbehoefleis voor kinderen (dat was al wel bekend),
maar ook voor volwassenen.Wanneerje een veilige
liefdesrelatiehebt, kun je problemendie je tegenkomt
overwinnen en ben je gelukkiger, gezonderen productiever.
Als ik dit zo opschrijf klinkt het als iets wat we eigenlijk allemaalal wisten. In de tijd waarin Johnsonhaar
therapie ontwikkelde, was haar visie onder wetenschappersechter helemaalniet zo voor de hand liggend. De opvatting was juist dat je eerstonathankelijk
en zelfstandigmoest zijn en op jezelf moest kunnen
leven voor je een volwassenrelatie zou kunnen aangaan.En nog steedszijn er mensendie vinden dat
Johnsonfout zit, omdat ze mensen afhankelijk zou
maken wanneer ze hun leert om aan hun partner duidelijk te maken wat hun diepste angst en hun grootste
verlangenis. Maar Johnsonhoudt vol. Het gaat in relaties om de lietde. Waarom anders?
SueJohnsongroeideop in Groot-Brittannië, waar haar
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vader een catéhad. Haar oudershaddeneen slecht
huwelijk en als kind zag Suehoe ze elkaar doodongelukkig maakten, terwijl ze toch van elkaar hielden.
Zelfstoen ze al gescheidenwaren, konden ze elkaar
niet missen.Sueobserveerdeniet alleenhaar ouders,
maar ook de mensen in het café. Ze zaghun ruzies en
toenaderingspogingen,hoorde hun gesprekkenen
besloot dat de liefde niks voor haar was. Zehad genoeg
gezien.Maar zich afsluitenvoor de lietde lukte niet.
Natuurlijk werd ze verliefd en trouwde ze. Tochwerd
in die Engelsepub van haar oudersde basisgelegdvoor
haar fascinatiein menselijkerelaties.
Suestudeerdein Engelandliteratuurwetenschappen
en volgdedaarnaasteen opleiding in acterenen lesgeven.Op haar 22stevertrok ze naar Canadaom daar
verder te studeren,maar vooral om de wereld te zien
en weg te zijn van thuis.
Wanneerzetteje de stapvan literatuurnaarpsychologiel
"ln Canada,in Vancouver,vormde ik met zesanderen
Die groep bestaatnog steeds.
een theatergezelschap.
Een aantalvan hen zijn beroemdeacteursgeworden.
Ik heb dat een tíjd gedaan,maar uiteindelijk kreeg ik
er genoegvan omdat ik met mijn vuurrode haar altijd
de sexyjonge vrouw moest spelen.Dus dacht ik: ik
wil niet een leven lang de sloeriespelen.In Vancouver
bestondeen zeervernieuwendbehandelcentrumvoor
adolescenten.Ik solliciteerdeen werd aangenomen.
Dezebaanveranderdemijn leven. Ik leerdeontzettend veel van die adolescentenen van hun gezinnen.
Het waren vaak kinderen met een zeertraumatische
geschiedenis.Ik moest dus van mezelfterug naar
schoolom mijn doctoraalte halen in de psychologie.
Na mijn afstuderenbegonik relatietherapiete doen
en raakte ik volledig geobsedeerddoor wat ik zag.Ik
nam bandenop en bestudeerdedie telkensweer. Wat
ik zagwas zo emotioneel,zo dramatisch.Dezemensen
zatenzo vast. De literatuur leerde mij dat dit met hun
verledensamenhingen met een verkeerdemanier van
communiceren, maar dezemensenwilden niet praten
over de relatie met hun moeder, ze wilden vechten
met elkaar. En de communicatietechniekendie ik hen
leerde,probeerdenze thuis wel uit, maar na een week
kwamen ze terug en was er niets veranderd.Dus dacht
ik: je kunt dit dus kennelijk niet uit de boekenleren,
en ging opnieuw mijn opnames bekijken. Telkens
weer, tot ik begreepwat die vrouw wilde zeggenen tot
ik zagwat die man bedoelde.En ik keek naar mezelf
en dacht: he, daar zegik kennelijk iets wat verschil
maakt. Ik schreefq'at ik deed op in een soort handlei-
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ik met mijn collegain een
kroeg en we zeidentegen
e l k a a r ,' H e t k l o p t n i e t .
Logisch,want we hebben
nog steedsgeen theorie over
de liefde.Eenrelatieis geen
contract.Maarw;rt is het
d a n w e l ? 'E n t o e nz e ii k , opgegroeidin een catë,weet
j e n o g i n e e n s ':R e l a r i ezsi j n
geenhandeltjeswaar je al
lebei l-retmaximale uit moer
halen,het zijn emotionele
verbindingen.'Het was alsof
op dat moment de helewereid om me heenbegonte
draaienbij dat inzicht. Ik
v l o o gn a a rh u i se n e r e e ph e t
boek van John Bor,r'lb_r,.
maar
ik kon bij hem nietsvindert
over hechtingbij volu'assenen."(JohnBowlbvis een
beroemdeonderzoekerdie
heeftgeschrevenover het
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dir-rgen zette een onderzoekop waarbii ik de relatie
tl.rer:rpiegericht op comrnunicàtieelt gedragvergeleek
nret wat ik inmiddels EFT(Entotiott Focttsed.
Therapg)
\\rasga:ln noemell. De uitkomsten \À/arenspectacu
lair. Ik heb het drie keernagerekend,omdat
ik dacht:
rvatgebeurthier?Ik wist natuurlijk wel dat
we nler
mensenover emotiespraatten,rraar ik begreep
nog
nlet waaromdat zo'n verschilmaakte.Ik schreef
er
een :rrtikel over dat u,erd gepubliceerden kreeg
een
b*an aangeboden
aan de universiteitvan Ottawtr.Kort
daarnaging ik naareenconferentiewaarop
de be
roemdetherapeutenuit die tiid hun verhaalhielden
en
dat ging hard teger-r
hard. Relatietherapieging volger_rs
heu over onderirandelenen aísprak"rl.llÀ.Àrnd
,rt
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maandenvan hun bestaan,
die hen verzorgt en knuf
f'elt,lopenblijvendeenotioneleschadeop. e.ff .y.

Sueschreefeenartikelover het belangvan veilige
hechtingbij volwassenen.
Het werd gepubliceerd,
maar de reactieserop waren verdeeld.Iets later, eincl
1986,raaktener echtermeerwetenschappers
gernte
resseerdin hechting bij volwassenenen kwam er meer
onderzoekover het belangdaarvan.De belangstelling
voor haar rnetl-rode
groeide,maar ook de kritiek werd
heftiger. Jemoest als therapeut niet voortdurend in
gaanop de emoties.Emotieswaren irrationeelen
men_
senmoestenjuist lerenom hun emotieste beheersen.>

Wi1hebbeneenbqsaleangstom vaneenanderte
worden$escheiden,
om nietverbonden
te ziin'
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AnnetteHeffelsontmoetSueJohnson

Kunje uitleggenwat de essentieis vanjouw theorieover
de liefdeen overhechtingl
"De theorie over hechting bij volwassenenis een
opvatting over hoe we omgaan met elkaar en met
emoties.Emotioneelisolementis traumatiserend.Wij
hebbeneenbasaleangstom van een ander te worden
gescheiden,om niet verbonden fezíjn. Het is een overlevingsmechanismedat we in duizendenjaren evolutie
hebbengeleerd."
Suesstem wordt plechtig als ze zegt: "Liefde is prioriteit gevenaanje gevoelensvoorje geliefde,veiligheid aan elkaar geven en van elkaar krijgen vanuit een
heel specialevorm van emotioneleaanwezigheid.Het
is wat het verschil maakt in een relatie. Zonder die
emotioneleverbondenheidgaatallesfout. Wanneer
je verbondenbent, kun je over alle mogelijkeproblemen heen komen. Als je die verbondenheidniet hebt,
ervaarje een enorme en pijnlijke afstand.In EFTleren
mensendat hun behoefteaan die verbondenheidoké
is, dat ze niet athankelijk of onvolwassenzijn als ze een
ander nodig hebben.Ook leren ze hoeveelimpact hun
gedragheeft op hun partner.
Ik werk nu met een paar waarvan de man zei: 'lk be-

'lk

weetwat ik weeten volgmijn
hart,wantwat ik te wetenkomover

hechting
en liefdeis fascinerend'
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grijp niets van relaties.' Hij is doodsbangvoor haar
woede en kritiek. En terecht. Hij is namelijk opgevoed
door een alcoholischemoeder die voor hem heel bedreigend was. En dus voelt hij de angst in zijn lijf als
zijn vrouw boos is. Er is dan een stemmetjein hem
'lk
dat zegt:
ben hier weg.' Hij begrijpt de impact niet
'Laten
die dat op haar heeft. lk heb toen voorgesteld:
we hier eenseen gesprekspelen.Ik ben niet je vrouw,
ik ben alleenmaar die eigenaardigetherapeut. Praat
maar met mij over wat je voelt.' Dus ik houd mijn ge'Dat
zicht heel vlak en hij zegt:
is lastig om zo tegenje
te praten.' Vervolgensdraaideik mijn stoel om, zodat
ik met mijn rug naar hem toe zat. Dus hij stopte met
praten. 'Dat is nu wat jij doet,' legdeik hem uit. 'Jij
loopt weg, je sluit haar buiten. Ze voelt dat je afwezig
'Maar
bent.'
ik beschermmezelf alleenmaar,' sput'Nee,'
'je
terde hij.
zei ik,
doet haar pijn, net zoveel
als wanneerje met een mes in haar hand zou snijden.'
'Echt
Toenkeek hij haar aan en vroeg haar:
waar? Dat
'Ja.'
wist ik niet.' En zij huilde en zei
Waarom vertel ik je dit?"
Omdatik jou de deÍinitievan liefdevroeg
"O ja. Mijn definitie van liefde is: een heel speciaal
soort emotioneleverbondenheiden responsiviteit.
Daarmeebedoelik dat je voor elkaar openstaaten op
elkaarreageert."
Alsde behoefteaanverbondenheid
aangeboren
is,
waaromgaanwe dan zo raar met elkaaroml
"Omdat we het niet begrijpen.Althans, niet in ons
hoofd. We hebbengeentaal om erover te praten. Als
je oudersje veilige hechting hebbenlaten zien, alsze
op jouw behoeftenzijn ingegaanen je hebbenaangemoedigdom naarje gevoelenste luisteren en ze te
verwoorden, dan weet je het ergenswel. Maar in onze
pogingenom verbondenheidte ervaren en ermeeom
te gaanals dat niet lukt, lopen we somsvast. Soms
zijn we alleenmaar bezig om te overleven.Als je een
alcoholischemoeder hebt, is het niet verkeerd om je af
te sluiten. JeIeert jezelf onzichtbaaren gevoellooste
maken. Zo'n strategiewerkt soms.Het punt is alleen,
als dat de enigestrategieis die je kent, als niemand je
heeft laten zien hoe je een ander kunt bereiken,dat je
automatischzo met emotiesomgaat.Dan word je verliefd en een tijdlang gaat alles vanzelf, maar vervolgens
krijg je een keer ruzie, sluit je je af en word je gevoelloos. Hoe meer je dat doet, hoe bozer zij wordt, hoe
meer jij je afsluit. Jeloopt vast in je overlevingsstrategie. Ooit werkte die, maar nu zit je erin gevangen."

'Partners
denken
vaakdathetprobleem
in hunrelatie
isdatze
zo uerschillendzijn.
Maargelukkige
parenzilnookverschillend'
Hetlijkt wel oÍ vrouwenaltijdbooszijnen mannenzich
altijdterugtrekken.
"Meestalwel ja, hoewel het somsook omgekeerdis.
Het komt door de manier waarop vrouwen en mannen
worden opgevoed.Wij leren meisjesom zich bewust te
zijn van emotiesen relaties.Tegenkleine meisjeszeg_
gen we: 'Dat was niet lief. Hoe denk je dat zij zich nu
voelt?' Dus een deel is zeker opvoeding.Vrouwen heb_
ben bovendieneen beter geheugenvoor gebeurtenis_
sen en emoties.Dus wie merkt het als er iets verandert
in de relatie?Vrouwen. Zij zegt:'We hebbenal in geen
tijden gepraatof geknuffeld.' Hij zegr: ,Nier waar, heb
ben we laatst nog gedaan.'
Mannen leren we om te presteren,zich sterk voor te
doen en niet te faien. Is het dan gek dat in de klas
siekesituatie de vrouw zegt: 'Waar ben jij? Ik voel
me alleen.' En dat de man zegt: 'Jehebt voortdurend
op- en aanmerkingenop mij en dat verdraagik niet.
Bovendieniaat ik me door jou niet voorschrijvenwat
ik moet doen, dus ik trek me terug.' Wij leren mannen
om vast te lopen in hun angst om te falen en vrouwen
om emotioneelcontactte zoeken."
Maarwaaromzijn vrouweneigenlijksteedszo kritischl
"Omdat ze wanhopig worden van het steedsmaar vra
gen om contact. Wij hebbenmensenniet geleerdom
op de goedemanier te vragen wat ze nodig hebben.We
hebbenze niets geleerdover de líefde.Ze komen in dit
drama terecht en raken verloren.
Dus zij zegt: 'lk moet wel blijven zeurenom te worden
gehoord.'Enhij zegt: 'Zeiszo kritisch, ik kan nooit
iets goed doen.' Allebei zitten ze gevangenin het pa_
troon van een verbroken verbinding. We weten niet
wat we andersmoeten doen en dus blijven we hetzelfde doen. Dusje hebt gelijk, vrouwen blijven kritisch en
mannen trekken zich terug.
Het is overigensinteressantalsje het omgekeerdeziet.
Als de vrouw de terugtrekker is en de man d.egenedie
klaagt en vraagt om aandachten contact. Het patroon
is hetzelÍde.Hij zegt:'Wat is er mis met je, je bent
koud en at'standelijk.le wilt nooit vrijen. "'
Ja,oké,mannenklagenoverseks.
"Mannen fbcussenmisschienmeer op seks,vrouwen
op de emotioneleverbondenheid.Volgensveel vrou-

wen zijn mannen geobsedeerddoor seks.Maar alsje
behoeftehebt aan liefde en aanrakingin een maatschappijwaarin voor jou de enigemogelijkheid om
aangeraaktte worden in bed is met een vrouw, of op
het voetbalveld,zouje dan niet geobsedeerdzijn door
het in bed krijgen van een vrouw? Mannen zien dat
overigensniet zo. Die zeggen:'Doe niet zo belachelijk:
ik wil gewoonseks.'
Ik verbaasme over de manier waarop in onze maatschappijover sekswordt gedachten geschreven.Om
de seksspannendte houden moet je steedsiets nieuws
bedenken.Volgensmij klopt dat niet. Als je een veilige
band hebt, alsje op intiem niveauknnt communiceren
en verkennen, helpt dat om je eigenlijf en dat van je
partner te ontdekken en om beteresekste hebben."
Je hebteen grootvertrouwenin het vermogenvan paren
om problemenen verschillen
tussenhen op te lossen.
"Partnersdenkenvaak dat het probleemin hun relatie
is dat ze zo verschillendzijn. Maargelukkigeparenzijn
ook verschillend.Mijn man houdt van bergbeklimmen. in het begin van onze relatievroeg hij: 'Gaje
meebergenbeklimmen?' En ik zei dat ik dat geweldig
zou vinden, want ik wilde indruk maken. Maar ik heb
hoogtevrees,dus later zei ik: 'We moeten het nog eens
over die bergenhebben.' 'Jewilt niet, hè?' zei hij. 'Maar
vind je het dan wel goeddat ik één keer per jaar ga met
vrienden?' Als je eenveiligeband hebt kun je verschillen en problemenoplossen."
Maarzegje nu datje nietgelukkigkunt zijnzonderrelatiel
"Jawel, dat kan wel. Laat ik het voorbeeldvan mijn
eigenoma geven.Zij speeldepiano in onze pub. Ze was
een flirt, dronk te veel, had alrijd plezier. Zij ontmoette
opa toen ze zestienwas, raakte zwanger en moest
trouwen. Zij adoreerdehem. Toenze 39 was, stierf
hij aan longontsteking,Toenze doodging,was ze in
de negentigen dus al ruim vijftig jaar alleen.Op haar
stertbedzei ze: 'Elke nacht droom ik dat ik opa in de
tuin ontmoet.' Het is dus mogelijkje compleette voelen alsje een veilige verbondenheidmet iemand hebt
ervaren.Als je hebt gevoeldwat het is om gelietd te
zijn en te worden vertrouwd. Mogelijk, maar niet gemakkelijk. Ik denk dat het pas echr moeilijk is alsje die
verbondenheidnooit hebt ervaren in ie ieven." r
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