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Feit: relaties 
lopen meer 
dan ooit stuk. 
Vroeg in 2004 
34 procent 
van de 

getrouwde stelen de scheidingspapieren 
aan, in 2014 liep dit aantal op naar 40 pro-
cent. Dit hoeft op zich geen enorm veront-
rustende zaak te zijn: we hebben tenminste 
de keuze om uit elkaar te gaan. Het is niet 
nodig om – zoals vroeger – in een ellendige 
relatie te blijven omdat je financieel afhan-
kelijk bent van je man. Maar toch. De cij-
fers laten wel zien dat steeds meer relaties 
een houdbaarheidsdatum hebben. En uit 
elkaar gaan maakt mensen niet per se 
gelukkiger. Het CBS deed onderzoek naar 
welzijnsbeleving en daaruit bleek dat 
gescheiden vrouwen gemiddeld genomen 
minder gelukkig en minder tevreden zijn 
dan vrouwen die nog met hun man samen 
zijn. Een enquête onder tweeduizend Brit-
ten wijst uit dat een dikke 50 procent na 

een scheiding of break-up twijfelt of hij of 
zij de juiste beslissing heeft genomen. 
Spijtoptanten misten hun partner, reali-
seerden zich dat ze onredelijk waren 
geweest, of ontdekten dat het gras niet 
groener was bij de nieuwe partner. 

EERSTE HULP BIJ LIEFDESPROBLEMEN
Natuurlijk is uit elkaar gaan een logische 
stap wanneer de koek echt op is, je moe 
gestreden bent of elkaar het leven zuur 
maakt. Maar wat als het even niet meer 
vlot en er nog wel liefde is? In tegenstel-
ling tot wat veel Hollywoodfilms ons  
willen doen geloven gaat een relatie 
onderhouden niet vanzelf. Sterker nog: 
met je eigen gedrag en gedachten kun je 
– zonder dat je het zo bedoelt of het zelfs 
maar in de gaten hebt – je relatie om zeep 
helpen. Maar gelukkig kun je er ook zelf 
iets aan doen. Een seksuoloog, filosoof en 
therapeut werpen licht op de belangrijk-
ste relatiesaboteurs en adviseren hoe je 
deze het hoofd kunt bieden. 

Heibel hoort erbij, maar je 
relatie onnodig frustreren is 
niet handig. En toch is dat 
iets wat er onbewust in kan 
sluipen. Seksuoloog, filosoof 
& therapeut vertellen hoe 
je sabotagegedrag her-
kent en wat je ertegen kunt 
doen.
TEKST AMANDA VAN SCHAIK 
FOTOGRAFIE TRUNK ARCHIVE
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Sex & relatie

“Die heftige  
gevoelens 
waarover ik  
las, had ik  
nooit gehad”
Louise (36): «Tot mijn dertigste was ik vrijgezel. 
Mijn guilty pleasure was het lezen van harlequin 
romannetjes. Alle jongens en mannen die ik ont-
moette, vielen in het niet bij die personages. Die 
heftige gevoelens waarover ik las, had ik nooit  
gehad. Ik ontmoette mijn vriend en hoewel hij me 
weinig vlinders gaf, was hij wel telkens in mijn  
gedachten. Dat vond ik genoeg. Maar op een  
gegeven moment, toen we gingen samenwonen, 
is het misgegaan. Ik ging nadenken... Is dit het 
nou? Is hij wel de ware? Ben ik echt verliefd? Is  
dit ‘houden van’? We namen afstand van elkaar. 
Maar na een paar weken dacht ik: ook al ben ik 
niet misselijk van verliefdheid, ik houd echt van 
hem en wil hem niet verliezen. Het echte leven 
gaat niet zoals in een van mijn romannetjes. Dat 
moet ik ook niet verwachten.»

“Hij was  
gehecht aan 
zijn vrijheid. 
Het werd nooit 
écht serieus”
Annelies (38): «We waren zeven jaar samen en 
al die tijd was het vuurwerk in de slaapkamer. 
Maar omdat hij enorm gehecht was aan zijn vrij-
heid, werd nooit écht serieus. Als we hadden  
afgesproken, kwam hij gerust drie uur later. Ik had 
heus wel door dat dit niet zo’n gezonde relatie 
was, maar dat vond ik meestal niet erg. Wanneer 
we bij elkaar waren, aanbad hij me en voelde ik 
me geliefd. Maar toen ik op een gegeven moment 
een gezin wilde, was het voor mij heel duidelijk en 
verbrak ik de relatie. In het begin vond hij dat wel 
moeilijk en probeerde hij me over te halen: ‘We 
hebben het toch fijn, schatje.’ Maar hij kon me niet 
geven wat ik wilde. Ik heb nu een relatie met een 
heel lieve man, die altijd rekening met me houdt 
en ook een gezin wil. Een stuk minder spannend, 
maar wel enorm fijn.»
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 RELATIESABOTEUR 1: 

GEBREK 
 AAN AANDACHT 
Relatiecoach en seksuoloog Liesbeth Stam werkt al dertig 
jaar met stellen en heeft alle relatieperikelen van dichtbij 
meegemaakt. Grootste probleem van deze tijd: gebrek aan 
aandacht voor je partner. Het klinkt zo logisch: natuurlijk 
geef je je geliefde aandacht. Toch schiet het er in de praktijk 
vaak bij in, merkt Stam: «Als er kinderen komen, is het alge-
meen geaccepteerd dat zij in het middelpunt staan. Hierdoor 
raken ouderschap en partnerschap uit balans.» Je prioriteiten-
lijstje is ellenlang – werk, racen naar clubjes voor de kinde-
ren, sport, gezellig borrelen met je vrienden... Daardoor zakt 
je partner langzaam maar zeker van de nummer-1-positie  
naar beneden. Sex komt niet eens voor in het lijstje. «Niet  
dat dit moet, maar het is een enorm gemis als sex wordt  
verwaarloosd. Want een fijne vrijpartij zorgt voor verbinding 
en bevestiging.»

HEIBEL IN DE TENT 
Als de partner in je te weinig aandacht krijgt, brokkelt het 
gevoel van verbinding langzaam af en dat drijft een wig  
tussen jullie. «Het wordt lastiger om te dealen met de pro- 
blemen die inherent zijn aan een relatie», zegt Stam. Want 
problemen, die komen er. Na de vergankelijke verliefdheids-
fase merk je dat je onderling verschillend bent. Stam: «Ieder 
heeft zijn eigen manier van omgaan met conflicten – de een 
vlucht of drukt z’n ongenoegen uit in stilzwijgen, de ander 
schreeuwt en protesteert – en dit leidt geheid tot heibel. Veel 
dertigers zijn enorm gepamperd door hun ouders, die  
hun kinderen wilden geven wat ze zelf niet hebben gehad.  
Ze beschermden ze en gaven ze niet de tools om te dealen 
met tegenslagen.» De keuze om op te geven in plaats van te 
werken aan je relatie is daardoor vaak snel gemaakt. 

ADVIES 
Als de relatie in de kern dood is en je elkaar afmat, is het 
zinnig om uit elkaar te gaan, adviseert relatiecoach en  
seksuoloog Liesbeth Stam. Je moet niet gaan trekken aan 
een dood paard. Maar als er nog liefde is, ga dan eerst terug 
naar wat jullie verbindt. «Ga terug naar het begin. Herinner 
je waarom jullie voor elkaar hebben gekozen. Was het ooit 
leuk? Hoe was het toen? Denk terug aan hoe je in de ver-
liefdheidsfase was. Herinneringen kunnen de liefde weer 
aanwakkeren», weet Stam. En leg het niet bij de ander. Kijk 
wat je zelf kunt doen om je relatie leuk te maken. Bij grote 
relatieproblemen die je zelf niet kunt veranderen, is het ver-
standig om hulp te zoeken bij een neutrale derde.

 RELATIESABOTEUR 2: 

TE ROMANTISCHE 
VERWACHTINGEN 
Jan Drost is docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam 
en bij The School Of Life. Hij publiceert essays en geeft lezingen 
over de liefde. In zijn boek Het romantisch misverstand trekt 
hij ten strijde tegen romantische idealen. Hoewel deze in menig 
film vermomd zijn als liefde, zijn dit eigenlijk relatiesaboteurs. 
Telkens als wij weer een film of serie zien over de zoektocht 
naar de Ware Liefde die ons compleet maakt, krijgen we een 
vervormd beeld van de liefde. Wij gaan ook op zoek naar die 
knappe prins op het witte paard, die ons aanbidt en voor con-
stante vlinders zorgt. Zonder succes, want aan dit ideaalbeeld 
kan geen gewone sterveling voldoen. «We vergelijken onze 
eigen liefde met de filmliefde en dan komt de laatste als  
winnaar uit de bus», zegt Drost. «Onze eigen relatie voelt daar-
door gebrekkig.»  

TELOORGANG VAN PASSIE
Een groot romantisch misverstand, is volgens Drost het begin 
van de relatie op een voetstuk plaatsen. «Daarom gaan alle 
romantische verhalen die we elke dag weer horen en zien in 
films, over het begin. Wanneer je nog betoverd bent door het 
nieuwe en onbekende. Als de romantiek daar ophoudt met 
verhalen vertellen, gaan wij denken dat dit alles is wat er is. 
Op het moment dat de hartstocht minder intens wordt, raken 
mensen in paniek. Een relatie die een tijdje stroef loopt, 
maakt ons onzeker. Als je het idee hebt dat die passie er 
gewoon hoort te zijn, kun je je bij de teloorgang ervan – 
onterecht – druk maken over je gevoelens voor de ander. Ter-
wijl die twijfel aan onze relatie in werkelijkheid meestal niet 
ligt aan een gebrek aan liefde. Het is de schuld van onze idee-
en erover. En aan je ideeën kun je nog een beetje sleutelen», 
weet Drost. Gelukkig maar.  

ADVIES
De oplossing is anders denken over de liefde. «Romantiek is 
geen liefde», benadrukt filosoof Jan Drost. «Probeer kritisch 
te kijken naar waar je ideeën vandaan komen en hoeveel ze 
waard zijn. Wees je bewust van onrealistische verwachtingen.» 
Let ook op je perspectief op problemen. Zie deze niet als een 
teken dat er iets mis is, maar als een totaal normaal onder-
deel van een liefdesrelatie. «Ik pleit niet voor bij elkaar blijven 
ten koste van alles, maar zolang er liefde mogelijk is, probeer 
het», aldus Drost. Hij geeft nog een concrete oefening: 
«Schrijf eens op wat je in de ander ontroert. Of wat je in de 
ander bewondert. Dit brengt de levendigheid terug.»

 RELATIESABOTEUR 3: 

ANGST 
VOOR LIEFDE 
Hannah Cuppen werkt als therapeut en trainer en heeft zich 
gespecialiseerd in verlatings- en bindingsangst, beide uitings-
vormen van angst voor intimiteit. Hierover heeft ze het boek 
Liefdesbang geschreven. Volgens haar zijn we allemaal een  
béétje bang voor de liefde. Wanneer je je openstelt voor een in-
tieme relatie en een echte verbinding aangaat, kun je afgewe-
zen of verlaten worden. Dat vinden veel mensen eng en daarom 
gaan ze het uit de weg. Mensen met bindings- en verlatings-
angst trekken elkaar aan als twee polen van een magneet, zegt 
Cuppen. «Zo ontstaat er geen werkelijke verbinding en kun je 
dus ook niet echt worden gekwetst. Dit voelt daarom voor bei-
de partijen als een veilige relatie.»  

ANGST LEIDT TOT PARTNERHOPPEN
Mensen met verlatingsangst lopen niet zelf weg voor een lang-
durige relatie, maar zoeken ‘toevalligerwijs’ partners uit die 
dat wel doen. Ze richten zich op de ander en zo houden ze hun 
eigen diepe en emotionele gevoelens op afstand. Mensen met 
bindingsangst zijn emotionele weglopers. Het aangaan van 
verbinding ervaren ze als een enorm gevoel van verantwoor-
delijkheid. Dat vinden ze eng en daarom nemen ze afstand. Ze 
zorgen ze ervoor dat ze niet gekwetst worden door een ander 
voor te zijn. Datingapps helpen hieraan mee. «Het zijn ideale 
tools om een relatie te vermijden, die plenty escape-mogelijk-
heden bieden. Je kunt heel makkelijk van partner naar part-
ner hoppen», aldus Cuppen.

ADVIES
Als jouw relatie wordt gesaboteerd door je angst voor verbin-
ding, moet je die angst onderzoeken. Stap één is je bewust 
worden van je patronen. Daarna zul je ze zelf moeten door- 
breken. Hannah Cuppen: «Je zult een keuze moeten maken: 
wil je contact maken of jezelf isoleren?» Sta eens stil bij wat 
je nodig hebt van een ander. Erken aan jezelf dat je de ander 
nodig hebt en hoe mooi het zou zijn als je dat diegene ook laat 
weten. Als je weg wil vluchten, voel dan wat er in je lijf ge-
beurt. Wie zorgt er werkelijk voor het gevoel van verstikking? 
Als je last hebt van verlatingsangst, sta dan stil bij wat voelt 
als de ander je niet geeft wat je wilt of nodig hebt. Laat je ge-
voelens zijn zoals ze zich aandienen. Alleen door verbinding 
met jezelf te maken, kun je echt contact maken met de ander 
en jezelf openstellen voor de liefde. • 


