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Partnerrelatietherapie is vanwege diverse
redenen een moeilijke vorm van systeemtherapie. Zo is er de lastige therapeutische
driehoek, de hardnekkigheid van lang
durig opgebouwde negatieve relatiepatronen en de kwetsbaarheid van de relatie
vergeleken bij die tussen ouders en kin
deren. Het kan helpend zijn als partners
ter ondersteuning van de therapie een
boek op dat terrein lezen. De klassiekers
op dat gebied bevatten gesprekstechnieken en probleem- en conflictoplossingsvaardigheden. Ze zijn vooral cognitiefgedragstherapeutisch georiënteerd
(bijv. Heffels, 2000; Vansteenwegen, 2003;
Van de Ven, 2005; Van de Ven, Schrieken,
& Lange, 2000).
De laatste jaren gaan steeds meer partnerrelatietherapeuten over op emotie
gerichte therapie (EFT). Daarvoor is ook
een cliëntenboek ontwikkeld, Houd me
vast (Johnson, 2009). EFT vraagt van cliënten op zichzelf te reflecteren en stil te
staan bij emoties die eerder vermeden
zijn. De gedragsgerichte cliëntenboeken
sluiten daar niet voldoende op aan, omdat
het bij het koppel volgens Johnson (2009,
p. 14 e.   v.). meestal niet gaat om een gebrek
aan vaardigheden, maar om een onder
liggende onveilige hechtingsrelatie. Deze
vorm van relatietherapie is nog moeilijker
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dan de cognitief-gedragsmatige. Een cliëntenboek dat deze zelfreflectie ondersteunt
komt dan des te meer van pas. In mijn ervaring als EFT-therapeut heb ik paren vaak
gevraagd Houd me vast te lezen. Toch heb
ik daar nooit veel resultaat van gemerkt,
in die zin dat partners meer inzicht in en
verantwoordelijkheid voor hun eigen
emoties en aandeel in de cirkel ontwikkelden dan zonder dit boek. Een EFT-sessie
leent zich ook niet echt voor het bespreken van leeshuiswerk.
Op basis van het boek is er ook een
cursus voor parengroepen ontwikkeld
(Johnson, 2010), die inmiddels in het
Nederlands is vertaald en op steeds meer
plaatsen wordt gegeven. Heffels doet verslag van zo’n door haar gegeven paren
training in de Margriet (2011). Hoewel een
cursus een steviger structuur biedt om te
garanderen dat mensen het voorgeschreven boek lezen en de oefeningen eruit
maken, schrijft Heffels (2011, p. 42) hierover: ‘De meeste vrouwen hebben het gelezen, de meeste mannen niet (helemaal).’
Mannen lezen zulke boeken nu eenmaal
niet zo graag als vrouwen. Misschien is er
ook wel iets in het boek zelf wat het lezen
en oefenen belemmert. Ik zou me kunnen
voorstellen dat vooral mannen, vaker
de terugtrekkers, wat benauwd kunnen
worden van de eenzijdige nadruk op ‘ben
je er voor me’, ten koste van de ruimte
voor individuele eigenheid (De Tempe,
2011).
Inmiddels zijn er weer twee nieuwe
publieksboeken verschenen over partnerrelaties. Ik zal in de bespreking ervan in
het kort ook hun bruikbaarheid voor EFTcliënten aanstippen. Nederlof en Vane,
auteurs van Verdiep je relatie, zijn behalve
levenspartners ook partners in een praktijk voor relatietherapie. Hun achtergrond
als gestalttherapeut maakt dat zij tot de
experiëntiële of cliëntgerichte therapie-
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richting te rekenen zijn, de richting waarin ook Johnson haar basistraining ontving. Experiëntieel therapeuten focussen
op de gewaarwording van de ‘doorvoelde’
beleving door cliënten in het hier en nu,
en het communiceren van die beleving.
Nederlof en Vane willen niet zozeer gedrags- en communicatieregels geven, al
komen er heel wat verstandige regels bijna terloops aan de orde. Zo gaat hoofdstuk
5 geheel over communicatievaardigheden
en hoofdstuk 11 over hoe het beste te overleggen over taken of beslissingen. Elk
hoofdstuk eindigt met oefeningen.
De kern van een levendige intieme relatie is volgens hen het contact waarin de
partners geregeld en oordeelsvrij hun
actuele beleving uitwisselen. Dat hoeft
niet verbaal te zijn; aanraking en seksua
liteit vormen ook zo’n gesprek. Het kan
om de beleving van allerlei dingen gaan:
werk of hobby, ouderschap, huishouden,
ouder worden, of uiteraard ook de beleving van de relatie. Een verdiepend gesprek over willekeurig welk onderwerp
houdt ook steeds in dat de partners hun
beleving van het gesprek zelf uitwisselen.
De auteurs geven instructies voor het voeren van zo’n belevingsgericht gesprek.
Anders dan in de EFT is die beleving en
uitwisseling dus niet per se toegespitst
op hechtingsangsten en -verlangens. Er is
aandacht voor de contactbehoefte van
een of beide partners, maar ook veel aandacht voor ieders eigenheid en de acceptatie van onderlinge verschillen. Je kunt
niet van je partner verwachten dat die
voor jou verandert, maar wel dat die
serieus het belevingsgerichte gesprek
met je aangaat.
Ik vond het wel een verfrissend boek.
Het is door zijn accent op de beleving net
weer een tandje moderner dan de cognitief-gedragstherapeutische instructie
boeken. Het valt in principe ook goed te
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verenigen met EFT en biedt de therapeut
(en de cliënt) ook een andere taal, als het
telkens weer verwoorden van de hechtingsbehoeften (zoals ‘ben je er voor me
als ik je nodig heb’) sleets aan het worden
is. De instructies voor belevingsgerichte
gesprekken kunnen ook een houvast
geven voor psycho-educatie aan de partners.
Ook Jean-Pierre van de Ven, (mede)auteur van enkele van de eerder genoemde cognitief-gedragsmatige cliëntenboeken (2005; Van de Ven et al., 2000), zet recent meer in op de liefde en verbondenheid in zijn Geluk in de liefde. Het is een
boek gericht op het algemene publiek,
maar geen cliëntenboek in de strikte zin;
hij vertelt niet hoe het moet en niet moet.
Ik weet niet goed wat het wel is; misschien is ‘essay’ nog de beste omschrijving. Het is een meanderende zoektocht
naar wat liefde tussen partners eigenlijk
inhoudt, in een losjes opgebouwd betoog
met steeds verschuivende onderwerpen
en definities. Het is daardoor moeilijk
samen te vatten.
Van de Ven is niet gevallen voor de verleidingen van EFT, gelukkig maar, want
dan zou het landschap van de relatie
therapie wel erg eentonig worden. Hij
blijft zijn relativerende, geestige en soms
stekelige zelf.
Hij onderzoekt wat er in psychologische theorievorming en onderzoek is geschreven over liefde: soorten liefde, dimensies ervan, fasen, verklaringen, functies, de rol van passie en lust. Hij vermengt
dit met concrete voorbeelden en haalt de
houvasten uit de theorie vervolgens allemaal weer onderuit. Maar ondertussen
passeert heel wat nuttige kennis de revue
(zoals de misleidingen van het alomtegenwoordige model van de romantische liefde, de behoeftepiramide van Maslow, het
relatieonderzoek van Gottman, de focus
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van de positieve psychologie op positieve
emoties en handelingen, het self-serving
bias waardoor we geneigd zijn een negatieve gang van zaken toe te schrijven aan
andermans persoonlijkheid en niet die
van onszelf, en de zichzelf waarmakende
voorspellingen waardoor we ons eigen
ongeluk of geluk continueren).
Gaandeweg, als de lezer zich begint af
te vragen waar het allemaal naar toegaat,
wordt het steeds meer het verslag van een
persoonlijke groei. Het boekje is al met al
een ode aan de verrijkende, creativiteiten veerkrachtvergrotende rol van de liefde in het mensenleven als men weet te
ontkomen aan de valkuilen en misleidingen. Naast commitment en de open uitwisseling van emoties zijn voor het vergroten van geluk in een liefdesrelatie zaken
van belang als autonomie en zelfdifferentiatie, compassie en respect, de keuze om
te stoppen met schade toebrengen of
van de ander verandering te eisen, en
het nemen van verantwoordelijkheid om
het eigen aandeel te onderzoeken en te
veranderen.
Ik vond het boeiend om getuige te zijn
van Van de Vens zoektocht. Het feit dat hij
meer vragen opwerpt dan antwoorden
geeft, stimuleert tot nadenken.
Voor beide boeken geldt: het blijft een
zeer select publiek dat er iets aan zal kunnen hebben. Ten eerste zullen vooral vrouwen het lezen, ten tweede veronderstelt
zulke lectuur behoorlijk veel opleiding en
leesvaardigheid, en ten derde hebben
mensen die net in de drukste levensfase
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zitten van kinderen en twee banen voor
de hypotheek maar weinig tijd en concentratie. En ten slotte veronderstellen zulke
boeken lezers wier eventuele relatieproblemen mild genoeg zijn om enigszins
objectief te kunnen lezen, in plaats van
dat ze er alleen datgene uit oppikken wat
in hun emotionele kraam te pas komt in
hun strijd tegen de partner.
Jolanthe de Tempe is socioloog en systeem
therapeut, werkzaam bij MoleMann Mental
Health te Almere. E-mail: jolanthe.detempe @
molemann.nl.
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