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Bindingsangst en    
een eeneiige    

H
eb je het gevoel dat je altijd

tot over je oren verliefd

wordt op mannen die alles-

behalve geïnteresseerd zijn

in een vaste relatie? Wil je zelf wel een

relatie maar kom je niet verder dan

losse scharrels? Begin je na een paar

weken steevast te twijfelen aan je part-

ner? Gluur je voortdurend over je part-

ners schouder om te checken of er

geen betere kandidaat rondloopt?

Mag je er niet aan denken om met je

vriend op vakantie te gaan, laat staan

samen te wonen of kinderen te over-

wegen? Lijkt een vaste relatie je saai en

zweer je dat jij meer spanning nodig

hebt? Herken je je hierin, dan heb jij

stand. En als je voldoende afstand

neemt, zal de ander na een tijdje de re-

latie verbreken. Gebeurt dat niet, dan

doe je het zelf wel’, aldus van Lingen.

Vaak weet je zelf niet wat er écht aan

de hand is en tast ook je partner in het

duister.  ‘Meestal slaag je erin om die

bindingsangst te maskeren door uit te

pakken met aannemelijke argumen-

ten’, legt de relatietherapeute uit. ‘Je

bindingsangst wordt dus netjes inge-

pakt en geen mens die bese! dat je ei-

genlijk gewoon bang bent. Want dat is

precies wat bindingsangst is: een ver-

dedigingsmechanisme tegen pijn.

Tegen onbewuste en niet-verwerkte

pijn uit het verleden. In wezen hee! je

hoogstwaarschijnlijk last van bindings-

angst, zo weet relatietherapeute Patri-

cia van Lingen, van de School voor

Relaties. Misschien bese!e je het zelf

nog niet en was je ervan overtuigd dat

het de schuld van de ander was dat

jouw liefdesleven niet goed spoorde. En

dat terwijl je al die tijd jezelf sabo-

teerde. ‘Bindingsangst is niet meer of

niet minder dan de oprechte angst om

je te verliezen in een relatie. Je bent,

bewust of onbewust, bang dat je je vrij-

heid zal moeten opgeven. Dus vermijd

je intimiteit en laat je je partner nooit

écht dichtbij komen. Wordt die relatie

ondanks al je reserves toch serieus, dan

voel je je kwetsbaar en dus neem je af-

Bindings- en verlatingsangst 
zijn de gesels van deze tijd en houden
velen in hun moordende wurggreep.

Maar, er is hoop, zo weet relatiethera-
peute Patricia van Lingen. ‘Er bestaan

manieren om komaf te maken met
deze angsten, je liefdesleven hoeft er

geen leven lang onder te lijden.’
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    verlatingsangst: 
    tweeling!

STEFAAN !31", ALLEENSTAAND
‘Mijn ouders zijn gescheiden toen ik nog heel jong was en ik heb toen voor mijn

moeder gekozen. Mijn ene broer trok bij mijn vader in, de andere bleef beiden

zien. Maar ik koos partij voor mijn moeder en ik had dat eigenlijk niet mogen en

ook niet moeten doen. Ik was veel te jong om beter te weten. Wij, de kinderen,

werden gebruikt om de andere ouder in de gaten te houden. Mijn moeder kon

de scheiding niet verwerken en steunde enorm op mij. En dat is ze blijven doen.

Tot vandaag. Ik moest mijn moeder tijdens mijn kindertijd en mijn jeugd

voortdurend redden. En dat is mijn rol geworden. Als ik een relatie aanga, is het

meestal met een vrouw die eigenlijk mijn gelijke niet is en die ik dus ook moet

redden, of met iemand die er niet helemaal voor gaat. Zo hoef ik dat zelf ook

niet te doen. Het perfecte excuus. Het maakt dat ik keer op keer in dezelfde

situatie belandde en het telkens zo bont maakte dat mijn vriendinnen wel

moesten vertrekken. Ik zag het toen niet in, maar ik dwong ze als het ware.

Vroeger legde ik de schuld bij een ander, nu besef ik dat ik zelf mijn relaties

saboteer. Ondertussen ben ik hier al een dikke twee jaar aan aan het werken en

sinds een maand of zes ben ik lichtjes hoopvol. Als er nu iemand tegen me zegt

‘we gaan ervoor’, dan zal ik niet weglopen. Ik denk dat ik het nu aan kan, maar

ik heb nog een lange weg te gaan.’

De raad van relatietherapeute Patricia: ‘Moeten kiezen tussen beide ouders is

voor een jong kind zeer aangrijpend. Een kind kan dat niet. En een kind zou dat

ook nooit moeten doen. Kiezen voor één staat gelijk met de ander, en ook een

stuk van zichzelf, verloochenen. In Stefaans geval werden de kinderen

bovendien gebruikt om de ander te controleren, waardoor je hen haast

medeplichtig maakt aan iets waar ze geen deel van moeten uitmaken.

Bovendien steunde Stefaans moeder op hem. Een kind moet op zijn ouders

steunen, niet andersom. Door dit alles is de vertrouwensband tussen kind en

ouder heel erg geschaad. En dat hee! een weerslag op de relaties die Stefaan

hee!. Voordat de ander hem kan verlaten, zet hij die stap al en als er te veel

liefde zijn kant op komt, duwt hij zijn partner weg. ‘Stefaan is nu al even in

therapie en leert hoe hij stapje voor stapje zijn vertrouwen kan vergroten. Hij is

zich bewust van zijn aantrek- en afstootpatronen en hee! al geleerd om niet

iedere keer weg te lopen telkens zijn angstgevoelens de kop op steken. Zowel

angst om verlaten te worden als angst om geclaimd te worden, zoals zijn

moeder deed. Ondertussen hee! hij ook geleerd om een onderscheid te

maken tussen oude pijn die teruggaat naar zijn kindertijd en pijn die hij nu, op

dit eigenste moment belee!. Stefaan is dus terecht hoopvol.’

bindingsangst het dus eigenlijk wel

goed met je voor. Hij wil je bescher-

men.’ Dat je je daardoor niet kan bin-

den en dus ook geen harmonieuze

relatie kan ervaren, is helaas een verve-

lende bijwerking. Maar daar trekt die

bindingsangst zich niets van aan. ‘Je

bindingsangst wil je net behoeden om

opnieuw gekwetst te worden, om je

vertrouwen nog eens te laten schaden.

Dus verberg je je gevoelens, word je

verlegen en gesloten of zet je net een

grote mond op om die intimiteit ver van

je af te houden. Nog anderen luisteren

voortdurend naar het relaas van hun

vrienden, maar geven hun eigen ge-

voelens nooit prijs.’ Intelligente mecha-

nismes met maar één doel: je ver van

elke intimiteit en relatie houden. 

Maak kennis met 
de tweelingbroer

Wie bindingsangst zegt, zegt ook verla-

tingsangst. ‘Bindingsangst en verlatings-

angst gaan vrijwel altijd vrolijk hand in

hand’, weet de therapeute. ‘Ben jij ie-

mand bij wie bindingsangst de over-

hand hee!, dan trek je geheid een

partner aan met verlatingsangst. Jullie

hebben elkaar immers niet toevallig ge-

kozen. Verlatingsangst is net zo goed

een angst om je te binden, dus stel je

die verbinding in vraag. En hoe intiemer

de relatie, hoe groter de angst. Bindings-

en verlatingsangst kunnen je liefdesle-

ven "ink verzieken. En dan ontstaat de

kans op een self-ful#lling prophecy: waar

je zo bang voor bent, gebeurt ook echt.’ 

Terwijl bindingsangst zich nog graag ver-

stopt of laat camou"eren, gaat verla-

tingsangst enthousiast met de hoofdrol

weglopen. ‘Verlatingsangst laat zich >>
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klaar en duidelijk horen. Ben je dus over-

dreven bezorgd over je partner en zijn

eventuele vertrek, kan je niet verdragen

dat hij langere tijd van je weg is, ben je

bang om alleen te zijn en beleef je gere-

geld scheidingsnachtmerries, dan heb

je waarschijnlijk verlatingsangst.’ Ieder-

een hee! in meer of mindere mate wel-

eens dit soort angsten, maar bij

verlatingsangst is die angst zo groot dat

je er geen controle meer over hebt. ‘Je

bent zo bang dat je partner je zal verla-

ten dat dit je leven beïnvloedt of zelfs

overneemt. Maar, net als bij zijn broertje

bindingsangst, hee! ook verlatingsangst

het in wezen goed met je voor. Het wil je

beschermen maar door dat zo hevig te

doen, jaagt het al je partners weg.’

Er is hoop!

‘Je liefdesleven hoe! niet jarenlang ge-

kelderd te worden hierdoor,’ beweert

Patricia van Lingen. ‘Er zijn twee manie-

ren om er deskundig komaf mee te

maken. Je kan, alleen of in begeleiding,

de gebeurtenissen die de bindingsangst

veroorzaakten, onderzoeken en de pijn

die ze meebrachten, verwerken. Of je

kan leren om die angst te aanvaarden

zonder telkens opnieuw achterom te kij-

ken. Word je bewust van dat deel van

jezelf dat die angst oproept. Door dit

deel te aanvaarden, zonder het te ver-

dringen of rechtvaardigen, leer je inzien

dat dit maar een klein onderdeel van

jou is. Slechts een stukje van je persoon-

lijkheid. En daardoor leer je je opnieuw

veilig voelen. Een proces dat tijd vergt,

voor beide partners.’ Want ook voor die-

gene die aan de andere kant staat, kan

het aanvoelen als een afwijzing. ‘Als je

partner niet bereid lijkt om met jou een

diepere relatie aan te gaan, zou je jezelf

in twijfel kunnen trekken. En dat is ner-

gens voor nodig. Het gaat immers niet

om jou. Aanvaard dus de angsten van

je partner en laat merken dat je die

angsten erkent. Zo krijgt je partner de

ruimte om met die angsten om te gaan,

ze een plaats te geven en een liefdevol-

lere relatie uit te bouwen.’ •
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Meer weten? ‘Relateren kun je leren. Hoe ontwikkel je een liefdevolle 

relatie’ Patricia van Lingen (Lannoo, ! 17,99) Of surf naar www.schoolvoorrelaties.be.

VERONIQUE !43", ALLEENSTAAND
’Op mijn twintigste was ik getrouwd, na een paar jaar ben ik gescheiden. Mijn

ex-man had een alcoholprobleem. Ik wist dat al voor onze trouwdag, maar ik

dacht dat hij zou veranderen, dat hij zou minderen. Niet dus ... Sinds mijn

echtscheiding, ondertussen meer dan vij!ien jaar geleden, heb ik een paar

relaties gehad maar die liepen niet goed af. De mannen in kwestie zaten nog

in een relatie of bleken meerdere vriendinnen te hebben. Ik begon steeds

met de beste bedoelingen, maar het liep altijd weer fout. En ik blijf telkens

gekwetst achter. En dan begin ik aan mezelf te twijfelen. Ben ik niet goed

genoeg? Waarom kan niemand voor mij kiezen? Wat doe ik verkeerd?’

‘Ondertussen weet ik dat de sleutel in mijn verleden ligt en dat ik waarschijnlijk

onbewust de verkeerde mannen aantrek. Mijn ouders waren nog jong toen ik

geboren werd en moesten werken, dus logeerde ik tijdens de week bij mijn

grootouders. Als ik ’s weekends eens niet naar huis kon, omdat mijn ouders

wilden uitgaan, stortte mijn wereld in. Dan was ik ontroostbaar en had ik het

gevoel dat ze niet genoeg van me hielden. Zowel mijn ouders als mijn

grootouders konden absoluut niet om met mijn verdriet. Uiteindelijk zijn mijn

ouders, allebei gezegend met een alcoholprobleem, gescheiden toen ik

twaalf was en daarna hee! mijn vader zo goed als geen contact meer

gezocht. Sowieso beredderde ik al van kleins af het huishouden. Mijn moeder

dronk, was vaak ziek, nam pillen, dus nam ik haar rol over en zorgde ik voor

mijn broertje dat zeven jaar jonger is. Ik heb het gevoel dat ik niet lang echt

kind geweest ben. Ik moest altijd de hele boel bijeenhouden. Door alles wat

er tijdens mijn jeugd gebeurd is, ben ik telkens weer bang om niet goed

genoeg te zijn en in de steek gelaten te worden. En dat is net wat er altijd

weer gebeurt.’

De raad van relatietherapeute Patricia: ‘Voor de kleine Veronique was het

bijzonder moeilijk om zich aan haar ouders te binden. Fysiek kon het al niet,

omdat ze alleen in het weekend naar huis kon. En bovendien keurden zowel

haar ouders als haar grootouders haar verlangen om bij papa en mama te

zijn af. Veroniques ouders verbonden zich door hun alcoholprobleem meer

met de !es dan met hun dochter. Tussen de ouders zelf was er hierdoor ook

te weinig verbinding. Die haast volledige afwezigheid van verbinding is

Veroniques comfortzone geworden. Iets wat ze later in relaties feilloos zou

herhalen. Precies dat waar ze wil aan ontsnappen, zoekt ze op.’

‘Veronique is bezig haar patroon te doorbreken door juist te doen wat ze

niet geleerd hee". Allereerst leert ze om niet meer weg te lopen voor liefde

die haar kant opkomt.  Stap voor stap. Ze leert in verbinding te blijven met

zichzelf voordat ze zich naar buiten toe verbindt. Ze leert weer te voelen,

grenzen te stellen en te bewaken. Ze hee" inzichten gekregen waarbij ze

bese" waarom ze altijd bezig was de ander te redden. Vandaag probeert ze

het gevoel dat ze niets waard is als ze niet klaar staat voor een ander, om te

buigen naar zelfrespect. Een heel proces maar zeker haalbaar en absoluut

de moeite waard.’
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