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ALLEBEI ZIJN ZE GEBETEN DOOR WAT MENSEN BINDT, EN WAT MENSEN 

SCHEIDT. ALLEBEI DELEN ZE EEN NUCHTERHEID EN BEVLOGENHEID ALS 

HET GAAT OM RELATIES. TWEE RELATIETHERAPEUTEN, OOG IN OOG IN 

OTTAWA, OP ZOEK NAAR HET GEHEIM VAN DE LIEFDE.
DOOR RIKA PONNET. FOTO’S: SACHA HEBBERT.

Lessen in

liefde f ik het zag zitten om Februa
ry Girl te worden voor Fee-
ling, en welke kleine grote 
droom ik koesterde, was de 
vraag. Dat er geen dringend 
te ontmoeten idolen op mijn 

lijst stonden, was het antwoord. Maar ook dat bij 
nader inzien Sue Johnson wel heel dicht in de 
buurt kwam. De Canadese professor in de psycho-
logie groeide met haar model, Emotionally Fo-
cused Therapy (EFT), de laatste decennia wereld-
wijd uit tot de bekendste relatietherapeute. Mijn 
passie voor psychiater John Bowlby en zijn hech-
tingsleer, ook háár grote inspirator, haar werk en 
vooral hoe ik haar bezig zag in 2005 bij het emeri-
taat van Alfons Vansteenwegen, seksuoloog en 
relatietherapeut, en bij de eerste EFT-opleiding in 
Vlaanderen, in 2014, had daar alles mee te maken. 
Sues intelligentie, haar gepassioneerde manier van 
spreken en sterke uitstraling creëerden bij mij het 
beeld van een grote, kleine vrouw. Al waren er bij 
die laatste keer ook twijfels: het Amerikaan-
se optimisme, de uitvergroting van emoties 
en drang om relaties te ‘redden’ spoorden 
soms slecht met mijn Vlaamse nuchterheid. 
En toch. Ik las alles van haar, want wie interesse 
heeft voor wat mensen verbindt en scheidt, vindt 
bij EFT het juiste onderkomen. Het is een denkka-
der dat je nooit meer loslaat en dat in zijn eenvoud 
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‘Ik zeg nooit 
dat mensen 
de foute part-
ner kozen, 
want wat ís de 
juiste keuze? 
Niemand past 
helemaal bij 
de ander’
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voor iedereen verstaanbaar is. Centraal staat de 
idee dat wij als mens geprogrammeerd zijn om 
ons te verbinden met anderen, dat intieme rela-
ties onze levensnoodzakelijke uitvalsbasis zijn en 
dat onze emoties daarvan getuigen.
Maar ach, Sue Johnson spreken, dat wil zowat de 
hele therapeutische wereld. Geen kans dat dát 
me zou lukken. En toch kreeg Lieven Migerode  
- psycholoog, relatietherapeut, vertegenwoordi-
ger en erkend trainer van EFT in Vlaanderen - het 
voor elkaar. Een paar mailtjes later restte me nog 
het regelen van mijn agenda op het thuisfront en 
het boeken van een vliegtuigticket.

MET BOYHOOD ONDERWEG
Tijdens de vlucht naar Ottawa brengt de film 
Boyhood verstrooiing en al weet ik dat het toeval 
is, toch zie ik in deze film een gunstig voorteken. 
Het verhaal verrast me door zijn zwaarte: hoe een 
opgroeiende jongen zich probeert te handhaven 
in het emotionele slagveld dat zijn ouders van 
hun relationele leven maken. Als ma na haar 
scheiding een opleiding volgt, uiteraard psycho-
logie, en daarin lesgeeft, blijkt het onderwerp 
van het college Bowlby en zijn hechtingstheorie 
te zijn. Ze vertelt over de evolutionair belangrij-
ke liefdesband tussen moeder en kind. Hoe je als 
mama verliefd bent op je baby en je hem daar-
door niet ziet als ballast op je vlucht als een tijger 
je grot komt binnengewandeld. De liefde nog 
beter begrijpen, was dat niet de reden van 
deze trip richting Canada?
In de late namiddag land ik in Ottawa. Wat het 
doel van mijn reis is, vragen ze bij de grenscontro-
le. Ik leg ietwat onhandig uit dat ik een therapeu-
te ben en een werkbezoek breng aan een bekende 
collega. Er is twijfel, ik word apart genomen, ze 
googelen mijn naam en die van Feeling en beslui-
ten dat het kan kloppen. ‘Is Johnson dan zo be-
kend?’ Ik vertel hen over de meer dan 70.000 ver-
kochte exemplaren van Houd me vast! bij ons, wat 
ze te gek vinden. Als ik nadien het verhaal aan 
Sue doe, moet ze hartelijk lachen. ‘Dat gebeurt  
de hele tijd. Onlangs een Finse reporter. Werd 
ook apart genomen, maar gelijk doorgelaten. ‘Sue 
Johnson?’, had de controleur gezegd, 'she saved  
my marriage’.

TUSSEN KAT EN HOND
De volgende ochtend ontmoet ik Sacha, de foto-
grafe die me zal vergezellen. Een roodharige, en-
thousiaste vrouw, halfweg de dertig. Ze is van Ier-
se origine, haar assistente heeft half-Nederlandse 
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‘De pijn 
van het 

scheiden, 
het moei-

zame her-
beginnen. 
Zo ver van 
huis, en ik 

hoor exact 
dezelfde 

verhalen’

roots, een migratieachtergrond, zoals iedereen 
hier. Om de drie zinnen valt het woord ‘aweso
me’, Canadees voor ‘leuk’. We rijden richting Sue, 
dwars door de stad, die in een schitterend zon-
licht baadt, vrieskouweer. Ottawa is nieuw, netjes, 
open, georganiseerd. The Glebe, waar Sue woont, 
blijkt een uitermate charmante wijk te zijn met 
mooie huizen. ‘Edwardian’, zegt Sacha ‘en duur’. 
Een jonge vrouw opent de deur met een enthou-
siast ‘Hi’ en ‘You must be Rika’. Sue is nog bezig, 
maar er is koffie. Het huis overvalt me, en toch 
klopt het. Er heerst een gezellige chaos: winter-
laarzen en sjaals, ballerinaschoentjes die ik haar 
tijdens de opleiding zag dragen, boeken en foto’s. 
Daartussen laveren een Perzische kat en wind-
hond die het wonderwel met elkaar kunnen vin-
den. We doen onze schoenen uit, een Canadese 
gewoonte. De sneeuw, weet je… Op de canapé bij 
Sue, met koffie, op mijn kousenvoeten, foto’s be-
kijkend van haar jeugd, het dringt maar moeilijk 
door. Als Sue verschijnt, is ze direct haar opmer-
kelijke zelf. Het gesprek gaat snel richting onze 
gezamenlijke passie: attachment, hechting.
Ze vertelt over de warme band met haar vader. 
Hoe belangrijk zijn geloof in haar was. Hij was 
voor haar de ideale ouder, die spontaan deed wat 
opvoedboeken voorschrijven. Niet evident voor 
een zeebonk die cafébaas werd. Hij beschermde 
haar, was empathisch en betrokken. Dat zij, een 
‘working class girl’, ging studeren, was ongehoord, 
maar hij zei ‘Ga’, ook toen ze voor die studies naar 
de andere kant van de oceaan trok.
Over haar moeder spreekt ze ‘anders’, zelfs haar 
lichaamstaal wordt terughoudend. Ze typeert 
haar als sterk, maar ook conflictueus. Ze vertelt 
over een incident in de lift van een Londens groot-
warenhuis, waar twee dames hen misprijzend 
aankeken en omschreven als ‘riffraff’, waarop 
haar moeder uitschoot en dreigde een van hen de 
tanden in te slaan.

JE RELATIE ALS DANS
We hebben het over hechting en partnerkeuze, 
mijn stokpaardje. Ze bevraagt dat telkens als er 
een paar langskomt. Waar en hoe kwamen ze tot 
een connectie? Welke verhalen vertellen ze? Op 
die manier krijg je volgens Sue ook een zicht op 
de elementen die maakten dat hun verbonden-
heid afbrokkelde.
“Het vaakst voorkomende symptoom is conflict. 
Een koppel laten stoppen met ruziemaken, is 
echter hetzelfde als een infectie behandelen, 
terwijl het virus, de afwezigheid van emotionele 
verbinding, datgene is wat aandacht vereist. Mis-

WIE IS  
SUE JOHNSON?
• Geboren in Groot- 
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• Getrouwd, adoptief- 

moeder van drie
• Woont en werkt in  

Ottawa, Canada
• Carrière: professor psycho-
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suren, bewust durven te kijken naar de dans 
die je begint met een mogelijke partner, is be-
langrijk. Het concept van de perfecte partner is 
een leugen. Het gaat uit van de idee dat iemand 
al je noden en verwachtingen zal invullen door 
op magische wijze met jou te connecteren. Als 
hij mijn soulmate was, zou hij weten wat ik nodig 
heb, hij zou het voelen en zien. Daaronder zit dan 
de boodschap: ik ga niet het risico nemen te zeggen 
wat ik nodig heb, ik zoek iemand die naadloos bij mijn 
behoeften aansluit zonder dat risico te nemen. Wel, 
die partner bestaat niet! Een dergelijk concept 
kwam er in een tijdperk toen we weinig begre-
pen van de liefde en we relationeel (on)geluk 
weten aan de juiste of foute partnerkeuze. Nu 
weten we wel wat speelt. Als je danst met ie-
mand, zal die ander op je tenen trappen, 
naar rechts gaan als jij het hard nodig hebt 
dat hij naar links gaat, je niet volgen als je 
dat wilt. Dáár beginnen relaties werkelijk, als 
de ander op je teen trapt tijdens het dansen.”

LESSEN IN COMMUNICATIE
Ze heeft het moeilijk met cultuurpessimisten en 
criticasters die alle verworven inzichten afdoen 
als ‘relatief’. Ze heeft het ook moeilijk met het 
oude, evolutionaire denken. Vaak krijgt ze de 
klassieker ‘Is de mens gemaakt voor monoga-
mie?’ op haar bord. Ze vindt de hele discussie 
onzin, omdat er al te vaak morele oordelen spe-
len, maar gaat uit van wat onderzoek ons leert: 
dat de mens op zijn minst serieel monogaam is 
en een grote groep monogaam voor het leven. 
Dat het verlangen naar een exclusieve, duurza-
me relatie een uiting is van ons verlangen om in 
veilige verbondenheid met een intieme andere 
te leven. “Mating en bonding zijn een onlosmake-
lijk geheel. De diepste motivatie van mensen is 
niet seks of agressie, maar verbondenheid. Uit 
dat verlangen vloeien seks, agressie, het rijke 
scala aan menselijke gedragingen, voort.”
Het lijkt zo eenvoudig, maar tegelijkertijd van 
een ongelofelijke helderheid en diepgang. Plots 
houdt Sue een pleidooi voor een betere relatio-
nele educatie, wat ook ik al vaker deed. Waar-
om leren we jonge mensen daar helemaal niets 
over? We wapenen hen niet voor het leven dat 
hen te wachten staat. Sue: “Mijn zoon kreeg 
seksuele voorlichting, maar nooit een les over 
communicatie, over relaties en het belang er-
van. Hij leerde een condoom over een houten 
penis trekken. Erg nuttig is dat in het leven, een 
condoom over een houten penis kunnen trek-

ken! We doen zo veel om de talenten van jon-
geren tot ontplooiing te brengen, we vinden 
hun toekomst belangrijk, maar zetten totaal 
niet in op het belangrijkste domein in hun 
leven, relaties.”
Verder heeft Sue het ook nog op een ander punt 
moeilijk met onze huidige kijk op relaties. “Af-
hankelijkheid en aanhankelijkheid werden en 
worden te vaak gezien als onvolwassen gedrag. 
Binnen therapie is het onafhankelijke individu al 
te vaak het ideaalbeeld, terwijl de allersterksten 
onder ons vooral in staat zijn om liefde te geven 
en te ontvangen, om kwetsbaar te zijn. Heel die 
nadruk op individualisme stamt uit het koloniale 
tijdperk, waarbij mensen land en familie achter-
lieten en helemaal alleen herbegonnen.”
Opnieuw komen we uit bij migratie en het lijkt 
me niet toevallig dat net zij, een Britse die alles 
achterliet, in dit land van immigranten tot deze 
inzichten kwam. Ze vertelt dat ook haar kinder-
tijd en jeugd, in de pub van haar vader, haar ont-
zettend veel hielpen bij haar werk.
“Dagelijks kwamen er bij ons een veertigtal klan-
ten. Ik noemde hen allemaal ‘oom’. De pub was 
een belangrijk deel van hun leven. Het ging daar 
niet over wat er verteld werd, want dat was heel 
vaak hetzelfde, het ging over ergens bij horen, je 
thuis voelen. Ik leerde er ook omgaan met intense 
emoties, de drama’s van het leven. Zoals elk kind 
toen had ik taken. Ik rolde elke dag het deeg voor 
300 worstenbroodjes die mijn moeder verkocht 
en schikte de afgewassen glazen en heel vaak 
hoorde ik ondertussen mijn pa luisteren naar de 
moeilijkheden in het leven van zijn klanten, zijn 
zachte bromstem die hen troostte.”

FAREWELL, ENGLAND
Het is intussen middag en Sue is toe aan een 
break. Ik ook. Op dat moment komt haar echt-
genoot John aan, een joviale man. Hij stelt voor 
om ons te vergezellen naar het therapeutisch cen-
trum, waar Sue en haar team cliënten zien. On-
dertussen is Sue de keuken ingedoken. Ze snijdt 
brood, paprika en kaas en nodigt ons uit voor de 
lunch. Het gesprek dat zich dan ontspint, is nog 
intenser. We hebben het over ‘good old England’, 
waar ze met heel veel tegenzin naartoe gaat. Ze 
vertelt hoe bekritiseerd ze zich daar telkens voelt, 
hoe sterk de stoffige, autoritaire heerschappen 
van stand er nog in het zadel zitten. Ze sprak er 
voor een genootschap van psychoanalytici, die 
zich als doel hadden gesteld haar neer te sabelen, 
maar van een kale reis thuiskwamen. De prof 
die haar, op het punt dat hij zich niet meer 
inhoudelijk kon verdedigen, een ‘kleine, 
neurotische vrouw van middelbare leeftijd’ 
noemde, heugt het zich tot vandaag. Ik vraag 
wat haar leeftijd is en raak gelijk een teer punt. 
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schien was er nooit een veilige hechtingsband, 
of zorgden kwetsuren ervoor dat het gevoel 
van verbondenheid verloren ging. Een derge-
lijk hechtingstrauma gaat vaak over leven en 
dood: de afwezigheid van de andere bij een ge-
boorte, overlijden, of verlieservaring. Kwetsbare 
momenten waarop die partner zich in de steek 
gelaten voelt. Nadien onderneemt de gekwets-
te pogingen tot herstel, maar dat strandt in 
discussies, waarbij aanval, aanval genereert, of 
rationalisering en terugtrekgedrag. Dat maakt 
de wonde almaar dieper. En het belangrijkste is: 
hier heeft niemand schuld aan. Je zit als koppel 
vast in een dans waar je niet uitraakt.”
Maar volgens Sue is de dans begrijpen niet vol-
doende: “Bij EFT gaan we voorbij het inzicht. 
We helpen koppels om het negatieve patroon 
te zien, te dragen en zo naar een veilige basis 
te evolueren. Het gaat dan niet meer over 
al dan niet verliefd zijn, maar over liefde 
vormgeven. Daar komt kwetsbaarheid bij 
kijken, wat koppels angstig maakt. Vaak 
heeft men geen goede voorbeelden gehad in 
het gezin van oorsprong, waardoor kwetsbaar-
heid ongemakkelijk of gevaarlijk aanvoelt. Daar 
werd je immers op ‘gepakt’, dat werd belache-
lijk gemaakt en dus wil je dat domein niet be-
treden. Slaag je er als therapeut in om een vol-
doende veilig klimaat te installeren, dan komt 
van onder die angst een diep verlangen om tot 
echte verbinding te komen. Het is ook de reden 
waarom er binnen EFT betere resultaten wor-
den geboekt dan bij andere therapiemodellen. 
Mensen voelen dat het klopt en dat het echt tot 
verandering kan leiden in hun relatie.”
Terwijl ze dit vertelt, lijkt Sue wel in vervoering 
te raken. Ze brengt het alsof een heel stadion 
meeluistert. Je vervelen in haar bijzijn lijkt 
me onmogelijk. We gaan verder over de my-
the van de romantische liefde: het vinden van 
de soulmate voor het leven. Sue: “Ik vind het 
belachelijk als therapeuten tegen hun cliënten 
zeggen dat hun relatie niet goed zit omdat ze 
geen soulmates zijn. Ik zeg nooit dat mensen 
de verkeerde partnerkeuze maakten. Want: 
wat is de juiste keuze? Iedereen is incompati-
bel, niemand past helemaal bij de ander. Ben je 
bereid tot engagement, kun je echte verbinding  
creëren en in stand houden, waardoor je kunt 
groeien in de relatie, daar gaat het over. Uiter-
aard is de ene er beter in dan de andere, maar je 
kunt dat ook leren.”

NOBODY’S PERFECT
Al relativeert ze meteen. “Het is geen goed idee 
om eten te gaan kopen als je uitgehongerd bent. 
Je kiest dan ongetwijfeld de foute voeding. Een 
goed zicht hebben op je behoeften en kwet-
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‘Wat doet dat ertoe?’ Ik zeg ‘Niets’, maar dat ik 
ook niet begrijp waarom het vandaag zo vaak een 
issue is. Het heeft te maken met het  Amerikaanse 
‘ageism’, zegt ze. Oud is er out. Waarop ze haar 
leeftijd zegt, bij uitzondering. Ik laat het gelijk 
rusten. Het zit in dezelfde sfeer als kinderen - die 
zijn er: adoptiekinderen. En ze zijn net groot-
ouders geworden, zoals John me die middag in de 
auto zal vertellen, maar Sue zwijgt erover. Privacy 
die ik graag respecteer.

DE STER EN DE MANAGER
Na de lunch heeft Sue een webinar. John neemt 
ons mee naar het centrum. Onderweg praat hij 
over zijn liefde voor de natuur, hun buitenhuis-
je in het groen. Af en toe krijgt hij ook Sue mee. 
Ze houdt van tango, hij van de bergen. Ze laten 
elkaar vrij. Ik vraag naar zijn rol als tweede viool 
en hij geeft een ‘juist’ antwoord. Dat het hem niet 
deert, hij houdt van zijn werk. ‘I am the manager, 
she is the star’. Tegelijkertijd is hij meer dan onder-
legd in de materie. Hij zegt dat het goed is dat Sue 
nu ook omkaderd en beschermd wordt, want, ‘Sue 
gives it all away for free’. Het is wat ik zelf al had 
vastgesteld: hun ‘gewone’ gezellige huis, haar een-
voudige stijl, de praktische auto, dit gaat niet over 
geld. Dat wordt ook bevestigd in het centrum, 
een verdieping in een bedrijvencomplex. De prak-
tijkruimtes ademen rust en eenvoud. Hier staan 
mensen - samen met hun therapeut - centraal. We 
nemen afscheid van John en trekken de stad in. 
Vanuit The Glebe rijden we door de Golden Trian-
gle, met zijn gaybars en massagesalons. Ik drink 
een kop koffie in een studentencafé. Ik voel me 
er volledig thuis, het lijkt Gent wel. De stad daar-
na is koud en winderig, wat windowshoppen tot 
een onaangename bezigheid maakt. We warmen 
ons op bij m0851, een Canadees handtassenmerk 
dat hier zijn flagshipstore heeft. Met onze warme 
winters in het achterhoofd, weersta ik de verlei-
ding om een lange leren jas te kopen. Aan The  
National Gallery of Canada ga ik onder de be-
kende spin staan. Cold Mother heet het beeld. 
Haar eitjes hangen er bewegingloos bij, alsof ze 
elk moment kunnen vallen en door haar dunne 
poten giert de wind. ByWard Market is het ge-
zellige, oude hart van de stad. We doen een hippe 
wijnbar aan. Sacha vertelt over haar liefdesleven, 
als single mum met twee kinderen. De pijn van het 
scheiden, het moeizame herbeginnen. De assisten-
te is ook single met datingsite-ervaring, maar een 
gevoel van hopeloosheid deed haar afhaken. Zo 
ver van huis en ik hoor exact dezelfde verhalen.

FOPSPEEN BIJ DE THERAPIE

Rond zes uur ’s avonds melden we ons opnieuw 
aan bij Sue, waar de eerste mensen voor de clini
cal evening aankomen. Elke maand organiseert Sue 
zo’n avond voor haar team. Er wordt eerst een 
hapje gegeten, afhaalchinees. We zitten verspreid 
over de leefruimte, wisselen ervaringen uit, een 
van de therapeutes heeft haar baby bij zich. Ik zie 
medewerkers van het eerste uur en starters. Een 
van hen vertelt over een paar dat maar niet uit de 
conflictzone raakt. Sue analyseert en adviseert, 
maar vraagt ook wat anderen ervan denken. 
Ze zit op een voetbankje, bij het haardvuur, 
zichtbaar in haar nopjes. Ik glimlach wanneer 
de baby huilt en een fopspeen soelaas brengt. 
“Die zouden we af en toe in therapie kunnen ge-
bruiken”, zegt Sue, waardoor het Engelse woord, 
soother, pacifier, een nieuwe betekenis krijgt. Ieder-
een praat hier vrijuit, er is geen ‘goed, beter, best’. 
Er wordt ook gelachen, als het gaat over een po-
pulaire Canadese overspelsite en het feit dat, als je 
garagepoort halfopen staat, je als koppel wilt swin-
gen. Liefde is universeel, ook de ranzige kanten.
Ons afscheid is intens. Sue heeft het over haar twij-
fels, dat haar zuivere boodschap ondergesneeuwd 
raakt onder de vele boeken en boodschappen over 
liefde die er geen zijn. Ze weet dat wat ze verkon-
digt geen ‘mening’ is, maar de waarheid, die al-
maar sterker onderbouwd zal worden en waarop 
mensen recht hebben, omdat relaties zo belang-
rijk zijn in ons leven. Haar echtheid raakt me 
diep. Hier staat geen vrouw die bekend wil zijn of 
aanbeden wil worden, maar iemand die leeft wat 
ze uitdraagt. Bij het buitengaan krijg ik een ge-
meende knuffel, ze drukt even kordaat haar oor 
tegen het mijne, een intens gevoel. Ik hoor haar 
zachtjes zingen als ze de deur sluit.
De dag erna trek ik nog even de stad in, richting 
National Gallery. Bij een van de Inuit-sculpturen 
van Matiusi Iyatuk lees ik: ‘When you look at my 
sculpture, you don’t understand all of it. That way, you 
have the freedom to dream’. Ik denk aan Sue en 
haar kijk op de liefde. En ik besef dat zij, 
noch Bowlby, de magie uit de liefde hebben 
gehaald, maar ze juist hebben toegevoegd. Ze 
hebben de kaart gevonden die ons kan helpen in 
onze menselijke zoektocht naar liefde en verbon-
denheid, in het vinden van wat niet minder is dan 
de graal. De tocht moeten we zelf maken.
Mijn terugvlucht verloopt probleemloos. Terwijl 
ik in Parijs op de TGV wacht, stuurt een van mijn 
zussen me een bericht. ‘En?’ ‘Awesome’ is het enige 
wat ik kan antwoorden.
Meer info: www.eft-belgium.org
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