
 



1 

Echte liefde aangaan 
 

Voorwoord           2 
 

1. Introductie          4 
 

2. Leren liefhebben         7 
 

3. Vervreemding van de echte liefde      8 
 

4. Verliefdheid           10 
 

5. Verlatingsangst en bindingsangst      13 
 

6. Jong geleerd is oud gedaan       16 
 

7. Problemen anders bekijken        22 
 

8. De kernverwonding         25 
 

9. Emotioneel alarmsysteem        28 
 

10. De kernverwonding helen        31 
 

11. Heart Defenders         33 
 

12. Samen de echte liefde aangaan       37  
 

13. De Steamroller         42 
 

● De Steamroller leren kennen      43 
● Ontstaan van de Steamroller      45  
● De aantrekkingskracht van de Steamroller    49 
● De Steamroller en conflict       51 
● Hoe nu verder als je de Steamroller herkent in jezelf?  52 
● De Steamroller transformeren      53 
● Wat als je in jouw partner de Steamroller herkent?   57 

 
Slotwoord           59 



2 

 
Voorwoord 
 
De Real Love Commitment is ontstaan uit een diep gedeelde passie tussen 
Lars Faber en Chantalle Kamycki. De passie om mensen van over de hele 
wereld te leren hoe ze zich écht met elkaar kunnen verbinden; deze en 
toekomstige generaties. 
Wij geloven dat het helen van de wereld ligt in het helen van de manier 
waarop we ons met elkaar verbinden. Van elkaar begrijpen, elkaar 
respecteren en leren hoe we onszelf op een gezonde manier kunnen uiten, 
wat zorgt voor liefdevolle relaties. Wat wij in ons eigen leven ontdekt hebben 
is dat hechtingswonden uit onze vroege jeugd van generatie op generatie 
overgedragen worden, net zolang totdat we zélf opstaan, de verwondingen 
onder ogen zien en in het licht en met de toewijding van een liefdevolle 
relatie leren helen. Op die manier helen we onze eigen pijn en die van 
toekomstige generaties. Dat is waar wij ons met hart en ziel voor inzetten. 
 
Lars Faber is auteur en oprichter van The Sacred Voyage/ De Gewijde Reis 
en heeft in de loop der jaren duizenden mensen begeleid in hun zoektocht 
naar heelwording en het vinden van hun bezieling.  
Chantalle Kamycki is oprichtster van Erodanza en heeft veel vrouwen via 
haar cursussen, blogs en Ebook bekrachtigd en begeleid. Ze heeft als 
therapeute een rijke achtergrond in lichaamsgerichte therapieën, 
traumaverwerking, communicatievormen en andere vormen van 
lichaamswerk. 
 
Samen hebben wij onze jarenlange ervaring en kennis verweven in een 
model dat wij de Heart Defenders hebben genoemd. Dit model is ontworpen 
om je snel en nauwkeurig inzicht te geven in je eigen relatiedynamieken. 
Kennis is macht en met deze kennis over jezelf en je partner heb je het 
vermogen om de liefdesrelatie op te bouwen waar je ten diepste naar 
verlangt. 
 
We zijn allemaal op zoek naar liefde, of we nu een partner hebben of niet. 
We verlangen ernaar om lief te hebben en tegelijkertijd bemind te worden 
om wie we zijn. Om uit het rad van ongezonde relatiedynamieken te stappen 
is het nodig om eerst de commitment naar jezelf te maken: en wel de 
commitment om eerst jezelf werkelijk lief te hebben. In dit ebook 
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maken we daar een begin mee door je te leren hoe jouw Heart Defenders 
zich gevormd hebben in je leven. Door er meer over te leren, kun je 
ontdekken dat zo’n Defender niet is wie je bent, maar hoe je je bent gaan 
gedragen. Op die manier kun je anders naar situaties gaan leren kijken en 
kun je stapje voor stapje ander gedrag gaan leren, waardoor je niet alleen 
zelf veel lekkerder in je vel komt te zitten; je relaties met je geliefde, 
familie, kinderen en vrienden zullen ervan profiteren. 
 
Het is onze missie en eer om je te begeleiden op dit pad van zelfgenezing en 
liefde, zodat je in staat bent om de echte liefdesbanden te creëren en te 
behouden waarnaar je verlangt. 
 
Lars Faber & Chantalle Kamycki 
The Real Love Commitment 
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Echte liefde aangaan 
 
 

1. Introductie 
 
Daar sta je dan, met een gebroken hart en een koffer vol desillusies. Het is 
wat velen van ons overkomt als we relaties aangaan en weer verbreken. De 
liefde kan zó fijn zijn maar ook zo'n verschrikking! De een blijft na een paar 
maanden intense verliefdheid alweer vertwijfeld en alleen achter, een ander 
komt er na jaren trouwe liefde achter dat zijn partner hem bedrogen heeft. 
Weer een ander is gevangen in een uitgebluste relatie waar beide partners 
een soort broer en zus geworden zijn en gevangen zitten in sleur. En dan 
hebben we nog de eindeloze rij single ouders die ooit zo hoopvol samen een 
gezin begonnen om dan alleen met een paar kinderen in co-ouderschap te 
eindigen. Tot slot is er nog een groep mensen die dolgraag een fijne partner 
zouden willen hebben, maar niet de juiste lijken te vinden. De datingmarkt is 
enorm groot, maar waarom vinden we elkaar niet?  
 
Dromen die in duigen vallen en harten die gebroken worden: wat is hier aan 
de hand? Zijn we massaal het vermogen om fijne langdurige liefdevolle 
relaties op te bouwen en te behouden kwijtgeraakt?  
 
Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat ongeveer de helft van de 
bevolking prima in staat is om langdurige vervullende relaties aan te gaan. 
En de andere helft dan? Die is wat diezelfde wetenschappers noemen, 
‘onveilig gehecht’. Om precies te zijn, heeft deze groep last van 
verlatingsangst en/ of bindingsangst. De naam zegt het al, ongeveer de helft 
van de onveilig gehechte mensen is bang om verlaten te worden, de andere 
helft vindt het lastig om zich aan een partner te binden. Er is een klein 
gedeelte van de bevolking dat door beide angsten gedreven wordt.  
 
Als je in de gevangenis van verlatings- en bindingsangst zit en een 
sleepspoor van gebroken harten en dromen achter je hebt gelaten, of op dit 
moment gevangen zit in een relatie die op een doodlopend spoor zit of op 
een afgrond koerst, weet dan: er is hoop. In onze zoektocht naar de ware 
aard van de liefde hebben we de dynamieken ontdekt die ten grondslag 
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liggen aan verlatings- en bindingsangst. Dat is wat we je willen tonen: hoe 
je ooit verwond bent geraakt in een tijd dat je nog niet eens kon praten, en 
hoe je die verwondingen kan ontdekken en helen. Dan kunnen je relaties op 
magische wijze veel fijner en voedender worden.   
 
Veel mensen die in relatiecrisis zitten of single zijn en ontdekken dat ze 
verlatings- en/of bindingsangst hebben zullen vertwijfeld denken: "ok, en 
dan!?" 
Dat is wat wij onszelf ook jarenlang afgevraagd hebben.  We hebben 
verreweg de meest gangbare literatuur en onderzoeken over relaties en 
hechting bestudeerd en toch bleef die prangende vraag: "Hoe nu verder?". 
Daar wordt gewoon weinig bevredigends over geschreven; er wordt veelal 
duidelijk verteld hoe hechtingstrauma wordt veroorzaakt, maar zelden wordt 
getoond hoe het te helen. Met die vraag zijn wij aan de slag gegaan. Met 
name de vraag: wat doe je dan preciés als je iemand bent met 
verlatingsangst? Hoe reageer je als er conflict komt? Wat ga je uit de weg, 
of hoe klamp je je vast uit onzekerheid? Waar cijfer je jezelf weg om de 
harmonie vooral niet te verstoren, uit angst dat de ander je dan minder leuk 
vindt of zelfs verlaat? En hoe zit dat precies met de mensen met 
bindingsangst, wat doen die als er conflict dreigt of er al is? Welk soort 
gedrag vertonen de mensen die bang zijn om kwetsbaar te zijn, hoe 
gedragen zij zich als de ander te dichtbij komt? Dat soort vragen en de 
antwoorden daarop hebben we heel concreet willen maken. We hebben de 
onderliggende oorzaken beschreven en laten precies zien hoe deze 
beschermingsmechanismen tot stand zijn gekomen. 
 
Als kinderen hebben we ons hart gepantserd tegen de liefdeloosheid waar 
velen van ons in opgroeiden. Wij hebben de dynamieken die ons hart 
beschermen uitgebreid onderzocht, ons daarbij zoveel mogelijk op 
wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en het werk toegankelijk gemaakt 
ook voor mensen zonder wetenschappelijke achtergrond. We kwamen 
daarbij uit op zes beschermers en hebben die beschreven en laten tekenen. 
Drie van deze beschermers hebben verlatingsangst en drie bindingsangst. 
Die beschermers van jouw hart zijn een soort innerlijke superhelden die je 
hebben helpen overleven en noemen we Heart Defenders. Met onze gratis 
test kun je binnen vijf minuten vaststellen welk type jouw hart het meest in 
zijn greep heeft. Met die kennis krijg je een duidelijk inzicht in de 
dynamieken van hoe je relaties aangaat en houdt.  



6 

 
Als je onze Heart Defender-test hebt gedaan en weet welk type beschermer 
jouw leven beheerst, kun je heel concreet gaan ontdekken wanneer en hoe 
jouw hart beschermd wordt. Je kunt die kennis gebruiken om de beschermer 
te ontmantelen en uit de gevangenis van verlatings- en bindingsangst te 
komen. Je krijgt daarmee toegang tot iets wat voor velen een leven lang 
verborgen blijft: je krijgt toegang tot jouw hart. En dat heb je nodig om fijne 
relaties aan te gaan en te behouden.  Je kunt daarmee de bescherming gaan 
leren ontmantelen, waardoor je kwetsbaar kunt worden en een écht intieme 
relatie aan kan gaan en behouden. We nemen je graag stap voor stap mee 
in het proces van de Echte Liefde Aangaan. Een proces dat begint met de 
liefde voor jezelf. In de volgende hoofdstukken gaan we je eerst laten zien 
hoe je de liefde ooit hartgrondig bent gaan wantrouwen. Stukje bij beetje 
gaan we je laten zien hoe je het vertrouwen in de liefde kunt herstellen, 
waardoor je bestaande relaties veel fijner worden, of je een nieuwe partner 
gaat vinden die écht bij je past. Dit is de universele formule om meer liefde 
te verwelkomen in je leven: hoe meer je jezelf wordt en je je bescherming 
ontmantelt, hoe kwetsbaarder en authentieker je wordt en hoe rijker de 
liefde stroomt in je leven, hoe meer jouw relaties floreren.   
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2. Leren liefhebben 
 

"The greatest thing you'll ever learn 
Is just to love and be loved in return" 

 
(Nat King Cole) 

 
Leren liefhebben is misschien wel de belangrijkste ervaring die we in ons 
leven mee mogen maken. Want wat is er nou fijner dan je geliefd weten 
door de belangrijke mensen in je leven. De mens is immers vóór alles een 
sociaal wezen. Zonder liefde kunnen we niet leven, althans, zijn we niet 
gelukkig. Je zou bijna denken dat het niet zo moeilijk kan zijn om liefde te 
geven en te ontvangen? Liefde is toch juist fijn? Wat maakt dan dat velen 
van ons toch zo worstelen met liefde en relaties? Het antwoord op deze 
vraag is: voorwaardelijkheid.  
We bedoelen hiermee de voorwaardelijke liefde, in de zin van dat je je als 
kind op een bepaalde manier moest leren gedragen om liefde of waardering 
te krijgen. 
 
In dit boek willen we je laten zien hoe voorwaardelijke liefde jou gevormd 
heeft tot wie je nu geworden bent. Het is niet wie je ten diepste of ten volste 
bent. Je bent een persoon die in staat is liefde te ervaren, maar de imprint 
uit je jeugd over liefde en liefdeloosheid en hoe je je daartegen bent gaan 
beschermen, belemmert je daarin. Dat heeft je een vervormde kijk op liefde 
gegeven, waardoor relaties vroeg of laat gaan knellen of zelfs stuklopen. 
Sommigen van ons raken daardoor zó ontmoedigd dat ze maar helemaal 
geen relatie meer aangaan of genoegen nemen met iemand die eigenlijk niet 
bij ze past. Weer anderen verlangen naar een relatie maar lukt het niet om 
een geschikte partner te vinden en te behouden. En dan er zijn de mensen 
die eindeloos gevangen blijven in een relatie die niet fijn, voedend of gezond 
is.  
 
Wat we je willen laten zien is hoe je je hart vrij kan maken van de oude pijn 
die veroorzaakt is door voorwaardelijke liefde, zodat jij en je relaties volop 
kunnen bloeien. Het hervinden en onderhouden van het contact met de bron 
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van liefde in jezelf en van daaruit liefdevolle langdurige voedende relaties 
aangaan met anderen, dat is voor ons de ‘echte liefde aangaan’. 
 
 
3. Vervreemding van de echte liefde 
 
Niemand van ons kreeg bij dit leven een handleiding over hoe je vanuit je 
hart leeft. Als jonge kinderen stonden onze hartjes wagenwijd open zonder 
dat we ook maar enig idee hadden van de mogelijke pijnen die we zouden 
kunnen oplopen. We doken gewoon vól het leven in! Gaandeweg leerde 
ervaring ons dat het leven met de mensen om ons heen ons ook pijn kan 
geven. We zagen voorbeelden in onze familie van hoe je met die pijn 
omgaat. Een tijdje dachten we misschien dat volwassenen de waarheid in 
pacht hadden, maar we kwamen uiteindelijk tot de ontluisterende conclusie 
dat de meeste mensen zélf niet eens een idee hebben waar het leven vanuit 
het hart nu precies over gaat.    
 
We leerden allerlei manieren om ons tegen pijn te beschermen en we 
ontdekten de beste tactieken om liefde te winnen. Hierdoor raakten we 
allemaal op onze eigen manier vervreemd van ons eigen hart, dat onder 
beschermlagen en overtuigingen bedolven werd. Door de vervreemding van 
ons kwetsbare hart vervreemden we van onszelf. We ontwikkelden een 
verkeerd beeld over wie we zijn en wat liefde is. Deze vervreemding liet een 
gat van eenzaamheid achter in ons hart. Dit is het gat dat we in de loop van 
ons leven proberen te vullen met relaties, materiële bezittingen, vakanties, 
najagen van doelen, carrières en het krijgen van kinderen, tot we beseffen 
dat niets buiten onszelf het gat kan dichten.  
 
Vaak ontdekken we deze leegte in onszelf pas op wat latere leeftijd, als 
wake up calls hun intrede doen. Ziekte, relaties die onder druk komen te 
staan en het plotselinge verlies van een baan, woning of geliefde zijn vaak 
momenten om echt naar binnen te keren. Als deze roep om wakker te 
worden zich aandient in je leven is het tijd om echt bij jezelf stil te staan. De 
sleutel hiertoe vinden we in het opnieuw contact maken met ons hart en te 
voelen hoe kwetsbaar we als mens zijn. Dan komen we de diepgewortelde 
pijn tegen van afgescheidenheid en liefdeloosheid, die in ons hart huist. Die 
pijn hebben we onder ogen te zien, aan te kijken en te doorvoelen. Dit is 
namelijk wat er gebeurt: als we onze diepste pijn niet langer voelen, kunnen 
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we ook ons grootste geluk niet beleven. We blijven dan in middelmatigheid 
hangen en komen in de sleur terecht. Als we ons echter niet langer 
beschermen tegen de leegte en liefdeloosheid, kunnen we voorbij de pijn en 
gekwetstheid komen en ontdekken dat we elkaar écht nodig hebben om 
liefde te kunnen geven en te kunnen ontvangen. Dan kunnen we elkaar in 
alle kwetsbaarheid ontmoeten en ontstaat er ware intimiteit, de basis voor 
een gelukkige relatie.  
 
Als stervenden wordt gevraagd naar wat ze anders hadden willen doen in 
het leven dan komt er steevast in hun top drie naar voren: “Ik had meer tijd 
met mijn geliefden door willen brengen. Ik had meer aandacht voor hen 
willen hebben.” Volgens de oude wijzen zijn er twee dingen zeker in het 
leven: het moment dat je wordt geboren en dat je dood gaat. Wanneer je 
heen zult gaan, is de Grote Onbekende. Hetzelfde geldt voor jouw partner of 
toekomstige partner: je hebt hem of haar maar een tijdje aan jouw zijde. 
Vaak besef je helaas pas ten volste hoeveel je van iemand houdt als die 
persoon er niet meer is. 
 
In de tijd die we samen hebben realiseren we ons vaak niet dat er een 
einddatum aan onze tijd samen zit. John Lennon zei niet voor niets: “Het 
leven is wat gebeurt terwijl je andere plannen maakt.” We rennen van hot 
naar her terwijl we onbewust voortdurend proberen onze behoeften vervuld 
te krijgen en onze verlangens te bevredigen. Hoe weinig tijd je gegeven is, 
hoe snel je kinderen groot worden, hoe snel je zelf oud wordt zijn niet de 
vragen waar we graag of makkelijk echt stil bij staan. Twee keer knipperen 
met je ogen en je bent weer zoveel jaar ouder!  
 
We schrijven deze intense regels niet om je angstig of fatalistisch te laten 
voelen. Integendeel. Het is een milde uitnodiging om je om te draaien, te 
stoppen met rennen en de realiteit van dit leven onder ogen te zien. Pas als 
je stil staat kun je ten volste beseffen hoe kostbaar het leven is. Dan pas 
kun je écht een besluit nemen om iedere minuut die je op deze planeet hebt 
te gebruiken om vanuit je hart te leven. Om te leren hoe je liefhebt en hoe 
je de liefde kan ontvangen. Echte liefde aangaan. De voedende liefde die 
maakt dat je oud wilt worden samen met de Grote Liefde van je leven. De 
liefde die maakt dat je op je sterfbed met een gelukkige broze glimlach mag 
zeggen: “Ik heb geleefd. Ik heb en ben bemind. Ik heb en ben geliefd. Het is 
goed zo, mijn tijd zit er op, ik mag gaan”.  
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4. Verliefdheid  
 
In de naam van de liefde zijn zowel de grootste daden als misdaden begaan. 
Niemand is immuun voor liefde en iedereen is er naar op zoek. Dit boek is 
voor mensen die graag weer volop de liefde willen voelen. Of dat nu in 
relatie is met jezelf, met je huidige partner of met je toekomstige geliefde.  
 
Iedereen kent het gevoel van verliefd zijn. Als we verliefd worden, lijkt het 
alsof we eindelijk de hemel op aarde beleven. We voelen ons gezien, 
gekend, welkom en willen niets liever dan de ander heel dicht bij ons 
hebben. Het liefst voor áltijd. Met deze insteek starten de meeste relaties. 
We houden zoveel van de ander en voelen ons zó geliefd dat we ons niet 
eens een leven zonder elkaar willen voorstellen. Toch is het de harde 
pijnlijke waarheid dat maar liefst tussen veertig en zesenzeventig procent te 
maken krijgt met overspel. Ongeveer vijftig procent van huwelijken eindigt 
in echtscheiding. De cijfers over ongehuwde koppels die uit elkaar gaan zijn 
daarbij niet meegerekend. Ook het aantal mensen die dusdanige 
moeilijkheden ondervinden dat ze scheiding of vreemdgaan overwegen is 
niet bekend.  
 
Er gebeurt dus iets vanaf die magische eerste vonk tot aan de series van 
conflicten die alleen nog maar met een scheiding opgelost lijken te kunnen 
worden. Wat dat ‘iets’ is en hoe je daar anders mee om kunt gaan willen we 
je uitgebreid laten zien.  
 
Wat we je willen laten zien is dat er wel degelijk andere mogelijkheden dan 
een scheiding zijn, ongeacht het conflict. Hiermee willen we niet zeggen dat 
scheiden soms geen goede oplossing is. In veel gevallen zijn mensen elkaar 
op een diepe emotionele laag kwijtgeraakt en lijkt het alsof de afstand te 
groot is geworden. Zo is er van alles tussen hen - en de liefde die ze ooit zo 
sterk voelden - in komen te staan. Hoe onoverbrugbaar de afstand soms ook 
lijkt, de liefde die hen ooit samenbracht, heeft geen fouten gemaakt. Sterker 
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nog, als je op een andere manier leert kijken naar wat er nou eigenlijk 
tussen jullie in staat, zul je niet alleen de afstand weer weten te 
overbruggen, maar zelfs een diepere intimiteit en liefde ontdekken. De 
problemen die een koppel ervaart zijn er namelijk geen teken van dat ze niet 
bij elkaar passen of horen, maar dat ze dingen in zichzelf aan te kijken 
hebben die de relatie naar boven brengt. Hoe pijnlijker het is wat we in 
onszelf aan te kijken hebben, hoe groter de afstand tussen ons en onze 
geliefde kan lijken. Zoals we je gaan laten zien speelt emotionele veiligheid 
hier een sleutelrol in.  
 
In het begin is verliefdheid de magische lijm die stellen zonder al te veel 
moeite samenhoudt. Je voelt je geliefd en veilig bij de ander. Het is onze 
visie dat verliefdheid een fase is die ons het potentieel van de relatie laat 
zien. Alsof we even in een droom mogen leven om vervolgens wakker te 
worden met deze droom als blauwdruk voor het potentieel van de liefde die 
we samen kunnen beleven. De spelregels veranderen echter en de eerste 
magie lijkt op te lossen. Nu is er werk aan de winkel! Als de verliefdheid 
optrekt en we wakker worden uit de droom, is het tijd om de liefde wortels, 
aarde en voeding te geven. Zo blijft de liefde geen droom, maar een 
fundament voor de werkelijkheid.     
 
We leven echter in een tijdperk waarin online datingsites overvloedig aanbod 
hebben waarin we met slechts een veeg naar links of rechts kunnen bepalen 
met wie we vaak dezelfde avond nog contact willen. Treurig genoeg blijkt 
tachtig procent van de online gevormde koppels nog geen jaar bij elkaar te 
blijven. Als de verliefdheid optrekt moeten we dingen aankijken die velen 
liever niet aankijken en gaan we verder naar de volgende partner, hopende 
dat deze eindelijk het langverwachte ‘en ze leefde nog lang en gelukkig’ 
komt vervullen.  
 
Maaike	  was	  nu	  al	  bijna	  drie	  jaar	  vrijgezel.	  Eerlijk	  gezegd	  vond	  ze	  het	  ook	  wel	  even	  best	  zo,	  ze	  
was	  de	  lange	  rij	  afwijzingen	  goed	  zat.	  Natuurlijk	  waren	  er	  genoeg	  leuke	  mannen	  op	  de	  
datingsite	  voor	  hoger	  opgeleiden	  waar	  ze	  nu	  een	  paar	  jaar	  actief	  was.	  Verder	  dan	  een	  derde	  
date	  was	  het	  tot	  nu	  toe	  nog	  niet	  gekomen.	  Het	  leek	  wel	  of	  ze	  steeds	  de	  verkeerde	  tegenkwam;	  	  
mannen	  die	  wel	  met	  haar	  naar	  bed	  wilden,	  maar	  die	  verder	  geen	  commitment	  zagen	  zitten.	   
 
Ook voor koppels die lang na de eerste verliefdheid nog bij elkaar zijn geldt 
dat er gevoelens de kop op kunnen steken die maken dat je niet meer 
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verder wilt met elkaar of steeds twijfelt. Wij willen je graag laten zien dat de 
problemen die je nu ervaart, zijn begonnen lang voordat je de relatie kreeg. 
Om precies te zijn in je vroege jeugd, vanuit de band die je met jouw eerste 
verzorgers opbouwde. De manier waarop je de band met jouw verzorgers 
aangaat wordt ook wel ‘hechtingsstijl’ genoemd. De manieren waarop je 
geleerd hebt te relateren blijf je telkens opnieuw herhalen. Dat is in eerste 
instantie vaak flink ontluisterend en frustrerend om te ontdekken, maar het 
goede nieuws is dat als je dit principe werkelijk gaat doorzien, je de 
problemen kunt aanpakken bij de oorsprong. Dit zorgt ervoor dat nieuwe 
manieren van relateren mogelijk worden. Echte liefde aangaan en behouden 
is dan geen sprookje meer, maar werkelijkheid.  
We hebben hiervoor de moed nodig om voorbij onze angsten te gaan. Ook 
hebben we liefde en geduld nodig om onze verwonding te ontdekken en 
helen. Dat kan nergens beter dan in onze liefdesrelatie die, zoals we spoedig 
zullen zien, onze grootste liefde opwekt en ook onze grootste angsten raakt. 
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5. Verlatingsangst en bindingsangst 
 
Ongeveer de helft van de mensen zit gevangen in verlatingsangst en/of 
bindingsangst. Verlatingsangst is de angst om afgewezen en uiteindelijk 
verlaten te worden. Dit zorgt er in de relatie voor dat je bang bent om de 
ander te verliezen en heel veel bevestiging nodig hebt van de ander dat deze 
nog steeds van je houdt en bij je blijft. Treurig genoeg werkt deze 
obsessieve behoefte aan bevestiging verstikkend op de partner die in veel 
gevallen de relatie zal verlaten om ademruimte te krijgen.  
 
Verlatingsangst komt voort uit een onveilige hechting waarbij het kind 
letterlijk verlaten is, niet of onvoldoende in zijn behoeften is voorzien of zich 
niet geliefd en belangrijk heeft gevoeld. Het kreeg boodschappen dat het 
niet welkom of goed genoeg was. Daarnaast zijn echtscheidingen bij uitstek 
een broedplaats voor verlatingsangst, net zoals het in de jeugd overlijden 
van een of beide ouders of een andere belangrijke persoon.  
 
Bindingsangst is een verkapte manier om met angst voor afwijzing om te 
gaan. “Ik wijs jou af láng voordat je mij überhaupt kunt afwijzen” is in 
wezen de strategie die uit deze angst voortkomt. Het is echter zo’n 
effectieve bescherming geweest dat het behoorlijk lastig is om te 
herkennen: je gelooft namelijk écht dat de gevoelens van beklemming en 
benauwing aan de ander liggen. Er is iets mis met die persoon of relatie, dus 
waarom zou je bij hem of haar blijven? Je twijfelt een tijdje tot er misschien 
nieuwe hoop aan een andere horizon gloort of dat de benauwdheid zó hoog 
oploopt dat je niet anders kunt dan de relatie verbreken om weer wat lucht 
te krijgen. Zo blijft het beschermingsmechanisme in stand en hoef je niet 
naar de onderliggende angst te kijken die eigenlijk je relaties saboteert. 
Bindingsangst (angst voor afwijzing en verstikking) heeft meestal zijn 
oorsprong in een onveilige hechting in de vroege jeugd. In dit geval was er 
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de impliciete of expliciete boodschap dat emoties niet welkom waren en dat 
emotionele afstand gepast was. Gevoelens en behoeften werden onderdrukt 
of ontkend en dit is hoe het kind leerde relateren. Misschien niet fijn, maar 
wel vertrouwd en de enige manier om toch verbinding aan te gaan. Vaak 
leggen de ouders van kinderen met dit patroon de nadruk op zelfstandigheid 
en flink zijn. Krachtig zijn en al vroeg zonder hulp en troost op eigen benen 
kunnen staan worden beloond. Kwetsbaarheid wordt genegeerd, vernederd 
of zelfs bestraft ('ga maar naar je kamer, anders geef ik je wat om te 
janken'). 
 
Het komt ook voor dat plotseling verlies van een ouder of onverwachts 
verlaten worden door een partner het patroon van bindingsangst creëert. 
Ook de langdurige afwezigheid van ouder(s) of als een kindje lang 
opgenomen werd in bijvoorbeeld een ziekenhuis of naar een kostschool 
moest maakt dat er bindingsangst kan zijn ontstaan. 
 
Het mag steeds duidelijker worden dat de manier waarop we ons hebben 
leren hechten aan onze eerste verzorgers van grote invloed is op de relaties 
die we met anderen aangaan. Sterker nog, de eerste zes jaar van je leven 
zijn bepalend voor hoe je je aan anderen hecht. Als je onveilig gehecht bent, 
doordat je te weinig in je basisbehoeften aan liefde en zorg bent voorzien is 
de kans erg groot dat je partners aantrekt die deze hechtingswond 
spiegelen. 
 
Voor velen is dit een vervelende gedachte, want we willen juist graag 
geloven dat de liefde waar we zo naar verlangen vanzelf komt en dat we nog 
lang en gelukkig zullen leven. We willen vooral niet die oude pijn uit het 
verleden voelen! We willen iemand vinden en houden die ons echte liefde 
geeft en waar wij onze liefde aan kunnen geven. 
 
In de verliefdheidsfase lijkt het dat het diepe verlangen naar blijvende liefde 
eindelijk vervuld wordt. Toch komt na de verliefdheidsperiode bijna altijd de 
teleurstellende fase waarin onze oude pijnlijke overtuigingen worden 
blootgelegd. Voorbeelden hiervan zijn dat je je niet goed genoeg voelt, dat 
je denkt dat je uiteindelijk toch belazerd zult worden, dat de liefde er niet 
echt voor je is of dat je onbelangrijk bent. Die kwetsbare pijnlijke stukken in 
jezelf komen aan het licht door de liefde. Veel mensen lopen in die 
kwetsbare fase hard weg, maar missen hierdoor een geweldige kans om die 
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pijnlijke stukken in zichzelf te helen. Hierdoor wint een relatie niet alleen aan 
diepgang, maar wordt hij echt veilig en fijn. Relaties zijn dus de perfecte 
plek om onze oude onbewuste negatieve overtuigingen onder ogen te zien, 
los te laten en te helen. Dit maakt dat onze intieme relaties het 
oorspronkelijk gif in een gift kunnen transformeren, ook al lijkt het soms niet 
zo als we ‘alweer’ in een ons o zo bekende dynamiek gevangen lijken te 
zitten. 
 
We kunnen niet voorkomen dat we partners aantrekken waarmee we 
ongeveer in dezelfde thema’s terecht komen... dat ligt buiten onze 
invloedssfeer. Wat wel binnen onze invloedssfeer ligt is hoe we daarmee 
omgaan. Het is nodig om ons eigen aandeel onder ogen te zien en te 
veranderen wat nodig is.  Commitment met onszelf aangaan hierin is het 
allerbelangrijkste dat we kunnen doen. De toewijding om écht van onze 
diepste verwondingen te helen. Dit houdt ook in dat we onze liefdespartner 
laten zien wie we werkelijk zijn, ook in de gebieden waar we het meest 
kwetsbaar zijn. Hierbij hebben we het risico te nemen dat, als we onszelf 
echt laten zien, de ander dan toch niet bij ons past en weggaat. Verlaten 
worden door onze geliefde wanneer die ons ‘echt’ leert kennen is een diepe 
angst in velen. Dit is echter een risico dat we moeten durven nemen. Je kunt 
je namelijk pas echt met iemand verbinden als je echt jezelf bent en jezelf 
niet meer verlaat. Van hieruit kun je de stappen nemen die nodig zijn om de 
wonden uit het verleden te helen en de liefdesrelatie te creëren waar je naar 
verlangt. 
 
Het is belangrijk om te beseffen dat slechts vijf procent van het bewustzijn 
bewust is. Onze automatische gewoonten liggen in die andere onbewuste 
vijfennegentig procent. Het is van wezenlijk belang om in die onbewuste 
delen bekend te raken om gezonde relaties aan te gaan en te behouden.  
Als je je eigen onbewuste patronen in relaties helder hebt, kan het heel fijn 
zijn als je een partner hebt die zich daarvan ook bewust is of wil worden en 
samen met jou de oude verstrikkingen uit het verleden wil ontrafelen. 
Samen dit werk doen creëert een ongelooflijke basis van vertrouwen en 
intimiteit. Mocht je partner dit niet willen, weet dan dat verandering altijd bij 
jezelf begint. Als jij anders leert reageren, moet je omgeving automatisch 
meebewegen. Zo werkt het leven nu eenmaal. Je hoeft ook niet te wachten 
met dit werk tot je een partner hebt. Hoe meer oude patronen je namelijk 
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doorziet en kunt veranderen, hoe groter de kans dat je een partner aantrekt 
die écht bij je past.  
  
 
 
 
 
 
 
 
6. Jong geleerd is oud gedaan 
 
“De kwaliteit van je relaties bepaalt de kwaliteit van je leven” is wat één van 
de beroemdste relatiedeskundigen Esther Perel zo treffend stelt. Het begon 
allemaal met de relatie die je met je ouders had. Dit waren lange tijd de God 
en Godin van jouw kleine universum. Zij waren je grote voorbeelden van hoe 
je ‘het leven leeft’. In het voorbeeld van hun relatie zag je hoe de liefde 
tussen twee mensen werkte en leerde je wat er wel en niet van je werd 
verwacht. Je leerde wanneer en met welk gedrag je liefde, aandacht en 
affectie kreeg en hoe je dat niet kreeg of zelfs werd afgewezen, verlaten, 
vernederd of misbruikt. Als kind wist je niet beter dan dat het ‘zo was’. Als 
een spons absorbeerde je de emoties, gevoelens en overtuigingen van je 
ouders en later ook van je verdere omgeving. Dit deed je zonder dat je kon 
relativeren of het ook wel echt klopte wat je allemaal waarnam. Kinderen 
betrekken nagenoeg alles op zichzelf. Als een kind boodschappen krijgt dat 
het niet goed is zoals het is, neemt het die letterlijk. Dat is het ontstaan van 
wat wij negatieve overtuigingen noemen, een negatief zelfbeeld dat je hebt 
opgedaan ver voordat je bewuste denken goed genoeg was ontwikkeld. We 
komen daar later uitgebreider op terug.  
 
Je kan je misschien voorstellen dat als je ouders hebt die gelukkig met 
elkaar en blij met jou waren in jouw jeugd, de kans groot was dat je 
opgroeide tot een gelukkig mens met zin in het leven. Om op te groeien tot 
een volwassene die blij is met zichzelf en in staat is om voedende relaties 
aan te gaan heb je een omgeving nodig waarin je kan spelen. Spelenderwijs 
ontdekken we onze kracht, onze kwaliteiten en de grenzen van onszelf en de 
ander. Dit kan alleen als we opgroeien in een veilig gezin en omgeving waar 
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er oog is voor ons unieke persoontje-in-wording. Voor het creëren van deze 
veiligheid is er één component onontbeerlijk voor het opgroeiende kind en 
dat is ‘troost’.  
 
Troost bestaat uit drie belangrijke componenten, te weten: 
 

1. Affectie. Fysieke aanraking die fijn voor je voelt waardoor je je veilig 
voelt om kwetsbaar te zijn. 
 

2. Gehoord worden. Iemand luistert actief naar je en erkent je 
gedachten, gevoelens en emoties. Je voelt je gehoord en begrepen. 
 

3. Opluchting. Dit is een gevolg van 1 en 2. Je kan merken in je lichaam 
dat je gehoord en gevoeld bent in jouw belevingswereld. Je voelt je 
erkend in hoe je bent en ervaart dat je er mag zijn. Dat geeft 
opluchting en uiteindelijk de ervaring dat je geliefd bent precies zoals 
je bent. 

 
Iedereen kwam ooit voor het eerst in zijn leven in aanraking met het hele 
scala aan emoties van woede, angst, teleurstelling, jaloezie, pijn en verdriet.  
Het leren reguleren van die emoties is een fase in de ontwikkeling van een 
kind waarin het nog niet goed kan uitdrukken wat het voelt, maar waarin het 
wel troost nodig heeft. Om al deze emoties in goede banen te leren leiden 
heeft een kind de aanwezigheid van een meelevende volwassene nodig die 
als een veilige haven fungeert tijdens emotionele stormen. Het kind is in die 
fase nog te jong om aan te kunnen geven wat voor behoefte er bij zijn 
emoties hoort, dus heeft het een geduldige en ondersteunende volwassene 
nodig die het bedding en troost biedt. Dan hoeft het kind leren die lastige 
gevoelens niet te onderdrukken en kan het leren voelen wat er van binnen 
nu eigenlijk zo’n pijn doet.  
 
We beschreven al hoe onze kindertijd in het teken staat van het leren 
omgaan met emoties. Wat we nog niet genoemd hebben is dat al die 
emoties opkomen wanneer we onze behoeften al dan niet vervuld krijgen. 
Het woord ‘emotie’ komt voort uit het Latijnse ‘emovere’ en betekent 
‘energie in beweging’. Emoties geven ons waardevolle informatie over onze 
binnenwereld; over wat er in ons leeft en beweegt. Op die manier bezien 
vormen emoties ons innerlijk kompas; blije gevoelens geven aan dat 
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behoeften vervuld zijn en onprettige gevoelens geven het tegenovergestelde 
aan. Daarmee zijn onze behoeften en verlangens de belangrijkste drijfveren 
om iets te doen. We zijn dan ook allemaal constant bewust en onbewust in 
de weer om deze vervuld te krijgen. Behoeften geven aan wat ons lichaam 
en onze geest nodig hebben om goed te kunnen functioneren en verlangens 
voeden onze ziel. Hoe beter je als kind begeleid wordt in het aanvoelen van 
je behoeften en de bijbehorende emoties, hoe fijner de band met jezelf en 
jouw opvoeders. Dan kan je écht opgroeien in de veiligheid van gekend en 
erkend worden in wat je nodig hebt.  
 
Als we ons veilig en gesteund genoeg voelden om deze gevoelens te 
ervaren, leerden we ze te identificeren en te voelen wat we nodig hadden 
om ze te ontladen. Dat kan variëren van een knuffel, een ‘sorry’, even 
gehoord worden of wat ruimte om tot onszelf te komen.  
Door de troost en de bedding van de volwassene leert een kind om zichzelf 
gerust te kunnen stellen, met de meelevende volwassene hierin als 
verinnerlijkt voorbeeld. Dit creëert een emotioneel veilige omgeving waarin 
we erop kunnen vertrouwen dat de ander ons niet expres raakt en er voor 
ons is als we hem nodig hebben en vice versa. Dat wat het beste werkte 
blijven we herhalen want ‘jong geleerd is oud gedaan’. We blijven 
aangeleerd gedrag herhalen totdat we nieuwe manieren ontdekken en gaan 
beoefenen. 
 
Om duidelijk te maken hoe belangrijk troost is nemen we je mee naar een 
voorbeeld dat we allemaal wel kennen; een kindje dat zich tijdens het spelen 
pijn gedaan heeft. Het eerste dat het kind doet als het gevallen is, is heel 
hard om ‘mama’ roepen die met een magisch kusje de pijn helpt verzachten. 
Idealiter hoort de moeder de roep van haar kind en geeft het de troost die 
het nodig heeft. Dit helpt het kind de spanning te ontladen waardoor het 
uiteindelijk kalmeert, zichzelf weer hervindt en vrolijk verder gaat. Het kind 
heeft de bevestiging gekregen dat het veilig is om te ontdekken en dat als 
het misgaat er een liefdevolle bedding voor hem klaar staat. Kindjes die dit 
voldoende ervaren voelen zich veilig gehecht. 
  
Kinderen die op welke manier dan ook regelmatig de boodschap kregen dat 
wat ze voelden er niet mocht zijn, ontwikkelden manieren om emoties te 
omzeilen of te onderdrukken. Sommigen kregen te horen dat ze lastig of te 
veel waren of dat ze zich aanstelden, anderen werden gesust of genegeerd. 
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Deze boodschappen maakten dat er pijn toegevoegd werd aan de al 
negatieve pijnlijke ervaring die het kind beleefde. Moeder Natuur heeft voor 
deze overweldiging aan complexe emoties hele specifieke 
beschermingsmechanismen gecreëerd die ons beschermen. Als we nog klein 
zijn is het doel hiervan dat we als kind het teveel aan gevoelens zo goed en 
zo kwaad als het gaat in onszelf te kunnen verdragen. Een kind zal dus leren 
zich groot te houden, klein te maken, te ontkennen wat er gebeurde of zijn 
zich van zijn gevoel afsluiten. Dit zijn mogelijke beschermmechanisme die 
het tot zijn beschikking heeft. De pijnlijke gevoelens worden ingekapseld en 
omgevormd tot negatieve overtuigingen die de rest van het leven 
meegedragen worden totdat ze ontmanteld worden.  
 
In het voorbeeld hierboven van ‘het magische kusje van mama’ is het 
relatief makkelijk om de behoefte van het kind aan troost te herkennen, ook 
al is niet iedere ouder in staat om het om wat voor reden dan ook te geven. 
Een kind loopt geen blijvend trauma op als de juiste troost een keer uitblijft. 
We maken allemaal fouten als mensen en ouders zijn daarop geen 
uitzondering. Het hebben van een slechte dag of gebrek aan energie in de 
ouder kan er makkelijk toe leiden dat de afstemming op de behoefte van het 
kind wat moeizamer gaat. Gelukkig bezitten kinderen een enorme 
emotionele veerkracht waardoor niet iedere moeilijke ervaring tot blijvende 
schade lijdt.  
 
Ontwikkelingstrauma ontstaat vooral als er consequent te weinig of geen 
liefdevolle ondersteuning, troost en zorg is. Om er voor iemand te kunnen 
zijn moeten we weten wat er in iemands gevoelswereld leeft. De kloof 
tussen volwassen bewustzijn en kindbewustzijn is soms iets te groot voor de 
volwassene om zich in te leven in wat het kind voelt en nodig heeft. Het 
belangrijkste is de manier waarop er stelselmatig met de behoefte aan troost 
wordt omgegaan, wat uiteindelijk bepaalt of en hoe een kind zich leert 
hechten aan zijn ouders. Die mate van hechting bepaalt uiteindelijk hoe we 
ons leren hechten aan anderen of hoe we ons beschermen tegen de 
liefdeloosheid. 
 
Als we opgroeien denken we dat wat we meemaken ‘normaal’ is. Pas als we 
ouder worden kunnen we onze ervaringen vergelijken met anderen en 
ontstaat er een referentiekader waardoor we deze ervaringen in een ander 
daglicht kunnen zien. Zo kan een kind dat genegeerd of zelfs geslagen wordt 
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omdat het ‘niet luistert’ lang denken dat dit normaal is en alle kinderen door 
hun ouders zo behandeld worden. Een kind dat meer verantwoordelijkheden 
krijgt dan bij zijn ontwikkeling hoort zal ook denken dat dit nou eenmaal bij 
het leven hoort. Wat je als ‘normaal’ bent gaan beschouwen, is niet altijd 
gezond.   
 
We leren hoe dan ook het leeuwendeel van relateren door de relatie die we 
met onze ouders hebben en hoe zij met elkaar omgingen. Je leerde hoe je 
het beste met jouw emoties om kan gaan, hoe je je behoeften bevredigd 
kon krijgen en hoe je je grenzen aan kon geven. Je leerde troost geven en 
er voor anderen te zijn op de manier zoals jou dat gegeven werd.  
 
Ongeveer vijftig procent van de mensen heeft er voor de ander leren zijn op 
een manier die voedend voor beide partijen is. In de hechtingstheorie van de 
Britse psychiater John Bowlby wordt deze groep ‘veilig gehecht’ genoemd. In 
zijn hechtingstheorie beschrijft Bowlby theorieën over hechting tussen 
opvoeders en kinderen. Hij benadrukt het belang van een warme interactie 
tussen hen om veilige hechting tot stand te laten komen. De manier waarop 
de hechting tot stand komt, heeft volgens hem een voorspellende waarde 
voor de emotionele ontwikkeling van een kind op latere leeftijd. Het niet-
veilig gehecht zijn kan leiden tot verschillende moeilijkheden, zoals 
leerproblemen, problemen met eigenwaarde en het aangaan en behouden 
van relaties. 
 
Veiligheid, eigenwaarde en zelfliefde 
 
Zoals we beschreven is de kans groot dat, als je niet de troost en emotionele 
steun ontvangen hebt die je nodig had en jou misschien zelfs fysiek of 
emotioneel geweld is aangedaan, je allerlei negatieve overtuigingen over 
jezelf of de ander opgedaan hebt. Negatieve overtuigingen zijn als een klein 
duiveltje op je schouder die je dingen influistert die niet kloppen, meestal 
over jezelf. Niets in de natuur is kwaadaardig, dus ook deze stemmetjes 
niet. Op een verwrongen manier is dit een poging van de geest om meer pijn 
te voorkomen. Als ik bijvoorbeeld denk dat de ander toch niet van me houdt 
omdat ik mijzelf geen liefde waard vind, reik ik ook niet uit en voorkom ik de 
kwetsing van afwijzing. Dit is in een notendop de functie van negatieve 
overtuigingen. Zo kan het zijn dat je je minderwaardig voelt, de ander 
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wantrouwt, niet gelooft dat ‘het’ er voor je is, dat ‘het’ er alleen voor je is als 
je je best doet of dat je er eigenlijk niet toe doet.  
 
Deze negatieve overtuigingen over jezelf en de ander zijn je gedrag gaan 
aansturen. Zo hebben we allemaal in meer of mindere mate 
gedragspatronen ontwikkeld die ervoor zorgden dat we zo min mogelijk pijn 
ervoeren en die tegelijk onze behoefte aan liefde, aandacht en warmte 
enigszins waarborgden. Hoe onveiliger de hechting destijds was, hoe meer 
bewustzijn er in het heden nodig is om ons te ontdoen van patronen die ons 
geholpen hebben de kwetsbare kindertijd te overleven.   
 
Carla	  was	  al	  jarenlang	  vrijgezel.	  Ze	  had	  moeite	  om	  een	  ‘sterke’	  man	  te	  vinden	  die	  haar	  
‘aankon’.	  Al	  van	  kinds	  af	  aan	  had	  ze	  regelmatig	  de	  	  boodschap	  gekregen	  dat	  ze	  een	  grote	  
sterke	  meid	  was.	  Haar	  vader	  was	  zo’n	  krachtige	  man	  geweest	  waar	  ze	  altijd	  naar	  had	  
opgekeken.	  Sinds	  de	  scheiding	  van	  haar	  ouders	  woonde	  ze	  bij	  hem.	  Ze	  was	  zijn	  oogappel	  en	  in	  
zijn	  ogen	  was	  niemand	  goed	  genoeg	  voor	  haar.	  	  Hij	  bracht	  haar	  de	  overtuiging	  bij	  dat	  
mannen	  maar	  één	  ding	  wilde.	  Je	  kon	  volgens	  hem	  maar	  beter	  goed	  voor	  jezelf	  leren	  zorgen,	  
dan	  was	  het	  leven	  een	  stuk	  makkelijker.	  	  
 
Om je veilig aan een ander te kunnen hechten en een gezonde wederkerige 
en intieme relatie aan te gaan, heb je veiligheid in jezelf nodig. Positieve 
overtuigingen over jezelf creëren een gevoel van veiligheid. “Het leven is 
goed”, “ik ben goed” en “de ander is goed”. Dit leidt tot eigenwaarde en 
zelfliefde, waardoor je goed voor jezelf kan zorgen. In relaties met anderen 
uit deze zelfzorg zich in het kunnen communiceren van je behoeften en 
grenzen, oftewel aangeven en vragen om wat je nodig hebt en vertellen wat 
je niet wilt. Als je dit goed kan hoef je geen maniertjes te verzinnen om te 
krijgen wat je wilt. Je respecteert de ander als individu die net als jij ook zijn 
eigen behoeften en grenzen heeft.  
 
Als je de negatieve overtuiging hebt dat je ‘het’ niet waard bent, zal het 
lastiger voor je zijn om aan te geven wat je nodig hebt omdat je denkt dat 
de ander het je toch niet zal geven. Mocht degene aan wie je het dan vraagt 
“nee” zeggen, dan zal je geraakt worden in de pijnlijke overtuiging van dat 
je het niet waard bent. Vanuit deze geraaktheid is het moeilijk om het 
gedrag van de ander niet persoonlijk te nemen. We reageren vanuit pijn op 
de ander in een poging ons kwetsbare hart te beschermen. Dat beschermen 
van ons hart wordt op een gegeven moment een gewoonte, een patroon en 
uiteindelijk vormt dat zelfs een fysiek pantser rond ons hart, waardoor we 
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niet langer in staat zijn om fijnere gevoelens te ervaren. De angst om 
afgewezen en verlaten te worden en de negatieve overtuigingen die we 
hebben over onszelf, hebben daarmee een gevangenis om ons hart 
gevormd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Problemen anders bekijken  
 
In onze praktijk zien we keer op keer hoe oude overtuigingen verstopt zitten 
onder conflicten die mensen in zichzelf, met hun partner of met anderen 
ervaren.  
 
Zoals een ruzie om een tandpastadopje, financiën en de kinderen eigenlijk 
zelden over het tandpastadopje, financiën of de kinderen gaat, zo hebben de 
meeste conflicten een andere oorzaak dan wat het op het eerste gezicht 
lijkt. Het lastige hieraan is dat het echt lijkt alsof het wèl om dat 
tandpastadopje, de financiën of de kinderen gaat. Het conflict lijkt iets van 
nu, maar meestal zitten er thema’s onder verstopt die voor emotionele 
verwijdering zorgen, wat op zijn beurt weer brandstof voor het conflict is.  
 
Wat we heel vaak bij stellen zien die we in conflictsituaties coachen, is een 
beschuldigend vingertje naar de ander. De partner wordt verantwoordelijk 
gemaakt voor de pijn die wordt ervaren. Deze moet inzien hoe fout hij/zij 
bezig is en het dan anders gaan doen. De eigenlijke behoefte aan emotionele 
troost of steun wordt weggedrukt in een poging niet nóg meer pijn te 
voelen. De overtuiging is dat we pas kunnen ontspannen als de ander nou 
maar zijn/haar gedrag zou veranderen en ons geeft wat we willen. Deze 
overtuiging veroorzaakt het eigenlijke drama van relaties. We worden 
dusdanig in oude pijnlijke overtuigingen en de onderliggende pijn geraakt 
dat we onze kwetsbaarheid niet meer kunnen, durven of willen voelen, laat 
staan delen met de ander die hiervoor verantwoordelijk lijkt.  
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Naomi	  en	  Pablo	  hadden	  weer	  eens	  flinke	  ruzie.	  Volgens	  Pablo	  mocht	  hij	  Naomi	  nergens	  op	  
aanspreken	  en	  vatte	  ze	  alles	  als	  een	  aanval	  op.	  Hij	  had	  al	  vaker	  het	  gevoel	  gehad	  op	  zijn	  tenen	  
in	  zijn	  eigen	  huis	  te	  moeten	  lopen	  omdat	  Naomi	  al	  veel	  stress	  vanuit	  haar	  werk	  had.	  Thuis	  
moest	  een	  fijne	  plek	  zijn,	  gezeik	  had	  ze	  al	  genoeg	  op	  haar	  werk.	  Pablo	  deed	  voor	  zijn	  gevoel	  al	  
zijn	  best	  om	  het	  zo	  fijn	  mogelijk	  voor	  haar	  te	  maken	  door	  lekker	  te	  koken	  als	  ze	  thuis	  kwam	  en	  
de	  was	  te	  doen,	  maar	  kon	  zich	  af	  en	  toe	  irriteren	  aan	  haar	  slordigheid	  in	  huis.	  Als	  hij	  dan	  
lichtelijk	  geïrriteerd	  eruit	  floepte	  dat	  hij	  het	  fijn	  zou	  vinden	  als	  ze	  niet	  alles	  overal	  liet	  
slingeren,	  kreeg	  hij	  de	  volle	  lading	  over	  zich	  heen.	  Hier	  werd	  hij	  op	  zijn	  beurt	  weer	  boos	  van	  
omdat	  hij	  vond	  dat	  hij	  al	  zoveel	  deed	  en	  ook	  best	  mocht	  zeggen	  wat	  hij	  ervan	  vond.	  Ze	  bleven	  
dan	  boos	  op	  elkaar	  en	  sliepen	  tijdens	  zo’n	  episode	  zelfs	  apart,	  totdat	  één	  van	  de	  twee,	  meestal	  
Pablo,	  “sorry”	  zei.	  Met	  de	  tijd	  werd	  het	  steeds	  moeilijker	  om	  “sorry”	  te	  zeggen	  en	  bleven	  hun	  
harten	  langer	  en	  langer	  naar	  elkaar	  gesloten.	  	  
 
Zoals we eerder lieten zien, komt het er op neer dat de huidige problemen 
die je in je liefdesrelatie ervaart alles te maken hebben met onvervulde 
kindbehoeften, negatieve overtuigingen, oude pijnstukken, angsten en alles 
wat je als kind hebt geleerd over relateren. Wat wij je gedetailleerd willen 
laten zien, is dat al dit soort thema’s essentiële informatie bevatten. Die 
informatie kunnen we als ingang gebruiken bij de heling van de oude 
verwondingen die we als kind hebben opgelopen. Zo beschouwd zijn 
problemen die we in relaties ondervinden een wegwijzer naar heling en 
geluk. 
 
Hieronder noemen we een aantal thema’s die in je volwassen leven spelen, 
maar meestal hun wortels in de kindertijd hebben: 
 
● verlatingsangst 
● bindingsangst  
● verlies van intimiteit 
● kritiek 
● grensoverschrijding  
● jaloezie  
● pleasegedrag  
● gevoelens van minderwaardigheid  
● depressie  
● bezitterigheid 
● ontrouw 
● bestaansangst 
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● rigiditeit 
● controledwang 
● onvervullende seksualiteit 

 
Je kunt de problemen waar je tegen aanloopt in je relatie isoleren en als 
symptoom behandelen, maar daarmee ga je voorbij aan de werkelijke 
oorzaak en hou je het probleem in stand. Totdat je de ware oorzaak van het 
probleem doorziet. Hiervoor is een bredere kijk nodig van jou en je geliefde 
naar de situatie en naar de achtergrond. We willen je uitnodigen om te gaan 
leren ‘omdenken’ en problemen als kansen om te helen te gaan leren zien.  
 
Vaak wordt er echter op een manier gecommuniceerd die het onmogelijk 
maakt om elkaar te horen. Er wordt niet meer geluisterd, maar gesproken 
om de ander te onderbreken en te overtuigen. Blikken verstrakken en 
stemmen worden luider en luider. De stemming slaat om en wordt 
grimmiger. Iedere vorm van kwetsbaar zijn naar elkaar verdwijnt. 
Uiteindelijk lukt het koppels vaak niet meer om elkaar op de emotionele laag 
te vinden en groeien ze uit elkaar. Een mooi, maar pijnlijk gezegde is dat 
mensen harder gaan praten omdat hun harten elkaar niet verstaan. Om 
elkaar weer te kunnen gaan ‘verstaan’ is het nodig om te begrijpen wat er 
op een diepere laag speelt en de intentie te hebben om weer veilig voor 
elkaar te worden.  
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8. De kernverwonding 
 
 

Ik heb je liefde nodig  
maar ik wil niet verstikt worden 

Ik heb ruimte nodig  
maar wil niet in de steek gelaten worden 

 
Ik wil aangeraakt worden op een manier die ik fijn vind 

Ik wil mijzelf zijn zonder mij daarvoor te hoeven  
schamen of schuldig te voelen 

 
Ik wil mijzelf zijn en voelen dat ik geliefd ben 
Ik wil voelen dat ik een plek in dit gezin heb 

 
Ik heb jouw zorg, bescherming en aanmoediging nodig 

maar wil de dingen wel op mijn manier doen 
 

Ik wil graag van jouw wijsheid en levenservaring leren,  
maar wil niet jouw kritiek 

 
Ik wil mij welkom voelen zoals ik ben 

en ondersteund worden  
in hoe ik ga worden 
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(Lars Faber) 

 
 

Deze poëtische beschrijving geeft de diepste verlangens van een kind weer. 
Het wil zich geborgen voelen, weten dat het veilig en geliefd is, dat het 
ondersteund wordt in wie het kan gaan worden en altijd een veilig nestje 
heeft om in terug te keren. Als we daarin te kort gekomen zijn ontstaat er 
een diepe verwonding die we de kernverwonding noemen.  
 
Ieder mens heeft veiligheid en liefde nodig om zijn potentieel tot wasdom te 
laten komen. Als er door omstandigheden niet of te weinig in onze behoefte 
aan intimiteit, liefde, zorg en troost voorzien is, ontstaat er onvermijdelijk 
zo’n verwonding rond de kern. Het is lastig om het precies in woorden te 
omschrijven, maar je zou het een ‘zijnsstaat’ kunnen noemen. Het Engelse 
‘state of being’ komt nog meer in de richting. Het is alles wat we hiervoor 
beschreven: oude pijnlagen, onvervulde behoeften, pijnlijke gevoelens en 
negatieve overtuigingen in één. Het is dus een samengestelde verwonding, 
opgebouwd uit al die verschillende lagen. 
 
“Als een organisme vastzit in overlevingsmodus, met meer energie gericht 

op "onzichtbare" vijanden, dan is er geen ruimte meer voor koestering, zorg 
en Liefde. Dus als je als mens je verdedigt in het heden op onzichtbare 

aanvallen van het verleden dan staat dat ons in de weg voor onze innigste 
relaties en ons vermogen om te kunnen fantaseren, plannen, spelen, leren 

en aandacht te geven aan andere mensen.” 
 

(Pr. Dr. Bessel van der Kolk) 
 
Mensen die een dergelijke kernverwonding voor het eerst voelen worden 
vaak overweldigd door een eindeloze leegte; een treur- en kleurloze 
liefdeloze eenzaamheid. Vaak gaat dat gepaard met intense angst en zelfs 
paniek. Als kind waren deze gevoelens er al en waren ze zó intens dat je je 
er voor af hebt gesloten. Dat doen we door onbewuste samentrekking van 
spieren en cellen, waardoor we plaatselijk van het zenuwstelsel afgesloten 
raken. Zo’n kernverwonding is dus altijd in het lichaam te traceren, in eerste 
instantie vaak als een verdoofd of zeer gespannen gebied. Praten over 
problemen is om deze reden niet voldoende en wij willen je laten zien hoe 
belangrijk het is dat je diep in je lichaam leert voelen en bevrijden wat daar 
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leeft. Dat mag langzaam maar zeker tot leven worden gewekt en weer deel 
van je levensenergie worden. De beschermmechanismen van lichaam en 
geest kunnen zo sterk zijn dat de kernverwonding soms hermetisch 
afgesloten lijkt en iemand zelfs niet eens weet dat hij die heeft.  
Er komt echter een moment dat die manier van zijn niet meer volstaat. Dat 
wat ons ooit beschermde wordt een beperkende manier van zijn en houdt 
ons tegen om echt te worden en te zijn wie we kunnen zijn. 
 
Ooit moest je het zinkende schip in jezelf verlaten omdat je nog te klein was 
en er te weinig steun, veiligheid en troost was van de volwassenen in je 
leven. Misschien waren zij juist wel degenen die je pijn deden. Hoe dan ook 
is het nu jouw beurt om de kernverwonding onder ogen te zien. Het vraagt 
moed, om je diepste angsten in de ogen te kijken. Het vraagt toewijding en 
geduld, om de verschillende lagen te leren kennen en te helen. Het vraagt 
methodiek, zodat je weet waar je moet zoeken.  
Je weet dat oude beschermingsmechanismen nog steeds roet in het eten 
gooien en voor conflict en verwijdering zorgen als we onze partner niet 
dichtbij durven laten komen of ons juist aan hem of haar vastklampen. Als 
we een sleepspoor van relaties achter ons laten of juist doodbloeden in een 
uitgebluste relatie waar we maar geen nieuw leven in krijgen en als broer en 
zus leven. Of als er voortdurend conflict is en de relatie aan ernstige 
uitholling en erosie onderhevig is. Als we uit elkaar groeien. In al deze 
situaties speelt onze kernverwonding de hoofdrol en als we die niet 
adresseren en helen, blijft die ons parten spelen in ál onze relaties. We 
schreven het eerder al: dit is precies zoals het hoort te gaan, hoe heftig de 
pijn ook kan zijn die je ervaart. De relatie is de aangewezen plek om de 
kernverwonding onder ogen te zien en te helen, ook al lijkt je partner 
misschien wel de oorzaak van jouw pijn. De ware oorzaak zit veel dieper. 
Het is de brandstof van onze diepste verlatings- en bindingsangst. Als we 
deze laag onder ogen kunnen zien en kunnen leren dragen, wat we zeker 
kunnen leren als volwassene, dan kunnen we gaan leren om de liefde toe te 
laten en te vertrouwen. Je weet dan dat het tijd is om je kernverwonding te 
gaan ‘ont-dekken’. Letterlijk: de bedekking ervan weghalen. Dat doe je 
stapje voor stapje. Zoals we al zagen is die verwonding opgebouwd uit vele 
lagen. Met liefde en geduld kun je die doorzien en helen. Je kunt daar zelf 
grote stappen in zetten, soms met jouw partner en soms heb je een stukje 
professionele hulp nodig. Het allerbelangrijkste is echter je eigen intentie. De 
intentie om jezelf waarachtig lief te hebben en niet meer in de steek te 
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laten. Tibetanen hebben daar een mooi woord voor: maitri. 
Onvoorwaardelijke vriendschap voor jezelf. Dit is het krachtigste 
gereedschap om de kernverwonding stapje voor stapje mee te helen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Emotioneel alarmsysteem  
 
De diepe verwondingen in je binnenste ontdekken en voelen kan in het begin 
doodeng en overweldigend zijn. Alles in je roept “Wegwezen hier!”. In 
sommige gevallen is dat ook precies wat je te doen hebt. Als je in een relatie 
gevangen bent waarin je fysiek of emotioneel mishandeld wordt, heb je 
jezelf te beschermen, de moed op te brengen om de relatie te verbreken en 
jezelf zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. 
 
Het geraakt worden in je kernverwonding kan echter óók het onjuiste 
signaal ‘levensbedreigend’ geven. Jouw partner lijkt dan de boosdoener, 
terwijl hij of zij eigenlijk alleen je emotionele alarmsysteem triggert. Jouw 
partner raakt een oude pijnlaag waardoor hij of zij verandert in de persoon 
die je vroeger pijn deed. Vaak was dat je vader of moeder, of een andere 
verzorger. Alles in je wil dan vechten, vluchten of bevriezen. De pijn moet 
stoppen, je wilt weg van degene die deze wond zo pijnlijk geraakt heeft. De 
ander moet stoppen, ophouden, veranderen.  
 
Toch is de pijn precies de plek waar je te zijn hebt. Daar waar je het meest 
kwetsbaar bent. Kwetsbaarheid is namelijk de lijm der liefde die de intieme 
verbinding mogelijk maakt en in stand houdt. Zodra de kwetsbaarheid 
verdwijnt komt er een beschermingsmechanisme tussen de harten van de 
partners die voor verwijdering zorgt. Als er geen stille verwijdering ontstaat, 
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komt er wel conflict. Ruzie. Onze geliefde voelt ineens aan als een vreemde 
of de vijand.  
 
Hoe kan nou zó snel en ongemerkt de vlam in de pan slaan? Het antwoord 
zit hem in het woordje trigger. Ons brein is uitgerust met een emotioneel 
alarmsysteem dat niet heel erg nauwkeurig is afgesteld. Het slaat liever een 
keer teveel alarm dan te weinig. Als iets uit het hier en nu enigszins lijkt op 
de kernverwonding en de negatieve overtuigingen van vroeger, gaat dit 
emotionele alarm af. Dat wat het alarm doet afgaan noemen we een 
‘trigger’.  Er wordt op je ‘rode knop’ gedrukt en hetzelfde reactiesysteem als 
vroeger treedt in werking. Daar is niemand immuun voor. Dat is maar goed 
ook want dit systeem heeft de evolutionaire functie om ons te beschermen 
en te helpen overleven. Het interesseert dit deel van onze hersenen niet of 
we ‘lang en gelukkig’ leven, maar wel dat we ‘lang en veilig’ leven. Het voor- 
én nadeel hiervan is dat dit emotionele alarmsysteem onthoudt wat het 
beste werkt. Hoe vaker we een reactie gegeven hebben die werkte, hoe 
dieper het ingesleten is in onze hersenen. De enige manier om dit 
emotionele alarmsysteem te resetten is door nieuwe reacties te leren. 	  
Het raken van die oude overtuigingen en verwondingen kan overigens door 
iedereen gebeuren die we tegenkomen in ons leven. Je vader, moeder, 
vrienden, kennissen, buren, collega’s, leidinggevenden...  
Je partner is echter degene die het dichtste bij je staat, iemand bij wie je je 
als het goed is emotioneel veilig en open voelt en die je dus ook het hardst 
kan raken. Wanneer jouw oude verwonding geraakt wordt kan dit een 
cascade aan overweldigende emoties oproepen.  
	  
Louise	  had	  een	  moeilijke	  en	  eenzame	  jeugd	  gehad	  bij	  ouders	  die	  haar	  emotioneel	  
verwaarloosden	  en	  emotioneel	  en	  fysiek	  mishandeld	  hadden.	  Gelukkig	  was	  ze	  behoorlijk	  
intelligent	  en	  had	  ze	  in	  de	  vele	  uren	  die	  ze	  op	  haar	  kamertje	  doorbracht	  geleerd	  haar	  geest	  te	  
scherpen.	  Ze	  had	  een	  rijke	  binnenwereld	  en	  had	  diepe	  fascinaties	  voor	  de	  menselijke	  geest	  en	  
het	  ‘Grote	  Mysterie’.	  Het	  ‘denken’	  had	  haar	  gered	  van	  het	  moeten	  ‘voelen’.	  	  Als	  ze	  iets	  begreep	  
dan	  voelde	  ze	  zich	  veilig	  en	  was	  het	  ‘goed’.	  In	  de	  relatie	  met	  haar	  grote	  liefde	  Jens	  die	  een	  echt	  
gevoelsmens	  was,	  bleek	  deze	  redding	  echter	  een	  flinke	  blokkade	  die	  geregeld	  voor	  grote	  
moeilijkheden	  zorgde.	  Jens	  was	  namelijk	  ook	  in	  een	  liefdeloos	  gezin	  opgegroeid	  en	  was	  
verbolgen	  over	  het	  feit	  dat	  zijn	  gevoelens	  er	  nooit	  mochten	  zijn.	  Hun	  conflicten	  volgden	  
meestal	  eenzelfde	  patroon;	  Jens	  wordt	  pijnlijk	  geraakt	  door	  iets	  wat	  Louise	  gezegd	  of	  gedaan	  
heeft	  en	  uit	  dat	  op	  een	  bozige	  manier.	  Louise	  wordt	  in	  een	  fractie	  van	  een	  seconde	  geraakt	  in	  
de	  overtuiging	  dat	  ze	  een	  slecht	  mens	  is	  die	  de	  liefde	  eigenlijk	  niet	  verdient	  en	  daarvoor	  ook	  
(weer)	  gestraft	  gaat	  worden.	  En	  dat	  terwijl	  ze	  zo	  ontzettend	  haar	  best	  doet.	  Haar	  
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beschermmechanisme	  treedt	  in	  werking	  dat	  haar	  gevoel	  blokkeert,	  maar	  haar	  ratio	  op	  scherp	  
stelt;	  ze	  gaat	  Jens	  uitleggen	  wat	  haar	  intenties	  zijn	  en	  wat	  ze	  eigenlijk	  bedoelde.	  Dat	  ze	  hem	  
geen	  pijn	  wilde	  doen.	  Jens	  zijn	  behoefte	  is	  om	  gehoord	  en	  erkend	  te	  worden	  in	  zijn	  gevoel,	  
maar	  hoort	  door	  de	  oren	  van	  zijn	  beschermmechanisme	  dat	  zijn	  gevoel	  er	  ‘alweer’	  niet	  mag	  
zijn.	  Hij	  weet	  niet	  dat	  ze	  eigenlijk	  bang	  is	  zijn	  liefde	  te	  verliezen	  en	  wordt	  alleen	  maar	  bozer.	  
De	  innerlijke	  paniek	  in	  Louise	  wordt	  ook	  alleen	  maar	  groter	  terwijl	  ze	  nog	  eens	  probeert	  uit	  te	  
leggen	  wat	  hij	  verkeerd	  ziet	  in	  een	  poging	  hem	  te	  kalmeren.	  Als	  hij	  boos	  blijft,	  neemt	  er	  in	  
haar	  een	  ander	  beschermingsmechanisme	  het	  over	  dat	  maakt	  dat	  zij	  ook	  boos	  wordt	  of	  hem	  
moet	  verlaten	  uit	  angst	  voor	  meer	  pijn.	  Hij	  kan	  zich	  dan	  alleen	  maar	  afsluiten	  voor	  haar	  en	  
geen	  van	  beiden	  weet	  de	  weg	  terug	  naar	  elkaar.	  	  
	  
Wat het conflict met je geliefde zo heftig maakt, is dat jouw partner zowel 
de bron van liefde is, als de bron van pijn. Degene bij wie je je zo fijn, veilig 
en geliefd voelt doet je nu ineens pijn. Een van de negatieve overtuigingen 
die bij jouw kernverwonding horen wordt geraakt. In het geval van Louise 
was het ‘ik ben een slecht mens die de liefde niet verdient’ en in het geval 
van Jens is het ‘ik mag er niet zijn zoals ik ben’. Ondanks dat de situaties 
heel anders zijn dan de omstandigheden waarin ze opgroeiden, gaat het 
emotionele alarm toch af. De rode knop is ingedrukt. Je hersenen maken 
geen onderscheid tussen toen en nu en registreren dezelfde impact als 
vroeger, waardoor je je hart automatisch afsluit en beschermt. Dit verlies 
van liefde en veiligheid is wat ten grondslag ligt aan de conflicten die we in 
een liefdesrelatie ervaren en wat deze conflicten zo heftig maakt.  
 
Wanneer angst, boosheid en verdriet je onverwachts overweldigen treden 
bijna ongemerkt precies dezelfde beschermingsmechanismen in werking die 
je van kinds af aan beschermd hebben. Bijna ongemerkt dan, want als je 
contact met je lichaam maakt is het goed mogelijk dat je merkt dat je adem 
versnelt of vertraagt, je hart flink tekeer kan gaan, je blik verstrakt en je 
stembanden worden samengeknepen. In sommige gevallen staat het zweet 
je misschien zelfs in de handen, voel je jezelf trillen en bereid je je voor om 
het gevecht aan te gaan of hard weg te rennen. In andere gevallen sla je 
misschien dicht en krimp je in elkaar. Het deel van je psyche dat je heeft 
helpen overleven, de Heart Defender, grijpt in volgens de beste manieren 
die het kent. Hoe dan ook; je bent overgenomen door je eigen 
beschermmechanisme waar je niet uit lijkt te komen.  
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10. De kernverwonding helen 
 

“Learning to love yourself, is the greatest love of all.” 
 

(Whitney Houston) 
 

Om je oude verwondingen te helen is het belangrijk dat je echt gaat 
begrijpen dat iedere keer als je een aanvaring hebt in de liefde, dat eigenlijk 
een zegening in vermomming is. Met dit inzicht wordt iedere hobbel, ieder 
conflict en iedere keer dat je getriggerd en geraakt wordt, een gelegenheid 
om jezelf meer lief te leren hebben. Dat is geen sugarcoating. Het is de weg 
naar heling. Heling betekent in zijn oorspronkelijke betekenis ‘heelwording’. 
Helemaal jezelf worden. Het woord betekent ook ‘heilig’. Jezelf worden is iets 
heiligs. Het mooiste wat je kunt worden dit leven.  
 
Dat heel worden begint met gewaarwording. Door gewaarwording ontdek je 
op een gegeven moment patronen in je leven en je eigen ontwikkeling. 
Daarom stellen we bij de groeidoelen verderop in het boek ook consequent 
voor om te oefenen in gewaarwording. En om een dagboek bij te houden, 
waarin je keer op keer opschrijft wanneer je geraakt wordt door jouw 
partner. Wanneer je je eenzaam voelt en je afsluit voor de liefde, of er juist 
wanhopig naar op zoek gaat. Samen met de zeer specifieke informatie over 
de Heart Defenders en hun ontstaan in jouw leven ga je op een gegeven 
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moment steeds sneller ontdekken wanneer je getriggerd wordt. Je gaat dan 
misschien ook wel beseffen dat al die triggers eigenlijk cadeautjes zijn. 
Weliswaar ‘cadeautjes verpakt in zwart papier’, maar desalniettemin een 
geschenk. Of op zijn minst een prachtige gelegenheid om de relatie met 
jezelf te verbeteren. 
 
Dit is hoe het werkt, het bouwen aan de relatie met jezelf. Het belangrijkst 
is het besef dat er in je relaties met anderen geen fouten bestaan. Dat is een 
van de belangrijke misverstanden waarmee we onze kernverwonding juist in 
stand houden: door de schuld van onze pijn bij onze partner te leggen. ‘Als 
hij nou maar wat meer interesse in mij had.’ ‘Als zij nou eens niet zo 
opdringerig was’ ‘Als hij nou eens wat meer wilde vrijen’ of ‘Als zij nou 
eens…’ vul de rest maar in. We zitten bomvol met oordelen over wat onze 
partner wel of niet zou moeten doen of zijn. Ook daarin kunnen we ons 
oefenen met gewaarzijn: wat vind je dat jouw partner allemaal fout doet of 
anders in zou moeten zijn? Oordeel vrijuit, en laat het oordeel vervolgens 
ook weer los! 
 
Weet dat jouw oordelen iets vertellen over je eigen binnenwereld, over je 
onvervulde behoeften en de oude kernverwonding van liefdeloosheid. Liefde 
ervaren we immers het meest als iemand onze behoeften vervuld. De 
behoefte aan aanraking, aan troost, aan intimiteit, aan gezien en erkend 
worden, aan gewaardeerd worden. Zoals we al eerder zagen, ontstonden die 
door het niet vervuld krijgen van dit soort basisbehoeften en door negatieve 
overtuigingen over onszelf. Die overtuigingen vormen een doornenkrans 
rond onze ziel en die doorns prikken precies in onze kernverwonding. Zodra 
onze partner onbewust op onze ‘rode knop’ drukt, roept het de enorme pijn 
van liefdeloosheid op die we diep van binnen opgeslagen hebben. Keer op 
keer beleven we die opnieuw als onze partner deze triggert. Dat proces kun 
je eindeloos herhalen, je kunt eindeloze lijsten met oordelen over je partners 
opbouwen, relaties verbreken en weer betere partners zoeken die wél je 
behoeften vervullen. Het gaat hoogstwaarschijnlijk niet werken omdat de 
kernverwonding gevonden en geheeld wil worden.   
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11. Heart Defenders 
 
Nu we wat meer weten van wat we diep van binnen meedragen, onze 
verwondingen, negatieve overtuigingen, onvervulde behoeften en hoe die 
gemakkelijk getriggerd kunnen worden, kunnen we verder op onderzoek 
gaan naar de liefdeloosheid en hoe we ons daartegen hebben beschermd. 
 
Om ons tegen de pijn van liefdeloosheid te beschermen die het leven ons als 
kleine mensjes met grote hartjes toebedeelde, heeft onze geniale mind van 
alles bedacht. Zo hebben we grofweg zes beschermingsmechanismen 
kunnen ontdekken die wij “Heart Defenders” genoemd hebben.  
Deze beschermers zijn ervoor gaan zorgen dat de pijn die we ervoeren 
geminimaliseerd of vermeden kon worden. Ze zorgden er ook voor dat we 
onze behoeften aan liefde, veiligheid en aandacht enigszins vervuld kregen. 
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Dit zijn de zes Heart Defenders 
 
De voorletter van de Heart Defenders vormen samen het woord 
C.H.A.M.P.S. Het zijn onze kampioenen die ons hart beschermen.  
 
Critic: geeft kritiek, beschaamt of vernedert.  
 
Hesitator: wordt boos uit onzekerheid, klampt zich vast, wil dan weer uit de 
relatie, maar wil tegengehouden worden door de ander.  
 
Avoider: doet de deur dicht en trekt zich terug. 
 
Martyr: dissocieert oftewel ‘verdwijnt’ door zich kleiner of onzichtbaar te 
maken. Bevriest. 
 



35 

Pleaser: gaat vergoelijken, bagatelliseren en oplossingen bieden 
 
Steamroller: wordt dominant, hautain of verbaal en/ of fysiek agressief 
 
De Heart Defender-test op onze website laat je zien welke Heart Defender 
jou overneemt als er conflict ontstaat. Ongeacht welke leeftijd, ras, 
seksualiteit of gender; iedereen heeft de Heart Defenders in meer of 
mindere mate ontwikkeld.  
In ons model beschrijven we de ‘pure’ vormen, oftewel de stereotype Heart 
Defenders. In het echte leven komt het echter zelden voor dat iemand 
honderd procent scoort op één defender en nul procent scoort op de rest. 
Ieder van ons heeft dus een mix van de Heart Defenders die ons helpen of 
geholpen hebben.  
Misschien kan je je voorstellen dat iemand die de Martyr naast de Pleaser op 
de tweede plaats heeft, een ander type mens is dan de persoon die naast de 
Pleaser de Critic op de tweede plaats heeft.  
Het kan ook zo zijn dat je je in bepaalde levensfasen méér met een bepaalde 
Defender identificeerde dan in andere fasen. Zo kan je je bijvoorbeeld lang 
met de Pleaser geïdentificeerd hebben en na een assertiviteitscursus op je 
werk, daar ineens veel minder mee identificeren. 
 
Het is ook normaal dat bepaalde relaties of situaties wisselend andere 
Defenders oproepen. In je baan als directeur herken je jezelf misschien 
meer in de Steamroller, maar thuis bij je partner zit jouw Avoider aan de 
keukentafel.  
Waar het om gaat is dat je leert identificeren welke patronen in jouw relaties 
spelen die je eigenlijk liever zou ontwarren.  
Ons Heart Defender model is bedoeld om je hier inzichten en tools in te 
geven, niet om jezelf of anderen in een hokje te stoppen. We vinden het dan 
ook belangrijk dat je beseft dat je geen van de Defenders bènt, maar dat je 
er gedragingen van hebt die zeer waarschijnlijk de liefde en verbinding 
saboteren waar je eigenlijk naar verlangt. Wat je bewust of onbewust 
geleerd hebt, kun je gelukkig ook weer afleren. Weliswaar met de 
broodnodige compassie, liefde en geduld, maar het is zeker mogelijk. 
 
Wij willen je helpen herkennen welke Heart Defenders automatisch jouw 
bewustzijn overnemen. Hoe bewuster je je van deze beschermers wordt, hoe 
makkelijker het wordt om ze in het moment te herkennen. Op een gegeven 
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moment kun je dan andere wegen bewandelen: op een verbindende manier 
communiceren op een manier die je relatie ten goede komt en waarbij je 
rustig kunt aangeven wat je nodig hebt. Dat vormt de basis voor een veilige 
relatie waarin je echt gezien en gehoord wordt.  
 
De werking en beperking van modellen 
 
Een model is een schematische en vereenvoudigde weergave van een 
complexe werkelijkheid zoals de bijvoorbeeld de mens. Het doel van ons 
model is om kennis en inzicht te krijgen in jouw binnenwereld en dat van je 
partner of andere naasten met als doel fijnere verbindingen te creëren.  
 
In ons ‘Heart Defenders’-model schetsen wij de vereenvoudigde weergave 
van de meest voorkomende patronen die in relaties voorkomen. Met deze  
kennis willen we je inzichten geven die je in staat zullen stellen om oude pijn 
te helen, blokkades in jezelf te transformeren en de liefde in je relaties te 
laten stromen.  
 
De beperking van ieder model is dat het slechts een schematische weergave 
is. Om iets meester te worden moet iets eerst heel erg versimpeld worden 
waarna er steeds nieuwe informatie bij kan komen. Daarom lijken alle Heart 
Defenders in ons model verdacht veel op ‘hokjes’ en dat klopt ook. Er zijn 
zes beschrijvingen van beschermings- en gedragspatronen binnen ons model 
waarbij we echt stereotypen hebben proberen neer te zetten. Soms herken 
je jezelf er hélémaal in en andere keren totaal niet. De kunst is om te gaan 
onderscheiden wanneer er een ‘rode knop’ ingedrukt wordt waardoor jouw 
emotionele alarmsysteem een bescherming in werking stelt. Als je dit 
eenmaal leert herkennen is het veel makkelijker om van daaruit je eigenlijke 
behoefte te communiceren en gezonde verbindingen te creëren.  
Het wordt ook makkelijker om het gedrag dat je als onprettig ervaart te 
herleiden naar de oude pijn van binnen en de eigenlijke behoeften van de 
‘ander’ die daaronder schuilgaan.  
 
Ons doel met dit model is om begrip en inzicht en daarmee empathie en 
compassie naar onszelf en de ander te creëren. De meeste conflicten gaan 
namelijk niet over het onderwerp zelf, maar over iets diepers dat niet gezien 
of gehoord wordt. Vandaar dat we uiteindelijk vanuit onmacht en de diepe 
angst niet gehoord te worden zelfs schreeuwen naar elkaar. De Heart 
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Defenders hebben een beperkt reactievermogen om met pijn en conflict om 
te gaan.  
 
Als je gaat beseffen dat iets in jou bezig is om je hart te beschermen en dat 
deze bescherming eigenlijk niet werkt, kan je ervoor kiezen om je ‘wapens’ 
neer te leggen. Om niet het gedrag te herhalen dat misschien in je jeugd wel 
werkte, maar inmiddels de liefde is gaan saboteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Samen de echte liefde aangaan  
 
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat het in de dans der liefde het bijna 
onvermijdelijk is dat we zo af en toe op elkaars tenen gaan staan. De illusie 
van een ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ mag worden doorbroken. Niet 
dat er geen ‘lang en gelukkig samen’ bestaat, alleen niet in de zin van: er 
was enkel nog vrede, zachtheid en eeuwige passie. Echte liefde schuurt 
soms behoorlijk en laat zien waar het diep van binnen nog pijn doet. Als we 
blijven denken dat echte liefde betekent dat we in één klap verlost zijn van 
onze kernverwonding, dan blijven we weglopen in relaties omdat we denken 
dat ‘dit het niet is’. Wanneer we beseffen wat ruzie eigenlijk is en hoe het er, 
net als een onweersbui, af en toe gewoon bij hoort om de lucht te klaren 
zullen we niet meer hoeven weglopen, ontkennen of groter maken wat er is. 
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Drama’s worden dan verleden tijd. Je wordt vrij om te zijn wie je bent in 
plaats van wie je dacht dat je moest zijn.  
Je hebt gezien wat we allemaal in onze binnenwereld aan pijnlijke 
overtuigingen en verwondingen dragen en hoe snel die getriggerd worden. 
 
Omdat we nergens zo kwetsbaar zijn als in de liefde of als we verliefd zijn, 
worden we het makkelijkste door onze geliefde geraakt.  
Dit is ook de reden dat de liefde ons het fijnste gevoel kan geven dat we ons 
voor kunnen stellen en het ons het meest kan verscheuren. De befaamde 
dichter Rumi stelde niet voor niets: “Je hart moet net zolang blijven breken 
tot het opent”. Boeddhisten zeggen iets vergelijkbaars: “Je hart moet 
duizend keer breken”. Dat is geen fabeltje, of vage spirituele aanwijzing. Het 
is écht. Daarom voelt verliefd zijn ook zo fijn. Het brengt je voor even terug 
in de onverdeelde staat waarin je één met alles bent. Je voelt je helemaal 
open en geliefd. En dan begint het werk. Dan wordt je pijnlijk geraakt door 
iets wat je partner doet of laat. Je normale bewustzijn sluit af en wordt 
overgenomen door een Heart Defender die aan ‘damage control’ gaat doen. 
Dit betekent dat je hart buiten spel wordt gezet totdat ‘het gevaar’ geweken 
is. De kwetsbaarheid verdwijnt en het pantser treedt in werking. Dat is wat 
er eigenlijk schuurt en pijn doet. Je wil namelijk terug in de liefdevolle 
verbinding, maar de Heart Defender in jou belemmert dat omdat het niet 
veilig voelt; je hebt toch pijn?! Door de ander?! Dan moet dat eerst opgelost 
voor je je hart weer kan openen. Maar zo werkt het niet. Als jouw partner je 
raakt en je voelt je oude vertrouwde Heart Defender het overnemen, is het 
belangrijk om jezelf af te vragen welke pijnlijke overtuiging er geraakt 
wordt. Wat vertelt jouw gewaarzijn je als je uit het oordeel naar de ander 
stapt en bij de pijn van binnen blijft? Wat doet mijn ademhaling als die 
pijnlijke overtuiging getriggerd wordt? Versnelt die, of vertraagt die? Waar 
wordt mij de adem benomen? Waar stokt mijn ademhaling? Waar ervaar ik 
liefdeloosheid in mijn lichaam, met andere woorden: waar knelt het, waar 
voel ik verdoofdheid of pijn? Als je dáár lang genoeg met je aandacht bij 
kunt zijn, worden de pijnlijke bevroren plekken in je lichaam bewust en 
kunnen ontdooien. Zo wordt de weg naar binnen, naar jezelf, geopend. De 
verwonding wordt de plek waar het licht naar binnen stroomt. 
En dat is wat ze bedoelen met dat je hart duizend keer moet breken.   
 
Het doel van een relatie is om elkaar te helpen helen. Om de 
onvoorwaardelijke liefde in jezelf opnieuw te kunnen voelen en je hart te 
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helpen heel te worden. Dat wat ooit gebroken werd, mag herstellen. Liefde 
is de magische lijm.  
De eerste fase die je met jouw partner in kan gaan is ontdekken welke 
Defender jullie levens beheerst. Dat kan al een enorme aha-erlebnis zijn! En 
het geeft al zóveel ruimte, begrip en inlevingsvermogen in elkaar als je 
samen ontdekt dat de ander niet de vijand is, maar reageert vanuit een 
beschermingsmechanisme. Als je dan voor jezelf en samen ook nog eens 
ontdekt hoe die mechanismen in de vroege jeugd tot stand kwamen en 
verhard zijn door gebrek aan liefde, troost en steun, dan kan je bijna niet 
anders dan jezelf en de ander met een andere blik bekijken en met 
gepijnigde delen en al lief leren hebben. Sterker nog zijn het juist die 
gepijnigde delen in ons die de liefde van alles het hardst nodig hebben. Dat 
is waar ons werk in essentie over gaat, om je met die bron van liefde in 
jezelf én de ander te verbinden. Dat jullie harten duizend keer mogen 
breken en smelten en weer helemaal open mogen gaan. Dat jullie elkaar 
mogen leren vertrouwen. Echt vertrouwen vanuit een groeiend besef dat de 
ander er voor je is als je emotionele troost of steun nodig hebt. Dát is de 
echte liefde aangaan. 
 
Als je wat verder bent in het proces dat we beschrijven, kun je nieuw gedrag 
gaan oefenen. Dan gaat er een wereld voor je open. Dan gaat je hart open! 
Toegegeven, het kan doodeng aanvoelen om oude reactiepatronen los te 
laten terwijl de nieuwe mogelijkheden nog niet helemaal helder zijn.  Voor 
onszelf en de mensen in onze praktijk blijft het ontzettend bijzonder om mee 
te maken als je de sprong naar het diepe weet te maken en kwetsbaar durft 
te zijn.  
 
De manier waarop de meeste conflicten gaan is dat de ander iets doet wat jij 
niet leuk vindt. Je hebt de impact daarvan misschien nog niet helemaal door, 
maar je hart sluit zich. Afhankelijk van de impact kan dat in één seconde of 
één uur gebeuren. Je normale bewustzijn sluit zich hiermee ook af en op de 
achtergrond begint het beschermingsmechanisme te draaien en wordt er een 
Heart Defender wakker en wil ingrijpen om de pijn te verminderen. In de 
oude werkelijkheid greep een van jouw Heart Defenders in. De Hesitator zou 
misschien aanklampen of juist wegduwen. De Avoider zou zich geruisloos 
terugtrekken. De Critic zou hard en vernietigend uit kunnen halen en de 
ander uitleggen hóe fout die is. De Martyr zou zich klein maken en vooral 
niets laten merken, of indirect en klagerig aanwijzingen geven. De Pleaser 
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zou zijn uiterste best doen om de harmonie te bewaren, ten koste van zijn 
eigen behoefte. De Steamroller zou hard uithalen en op ruzie aansturen. Als 
je het werk gedaan hebt is dat op een zeker moment verleden tijd. 
De triggers zullen niet verdwijnen, integendeel, als je bewust wordt van wat 
ze je laten zien, wordt het eerst een tijdje erger. En het wrange is: je zult er 
niet eens heel veel aan kunnen doen! Het feit dat je de zwaartekracht leert 
kennen, wil niet zeggen dat je er niet meer aan onderhevig bent. Het lijkt 
misschien wel een tijdje of álles op scherp komt te staan. Dat is ook zo. Je 
bent aan het groeien en uiteindelijk maak je een transformatie door, en dat 
gaat niet zonder pijn, niet zonder slag of stoot. 
 
Naarmate je meer bewust wordt van dit mechanisme kun je het ontmantelen 
door simpelweg toe te geven dat je pijn hebt. “Wat je deed heeft mij pijn 
gedaan”. Hierdoor hoef je je niet meer af te sluiten, weg te gaan, eindeloos 
contact te zoeken, ruzie te maken.. Zó open en kwetsbaar zijn is wat iedere 
Heart Defender tegen elke prijs wilde voorkomen. Wat jouw vertrouwde en 
geëffende pad ook was; je stopt daarmee. Dan wordt je weer kwetsbaar 
door het simpele, maar o zo kwetsbare zinnetje: “Wat je deed heeft mij pijn 
gedaan”. 
 
Vertellen dat iets pijn doet is geen beschuldiging of beschaming van jouw 
partner. Het zegt iets over jou, over jouw emotionele wereld. Het zegt dat 
jouw hart pijn heeft. Het hoeft niet eens te zijn dat jouw partner iets fout 
heeft gedaan. Jóuw hart heeft pijn. En in plaats van je daar op de 
gebruikelijke manier tegen te beschermen, deel je nu met je partner dat je 
pijn hebt. Zo maak je je kwetsbaar en blijft de verbinding open. Als je niet 
kunt praten omdat de emotie zo hoog zit, kan een eenvoudig ‘au’ als 
codewoord volstaan. Dat kan nodig zijn omdat je emotionele alarmsysteem 
je ‘gewone’ bewustzijn belemmert om te kunnen spreken. Alleen de Heart 
Defender heeft toegang tot je stem en expressie. Deze wil niet dat je ‘au’ 
toegeeft, maar dat je partner toegeeft dat deze ‘fout’ zit. Hier komt jouw 
partner in beeld. Hij of zij kan de vervloeking waar jij in gevangen bent 
doorbreken. Hoe? Door jou te zien en te horen in wat je net schoorvoetend 
aangaf, dat je pijn hebt. En door een welgemeend ‘het spijt mij’ te zeggen. 
‘Het spijt mij dat ik je geraakt hebt. Het was niet mijn bedoeling’. ‘Het spijt 
mij’ betekent niet ‘ik heb schuld’. Het betekent ‘Ik ben mij er bewust van dat 
iets wat ik gedaan of niet gedaan heb jou heeft geraakt, dat jouw hart pijn 
heeft. Jij bent belangrijk voor mij. Het spijt mij dat jij pijn hebt’. Als dit met 
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de juiste toon en intentie wordt uitgesproken, wordt het door het hart van 
jouw partner gevoeld. Het kan zijn dat er dan een lawine aan emoties 
loskomt. Tranen, boosheid, onzekerheid, angst. Dit is misschien wel hét 
moment om jouw partner vast te houden en te troosten. Dit is het 
allermooiste dat je elkaar mag bieden, dit is waar menselijke relaties voor 
bedoeld zijn. Om elkaar lief te hebben, te supporten en te troosten. Het 
leven zelf is al grillig en lastig genoeg. Laten we dan boven alles onszelf 
ontwapenen en ons hart helen door elkaar lief te hebben, te ondersteunen 
en te troosten. Dat is wat ons betreft de echte liefde aangaan.  
 
In het volgende gedeelte gaan we de Steamroller aan je voorstellen. We 
schetsen een beeld van de bescherming, het ontstaan, hoe je het kan 
herkennen bij jezelf en de ander en wat de eerste stappen zijn om deze 
Heart Defender te ontmantelen.  
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De Steamroller   

Angst om kwetsbaar te zijn 
 
 

“A young fighter screaming, with no time for doubt 
With the pain and anger can't see a way out 

It ain't much I'm asking, I heard him say 
Gotta find me a future move out of my way 

I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now” 
 

~Queen 
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13. De Steamroller 
	  
Het	  was	  al	  vroeg	  duidelijk	  wie	  er	  de	  baas	  was	  op	  het	  schoolplein.	  Met	  zijn	  dominante	  houding	  
straalde	  Mike	  uit	  dat	  vriendjes	  een	  pak	  slaag	  konden	  krijgen	  als	  ze	  niet	  op	  zouden	  passen.	  	  Die	  
houding	  van	  ‘niemand	  maakt	  mij	  wat’	  kwam	  in	  alles	  terug;	  in	  hoe	  hij	  liep,	  hoe	  hij	  praatte.	  Hij	  
had	  een	  snelle	  babbel	  en	  kon	  mensen	  echt	  om	  zijn	  pink	  winden.	  Bij	  de	  jongens	  had	  hij	  aanzien	  
en	  de	  ‘vrouwtjes’,	  zoals	  hij	  ze	  noemde,	  zwichtte	  bij	  bosjes	  voor	  zijn	  charmes.	  	  
Dit	  leidde	  tot	  een	  sleepspoor	  van	  gebroken	  harten.	  De	  term	  ‘friends	  with	  benefits’	  had	  voor	  
hem	  jaren	  geleden	  al	  uitgevonden	  mogen	  worden.	  Het	  gaf	  hem	  een	  machtig	  gevoel	  als	  hij	  
gewild	  was	  en	  zelf	  kon	  kiezen	  zónder	  zich	  echt	  te	  committeren.	  	  
	  
Natuurlijk,	  als	  hij	  een	  mooie	  ‘chick’	  wilde	  dan	  gaf	  hij	  haar	  een	  tijdlang	  echt	  wel	  het	  gevoel	  dat	  
zij	  het	  helemaal	  was.	  Maar	  diep	  van	  binnen	  wist	  hij	  toch	  wel	  dat	  het	  niet	  lang	  ging	  duren.	  “Het	  
mooie	  gaat	  er	  naar	  verloop	  van	  tijd	  altijd	  af.	  Ik	  hou	  gewoon	  van	  de	  jacht”	  zei	  hij	  het	  tegen	  zijn	  
vrienden.	  Hij	  trok	  ook	  altijd	  vrouwen	  aan	  die	  in	  zijn	  ogen	  ‘wanhopig’	  waren,	  of	  ‘wandelende	  
eierstokken’	  die	  zoals	  hij	  het	  noemde	  ‘husband	  material’	  in	  hem	  zagen.	  Hij	  had	  1	  gouden	  
regel:	  niet	  binden.	  Eeuwig	  vrijgezel	  blijven.	  Lang	  leve	  de	  lol!	  Een	  gezin	  kost	  alleen	  maar	  geld,	  
zo	  dacht	  hij.	  En	  geld	  was	  nu	  net	  wat	  hem	  erg	  lief	  was.	  Geld	  en	  aanzien.	  	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 
De Steamroller leren kennen 
 
Voor sommigen een held, voor anderen een gevaar; als de Steamroller jouw 
primaire verdediger is, zul je een sterke impact hebben op anderen, goed of 
slecht. Voor jou is meestal jouw manier de enige manier om iets te doen of 
gedaan te krijgen. Waar sommigen je hoog op een voetstuk zetten als 
leider, zullen anderen je vrezen. Hoe mensen je ook ervaren, ze weten niet 
dat je diep van binnen een kwetsbare kern hebt waar je jezelf vaak niet eens 
bewust van bent.  
 
Kwetsbaarheid is namelijk iets dat deze verdediger ten koste van alles 
probeert te vermijden. Tijdens de jeugd was het te pijnlijk of angstig om je 
kwetsbaar te voelen, wat betekent dat deze verdediger streeft naar controle 
over elke situatie of persoon. Kwetsbaar zijn stond vroeger gelijk aan je 
onveilig voelen. In een relatie heeft de Steamroller het moeilijk om met de 
emoties of kwetsbaarheid van de partner om te gaan omdat dat dit als 
'zwak' beschouwd wordt. Onbewust wordt 'zwak' zijn als gevaarlijk 
beschouwd, waardoor je vaak bagatelliserend, kleinerend of zelfs boos 
reageert op gevoelens/ emoties die je als ‘zwak’ ervaart.  
  
Het is de missie van de Steamroller om jou veilig te houden. Maar deze 
verdediger heeft maling aan het feit dat er een gezonde wederkerige 
afhankelijkheid nodig is om een bevredigende relatie te hebben. De 
Steamroller heeft als jong kind geleerd dat het beter is om de controle te 
hebben dan te vertrouwen op een ander.  
Voor de Steamroller is het iemand anders vertrouwen gelijk aan met een 
parachute uit een vliegtuig springen in de wetenschap dat deze niet open zal 
gaan. Controle hebben over situaties en mensen is daarom een must.  
 
De Steamroller kan verbaal en/of fysiek geweld naar anderen gebruiken, 
zeker als hij zelf is opgegroeid in een zeer onveilige omgeving waar dergelijk 
geweld heeft plaatsgevonden.  
Als dit geweld op de Steamroller zelf gericht was, is de kans groot dat het 
stopte toen hij/ zij leerde om terug te vechten. Hierdoor werd voor het eerst 
een gevoel ervaren van sterk en onoverwinnelijk te zijn. Onbewust sloot hij 
het pact met zichzelf om nooit meer ‘klein’ en ‘zwak’ te zijn.   
In andere gevallen waar er geen duidelijk misbruik was, is de kans groot dat 
de Steamroller ouders had die hem dwongen of pushten om de grootste, de 
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sterkste en vooral de beste in alles te zijn. Vaak zonder ooit te horen te 
krijgen dat je goed genoeg bent zoals je bent, met alles wat er is. In plaats 
daarvan moest de Steamroller de hoogste doelen nastreven en bereiken 
voor slechts een klein beetje waardering. Vaak bleef zelfs dát uit.  
“Wees groot, wees sterk, wees de beste!” Geen tijd voor hem om een klein 
kind te zijn en in alle onschuld zijn talenten en interesses te ontdekken. 
Steamrollers kunnen in allerlei soorten milieus ontstaan: in de 
achterstandswijk waar je moet vechten voor je leven en altijd op je hoede 
en sterk moet zijn, als ook in de villawijk waar duidelijk is dat je alleen 
meetelt als je aan de sociale normen van de groep voldoet. In beide sociale 
contexten is het ‘recht van de sterkste’ de dynamiek die Steamrollers doet 
ontstaan, gevoed door de druk die er van huis uit mee wordt gegeven.  
 
Als de Steamroller jouw Heart Defender is herken je jezelf wellicht hier in: 
 
● Je hebt een scherpe tong die je makkelijk inzet wanneer je boos bent. 
● Je walst gemakkelijk over andermans gevoelens en behoeften heen als 

je helder hebt wat jij wilt.  
● Je hebt moeite met autoriteit. 
● Je ervaart kwetsbaarheid als ‘zwak’. 
● Het is belangrijk voor je dat je je zin krijgt.  
● Er zijn mensen die bang voor je zijn.  
● Je hebt veel energie. 
● Je hebt moeite met tegenspraak. 
● Je bent verbaal of fysiek wel eens gewelddadig geweest.  
● Anderen zien je als charismatisch en daadkrachtig. 
● Je duldt geen concurrentie. 
● Je moet jezelf voortdurend bewijzen. 

 
De negatieve overtuigingen van de Steamroller 
 
● Vertrouwen is goed, controle is beter.  
● Ik kan niemand vertrouwen. 
● Kwetsbaarheid staat gelijk aan zwakte.  
● Ik ben niet zwak. 
● Waag het niet om me pijn te doen. 
● Ik moet de beste en de sterkste zijn. 
● Ik sta er uiteindelijk alleen voor.  
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● Niemand heeft het goed met me voor.  
 
Het ontstaan van de Steamroller 
 
Zoals we bij het ontstaan van iedere Heart Defender laten zien, raakt een 
deel van onze psyche gevangen in de levensfase waarin je verwond bent 
geraakt. “Verwond” in deze context betekent: je hebt je niet volledig kunnen 
ontwikkelen tot de mens die je in potentie bent. Iets in je heeft de overhand 
gekregen, ten koste van andere delen in jezelf, die onder- of onontwikkeld 
blijven. Dat ‘iets’ dat de overhand gekregen heeft is bij de Steamroller het 
vermogen om te overleven. Dat heeft hem of haar zó hard gemaakt dat de 
veel gevoeligere kanten moesten wijken.  
 
Vaak werden die kwetsbare kanten al in de vroege jeugd beschaamd of 
vernederd. Een van de overtuigingen die een Steamroller diep in zijn 
binnenste draagt om de pijn van vernedering en afwijzing niet langer te 
hoeven voelen is: “Niemand zal mij ooit nog kwetsbaar zien. Niemand zal 
mij meer pakken.”  
 
Mohammed	  (49)	  werd	  vroeger	  op	  de	  basisschool	  in	  de	  pauze	  bijna	  dagelijks	  getreiterd	  en	  na	  
school	  opgewacht.	  De	  kinderen	  in	  de	  polder	  waren	  geen	  gekleurde	  mensen	  gewend	  en	  zijn	  
zwarte	  en	  licht	  gekroesde	  haar	  vonden	  ze	  hilarisch.	  Na	  drie	  jaar	  in	  zijn	  eentje	  het	  getreiter	  
verduurd	  te	  hebben,	  kwam	  zijn	  jongere	  broertje	  Emir	  op	  school.	  Op	  het	  moment	  dat	  hij	  zag	  
dat	  een	  groepje	  kinderen	  zich	  rondom	  Emir	  verzamelde	  aarzelde	  hij	  geen	  moment	  en	  begon	  
hij	  als	  een	  dolle	  op	  de	  grootste	  jongen	  van	  het	  stel	  in	  te	  slaan.	  Hij	  leek	  van	  geen	  ophouden	  te	  
weten	  tot	  een	  leraar	  hem	  van	  de	  bebloede	  jongen	  af	  kwam	  trekken.	  	  Hoewel	  hij	  twee	  weken	  
werd	  geschorst	  maakte	  hem	  dat	  geen	  zier	  uit.	  Wat	  hij	  wilde	  was	  bereikt;	  niemand	  plaagde	  
hem	  of	  zijn	  broertje	  ooit	  nog.	  	  
 
De Steamroller creëert een stevig pantser waarmee hij zichzelf hermetisch 
tegen gevoelens van kwetsbaarheid wil afsluiten. Met dit hermetisch 
afsluiten van zachtere gevoelens verdwijnt echter ook langzaam maar zeker 
het vermogen tot spelen, plezier hebben en het beleven van geluk. De focus 
van dit beschermingsmechanisme komt op overleven en/ of presteren te 
liggen, afhankelijk van het nest waarin de Steamroller opgroeit.  
 
In een disfunctioneel gezin waarin sprake is van huiselijk geweld, 
psychologische oorlogsvoering of misbruik, zal de nadruk bij deze krachtige 
Heart Defender komen te liggen op overleving. Vaak ontwikkelt zich een 
enorm vermogen om fysieke of psychologische klappen te incasseren, 
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doordat de Steamroller zich ongevoelig maakt. ‘Niemand krijgt mij klein’. 
Totdat er een moment komt dat de Steamroller zelf sterk genoeg is en de 
aanvaller een halt toeroept door mentaal of fysiek terug te slaan. De 
identificatie met kracht en overleven maakt dat iemand met de Steamroller 
als primaire Heart Defender zich steeds veel groter moet maken dan hij of 
zij werkelijk is, ten koste van de eigen kwetsbare kanten.  
 
Niet alle Steamrollers komen voort uit een disfunctioneel gezin dat ze als 
onveilig ervaren. Gezinnen waar de nadruk ligt op presteren bijvoorbeeld. 
Waar je pas iemand bent en aandacht en waardering krijgt als je een 
bepaalde status hebt of prestatie geleverd hebt. Die psychologische druk kan 
ondraaglijk zijn voor een kind en dat ondraaglijke gevoel kan weggenomen 
worden door aan papa en mama’s torenhoge eisen te voldoen, ten koste van 
zichzelf en anderen. De op competitie gerichte westerse maatschappij 
bevordert dit principe ook nog eens: het recht van de sterkste. Zo kom je 
Steamrollers dus in alle lagen van de bevolking tegen; van 
achterstandswijken tot bij de hockeyclub.  
 
Zodra je vaders vanaf de zijlijn ‘schop ‘m voor z’n poten’ hoort schreeuwen, 
weet je dat er een Steamroller in de maak is bij zijn zoon. Maar ook 
dochterlief die genegeerd wordt omdat ze dit keer geen beker won bij de 
polowedstrijd is mogelijk kandidaat voor het ontwikkelen van de Steamroller 
die koste wat kost overal de beste in wil of moet zijn, zolang de pijn en 
leegte maar verdwijnt en ze de voorwaardelijke liefde en bewondering in 
ontvangst kan nemen.  
 
De fijne afstemming van voldoende afstand en nabijheid heeft de 
Steamroller ontbeert bij het opgroeien. Daardoor is er een vals zelfbeeld 
ontstaan dat afhankelijk is van de goedkeuring van anderen. Onder andere 
omstandigheden zou dat ook tot het ontstaan van de Pleaser kunnen leiden, 
die ook afhankelijk is van de goedkeuring van anderen, en daar de strategie 
op heeft ontwikkeld om anderen te dienen om die goedkeuring te verdienen. 
De Steamroller is onder nog hogere druk gevormd zoals we zagen. Het 
antwoord daarop is: de grootste zijn. De sterkste. De beste. Daar is zóveel 
focus en energie op gericht, dat anderen gemakkelijk platgewalst worden in 
het bereiken van de eigen doelen, daar komt de naam van deze Heart 
Defender vandaan. 
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Het tragische lot van de Steamroller is: dat het geluk áltijd in de toekomst 
ligt. Hij of zij is volledig in beslag genomen door zich groot voordoen en het 
bepalen van succes of het krijgen of handhaven van een machtige positie. 
Allemaal zaken die afleiden van het in het nu ervaren van fijne gevoelens of 
geluk. 
 
In een relatie kan de Steamroller extreem dwingend overkomen, puur en 
alleen doordat hij of zij nooit heeft geleerd hoe een conflict op een fijne 
veilige manier kan worden opgelost. De wereld bestaat volgens de 
Steamroller uit winnaars en verliezers. Uit mensen die voor zijn of tegen. 
Mensen die hem of haar bewonderen, en vijanden. Een conflict móet 
gewonnen worden. De Steamroller ontbeert gewoonweg de bevredigende 
ervaring van conflict dat opgelost wordt tot voor alle partijen bevredigende 
oplossingen. Hij of zij kent niet anders dan dat je je schrap zet en je mentaal 
of fysiek groter maakt en de ander probeert omver te blazen. Ieder conflict 
is een bedreiging voor het valse zelfbeeld en moet gewonnen worden. 
Anders komt de eigen leegte en bijbehorende gekwetstheid in beeld en dat 
is voor menig Steamroller een nachtmerrie. 
 
Dit zijn voorbeelden van hoe de Steamroller kan zijn ontstaan: 
 
Onveilig thuis 
 
Als het in je jeugd thuis of op school niet veilig was, is de Steamroller in je 
tot leven gekomen om je te beschermen tegen machteloosheid en 
onveiligheid die je lange tijd te verduren had. Zolang je nog niet terug kon 
vechten omdat je fysiek niet sterk genoeg was of omdat je nog niet mondig 
genoeg was om een grote mond op te zetten, werd je gedwongen om de pijn 
te ondergaan. Dit kan fysieke pijn zijn, maar ook emotionele pijn of mentale 
vernedering. Op het moment dat je oud en sterk genoeg werd kon deze 
Heart Defender voor je opkomen door het gevecht aan te gaan. “Mij krijg je 
niet meer klein” werd het nieuwe motto.  
 
“Kinderen	  horen	  te	  luisteren”	  was	  het	  credo	  vroeger	  thuis.	  “En	  anders	  moeten	  ze	  maar	  
voelen”.	  Nadat	  Francisca	  (8)	  en	  haar	  broertje	  (5)	  een	  pak	  op	  hun	  billen	  hadden	  gehad	  omdat	  
ze	  ‘niet	  geluisterd’	  hadden,	  moesten	  ze	  van	  hun	  vader	  naast	  zijn	  stoel	  komen	  staan	  en	  ‘sorry’	  
zeggen	  en	  een	  kusje	  op	  zijn	  wang	  geven.	  Pas	  dan	  mochten	  ze	  gaan	  spelen.	  Terwijl	  haar	  
broertje	  na	  een	  minuut	  eieren	  voor	  zijn	  geld	  koos,	  een	  kusje	  gaf	  en	  sorry	  mompelde	  om	  
vervolgens	  te	  kunnen	  gaan	  spelen,	  bleef	  Francisca	  verbeten	  naast	  hem	  staan.	  Ze	  bleef	  net	  
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zolang	  staan	  tot	  hij	  haar	  zelf	  na	  lange	  tijd	  weg	  stuurde:	  “Maak	  dat	  je	  wegkomt,	  mispunt”.	  
Zelfs	  toen	  ze	  alleen	  op	  haar	  kamertje	  was,	  mocht	  ze	  van	  zichzelf	  niet	  huilen	  omdat	  hij	  anders	  
alsnog	  ‘gewonnen’	  had.	  	  
	  
	  
Groter moeten zijn dan je was 
 
Kinderen die, om welke reden dan ook, geen kind hebben kunnen zijn, 
hebben geleerd dat ze groter en sterker moeten zijn dan ze eigenlijk waren. 
Voorbeelden hiervan zijn: vechtscheiding, mishandeling tussen ouders, 
zware armoede of overlijden van een ouder waarbij het kind zichzelf op de 
plek van de overleden ouder geplaatst heeft en een verantwoordelijkheid 
gedragen heeft die niet bij hem hoorde.  
 
Mia	  was	  twaalf	  jaar	  toen	  haar	  vader	  overleed	  aan	  de	  gevolgen	  van	  stoflongen	  die	  hij	  in	  de	  
mijnen	  had	  opgelopen.	  Ze	  had	  nog	  een	  broertje	  van	  negen	  en	  eentje	  van	  zes.	  Haar	  moeder	  
redde	  het	  niet	  van	  het	  weduwenpensioen	  dat	  ze	  kreeg	  en	  vond	  gelukkig	  een	  baantje	  als	  hulp	  
in	  de	  huishouding.	  Mia	  voelde	  zich	  verantwoordelijk	  voor	  haar	  broertjes	  en	  stelde	  zichzelf	  op	  
als	  gezinshoofd	  naast	  haar	  moeder.	  Als	  vriendinnetjes	  buiten	  speelden	  deed	  zij	  het	  huishouden	  
en	  zorgde	  ze	  voor	  haar	  broertjes.	  	  
 
Prestatie ‘dwang’ 
 
Tijdens het opgroeien leren we constant nieuwe vaardigheden. Onze ouders 
hebben de taak ons daarin te ondersteunen, aan te moedigen, er voor ons te 
zijn als we vallen en ons af te stoffen en een steuntje in de rug te geven als 
we weer zijn opgestaan. Spelen is de beste manier om te leren en om te 
spelen heb je een gevoel van vrijheid en veiligheid nodig. Ouders die een te 
groot belang hechten aan wat het kind aan vaardigheden opdoet of zou 
moeten kunnen, zetten bewust of onbewust het kind onder druk om de 
beste te zijn. Sommige kinderen reageren daarop door af te haken uit 
faalangst, maar in anderen wordt juist de Steamroller wakker die je groter 
en sterker maakt dan je je misschien voelt, omdat je op deze manier grotere 
kans op succes en dus waardering, liefde en aandacht maakt.  
 
Jim’s	  vader	  had	  zijn	  veelbelovende	  carrière	  als	  profvoetballer	  zien	  sneuvelen	  toen	  hij	  zijn	  
achillespees	  op	  drieëntwintigjarige	  leeftijd	  scheurde.	  	  Met	  tegenzin	  had	  hij	  toen	  maar	  de	  
bakkerij	  van	  zijn	  vader,	  Jim’s	  opa,	  overgenomen.	  Het	  leven	  verloor	  daarna	  zijn	  glans.	  Toen	  Jim	  
als	  	  4-‐jarig	  jongetje	  talent	  voor	  de	  bal	  leek	  te	  hebben,	  kwam	  de	  glans	  in	  zijn	  vaders	  leven	  
terug.	  Hij	  zou	  zijn	  zoon	  groot	  maken	  en	  zou	  zorgen	  dat	  Jimmy	  het	  leven	  kreeg	  dat	  aan	  zijn	  
neus	  voorbij	  was	  gegaan.	  Hij	  zorgde	  ervoor	  dat	  zijn	  zoon	  in	  het	  eerste	  kon	  spelen	  en	  miste	  
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geen	  training.	  Bij	  wedstrijden	  liet	  hij	  zich	  vaak	  luidkeels	  horen	  en	  als	  ze	  verloren	  was	  hij	  niet	  
te	  genieten.	  Zijn	  Jimmy	  moest	  en	  zou	  de	  beste	  worden!	  Voor	  Jim	  waren	  de	  trots	  en	  waardering	  
van	  zijn	  pa	  zo	  belangrijk	  dat	  falen	  geen	  optie	  was.	  	  
	  
 
De aantrekkingskracht van de Steamroller 
 
De Steamroller belichaamt het oer-mannelijke principe: dominant, 
doelgericht, krachtig en machtig. Eenieder die sterk de Steamroller in 
zichzelf herkent zal door de buitenwereld doorgaans als erg mannelijk gezien 
worden. Dit geldt dus zowel voor vrouwen als voor mannen. De Steamroller 
leeft op het hormoon testosteron, een stofje dat hem volledig op zichzelf en 
zijn taak gefocust houdt en dopamine, dat hem doet zoeken naar de 
volgende kick. Zijn credo “my way or the highway” kan mensen zowel 
aantrekken als afstoten. Zeker voor mensen die deze kant in zichzelf 
missen, kan iemand die zó goed weet wat hij of zij wil, buitengewoon 
aantrekkelijk zijn.  
 
In de aantrekking van de Steamroller zit miljoenen jaren van evolutie 
verwerkt: in de oude tijden was het wijfje van onze voorouders (de apen) 
afhankelijk van de kracht en macht van het mannetje. Die biologie zit nog 
altijd in ons instinct: grote mannen met brede schouders en een lage stem 
genieten de voorkeur van vrouwen, laten wetenschappers overtuigend zien. 
De moderne variant van de Koning(in) van de Apenrots is de succesvolle 
zakenman of vrouw, de entrepreneur, de directeur of directrice, de filmster 
of de topsporter. Uiteraard kun je Steamrollers in alle beroepen en alle lagen 
van de bevolking tegenkomen. Over het algemeen gesteld zijn het mensen 
die macht en aanzien nastreven. In lagere sociale klassen zie je het vertoon 
van macht vaker voorkomen in de vorm van fysiek geweld.  
 
Macht en aanzien vergaren is dus wat de Steamroller drijft. In de jeugd 
kreeg hij of zij bitter weinig waardering voor wie hij of zij werkelijk was. 
Kwetsbaarheid werd ontkend of zelfs ronduit belachelijk gemaakt. Vaak werd 
alleen prestatie gewaardeerd. Dat is wat de Steamroller, afhankelijk van de 
persoonlijke- en familie-omstandigheden, vaak bikkelhard heeft gemaakt. 
Voor vrouwen of dezelfde-sekse partners die het vrouwelijke 
vertegenwoordigen, is de Steamroller aanvankelijk een grote aanwinst. Hij 
komt vaak fysiek groot en sterk over. En omdat zij instinctief op zoek is naar 
iemand die voor veiligheid zorgt, wordt ze tot de Steamroller aangetrokken. 
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In de oudheid was dit namelijk de man die vijandige stammen buiten de 
deur hield, in de stam zorgde voor hoge status, thuiskwam met prooi en 
zorgde dat er een groot deel naar haar en hun kroost ging. 
 
 
Dit is de Steamroller in relatie 
 
● Wordt door anderen vaak gezien als charismatisch en daadkrachtig.  
● Laat zich niet écht kennen aan de ander.  
● Heeft het nodig om de controle te hebben.  
● Stelt hoge eisen aan de partner. 
● Duldt geen concurrentie.  
● Kan snel boos worden als de ander niet doet wat hij of zij wil of een 

andere mening heeft.  
● Heeft veel energie en zoekt ruzie als energie niet juist gebruikt wordt  
● Mensen zijn soms bang voor hem/ haar en gaan hem/ haar uit de weg.   
● Ziet kwetsbaarheid als zwakte.  
● Heeft seks nodig om te ontladen.  
● Is dominant. 
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De Steamroller en conflict 
 
Hoewel de Steamroller doorgaans het beste met je voorheeft, creëert deze 
Heart Defender onbewust onveiligheid en conflict in een relatie door de felle 
en scherpe manier waarop hij kan reageren. Dat hij met deze felle manier 
van reageren eigenlijk wil voorkomen gekwetst te worden of in een 
machteloze positie te komen, hebben maar weinigen (inclusief hijzelf) door. 
Wanneer hij, ondanks het pantser, op welke manier dan ook geraakt wordt 
zal hij, nog vóór de ander het goed en wel doorheeft, al een mentale of 
emotionele klap hebben uitgedeeld. Cynische of sarcastische grappen zijn 
vaak een middel waar de Steamroller anderen mee op afstand houdt. 
Wanneer de ander zichtbaar geraakt is, zal deze zich niet zo moeten 
aanstellen want “het was maar een grapje.” Zo plaatst de Steamroller zich 
weer veilig bovenop de apenrots. Wanneer je er tegenin gaat, is de kans 
groot dat je je borst maar goed nat moet maken, want tegenspraak roept bij 
deze Heart Defender vaak alleen nog maar meer agressie op. Alleen 
‘sterkere’ Steamrollers dwingen bij Steamrollers respect af.  
 
Hoeveel conflict er ook mag zijn, de ‘echte’ Steamroller zal dit boek 
waarschijnlijk niet eens lezen; de ander heeft een probleem, niet hij. Pas 
wanneer er een crisis in zijn leven ontstaat waarbij hij zijn macht en/ of 
controle niet kan uitoefenen, zal hij hulp zoeken.  
 
Nicole	  kreeg	  buikpijn	  bij	  de	  gedachte	  aan	  haar	  familiefeest	  dit	  weekend.	  Haar	  neef	  Berry	  zou	  
er	   namelijk	   ook	   bij	   zijn.	   Sinds	   ze	   klein	   waren	   pestte	   hij	   haar	   altijd	   met	   het	   feit	   dat	   ze	  
overgewicht	  had	  en	  walste	  hij	  over	  haar	  heen	  met	  zijn	  denigrerende	  opmerkingen.	  Ze	  kon	  er	  
donder	  op	  zeggen	  dat	  hij	  op	  welke	  manier	  dan	  ook	   tijdens	  het	   eten	  een	  grap	   ten	  koste	  van	  
haar	  zou	  maken,	  waar	  dan	  iedereen	  om	  moest	  lachen.	  Vorig	  jaar	  vond	  hij	  het	  grappig	  om	  zijn	  
toetje	  hardop	  te	  weigeren	  en	  te	  zeggen	  dat	  hij	  die	  Nicky	  gunde	  aangezien	  hij	  wist	  hoeveel	  zij	  
van	  toetjes	  hield.	  Toen	  ze	  moest	  huilen	  was	  iedereen	  het	  erover	  eens	  dat	  het	  maar	  een	  grapje	  
was	  en	  ze	  het	  zich	  niet	  zo	  moest	  aantrekken.	  	  
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Hoe nu verder als je de Steamroller herkent in jezelf? 
 
Allereerst willen wij je er op wijzen dat het belangrijk is dat je geen 
Steamroller ‘bent’, maar dat je je als een Steamroller gedraagt. Het mooie 
van deze kant van jezelf is dat je krachtig, charismatisch en energiek kan 
zijn, leiding en richting kan geven en vaak een onvervalste inspiratiebron 
bent. De keerzijde is dat je met jouw energie en uitstraling anderen omver 
kan blazen, waardoor ze bang voor je worden en je soms liever vermijden. 
Dit kan je uiterlijk succesvol laten lijken, maar innerlijk kan dat heel 
eenzaam voelen. 
 
Iemand die de Steamroller als primaire Heart defender heeft, beseft vaak 
niet eens dat hij/ zij dit doet. Dit komt omdat we de Defenders die we het 
meeste inzetten als onze tweede natuur ervaren. We denken dat we gewoon 
‘zo zijn’. Daarom is het belangrijk om je bewust te worden van je acties en 
reacties.  
 
Renate	  had	  een	  stoer	  uiterlijk	  en	  was	  allesbehalve	  op	  haar	  mondje	  gevallen.	  Ze	  had	  zich	  altijd	  
gemeten	  met	  de	  jongens	  in	  de	  straat,	  leek	  voor	  niemand	  bang	  en	  had	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  een	  
bepaald	  soort	  respect	  afgedwongen.	  Ze	  wist	  feilloos	  ieders	  zwakke	  plek	  met	  een	  grap	  te	  raken,	  
waardoor	  je	  haar	  of	  vermeed	  ofwel	  te	  vriend	  hield.	  	  
	  
Haar	  beste	  vriend	  Rob	  was	  een	  zachtaardige	  eerlijke	  jongen	  die	  ze	  graag	  mocht	  omdat	  hij	  
geen	  haantje	  was.	  Aan	  haantjesgedrag	  had	  ze	  een	  pesthekel.	  Dit	  strafte	  ze	  dan	  ook	  
genadeloos	  af	  met	  haar	  scherpe	  tong.	  Tot	  de	  keer	  dat	  ze	  lachend	  Rob’s	  promotie	  op	  het	  
kantoor	  waar	  hij	  werkte	  afkraakte,	  waar	  zijn	  nieuwe	  vriend	  bij	  zat.	  Met	  een	  trillende	  stem	  gaf	  
hij	  haar	  te	  kennen	  dat	  ze	  net	  zijn	  vader	  was	  die	  het	  nodig	  vond	  om	  hem	  af	  te	  zeiken	  en	  dat	  hij	  
behoefte	  aan	  steun	  en	  vriendschap	  had.	  Toen	  ze	  het	  wilde	  wegwuiven	  als	  een	  grapje,	  keek	  hij	  
haar	  aan	  met	  een	  zachte,	  maar	  krachtige	  blik	  die	  aangaf	  dat	  hij	  het	  meende.	  “Sorry”,	  
stamelde	  ze	  ongemakkelijk.	  	  
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De Steamroller transformeren 
 
Voor jezelf kunnen opkomen in situaties waarin dat nodig is, is voor ieders 
gevoel van eigenwaarde en veiligheid belangrijk. Deze Heart Defender is 
echter constant op zijn hoede voor mogelijke aanvallen en heeft besloten dat 
voorkomen beter dan genezen is. Hij is dus doorgeslagen van voormalig 
slachtoffer naar ‘dader’. Een intieme relatie is eigenlijk de plek waarin beide 
partners zich veilig genoeg bij elkaar voelen om kwetsbaar te zijn. Wanneer 
een van beide partners bij wijze van spreken tot de tanden bewapend blijft, 
gaat dat ten koste van de intimiteit in die relatie. Het is daarom zo 
belangrijk om dit patroon te ontmantelen!  
 
Een getransformeerde Steamroller is een krachtige leider die weet wat hij of 
zij wil en doet wat daarvoor nodig is. We zouden dit de Leader kunnen 
noemen. Het verschil is dat de getransformeerde versie van de Steamroller 
een versie van zichzelf is die niet meer over lijken gaat om zijn doel te 
bereiken. Zijn of haar sterke wil is verbonden met zijn of haar hart en 
daarmee inspireert hij of zij anderen. Uitreiken om ondersteuning te vragen 
tijdens het bereiken van zijn doel ervaart hij niet meer als zwakte, maar als 
kracht. Daardoor kan hij samenwerken en anderen verenigen, terwijl hij nog 
steeds zijn innerlijke richting volgt. In plaats van enkel kortstondige 
bevredigingen bij het halen van een target geniet hij nu meer dan ooit van 
het creatieproces.  
 
Tom	  runde	  al	  jaren	  een	  zeer	  succesvol	  reclamebureau.	  Hij	  noemde	  zichzelf	  de	  ‘primus	  inter	  
pares’,	  (de	  ‘eerste	  onder	  de	  gelijken’).	  Hij	  zag	  zichzelf	  ook	  echt	  zo.	  Maar	  zijn	  personeel	  noemde	  
hem	  achter	  zijn	  rug	  vaak	  de	  ‘prima	  donna’.	  Sommige	  ‘azijnpissers’	  zoals	  hij	  ze	  graag	  mocht	  
noemen,	  noemden	  hem	  zelfs	  ‘egotripper’	  als	  ze	  met	  elkaar	  fluisterden	  bij	  het	  
koffiezetapparaat.	  Het	  bedrijf	  groeide	  niet	  echt	  meer,	  vooral	  omdat	  Tom	  óveral	  een	  vinger	  in	  
de	  pap	  moest	  hebben	  en	  graag	  met	  de	  eer	  streek.	  Waar	  hij	  ooit	  zo	  goed	  in	  was,	  inspireren,	  
werd	  ‘verblinden’.	  	  
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Toen	  zijn	  grote	  liefde,	  de	  enige	  vrouw	  die	  hij	  ooit	  echt	  lief	  had	  gehad,	  bij	  hem	  wegging	  na	  
jarenlang	  klagen	  dat	  hij	  alleen	  maar	  met	  zijn	  carrière	  bezig	  was,	  kreeg	  hij	  een	  flinke	  klap	  te	  
verduren.	  Zijn	  oude	  manier	  om	  met	  dingen	  om	  te	  gaan	  -‐zich	  op	  zijn	  werk	  storten-‐	  hield	  geen	  
stand	  meer.	  Een	  stapje	  terug	  doen	  leek	  geen	  optie	  dus	  moest	  hij	  wel	  hulp	  zoeken.	  In	  onze	  
coaching	  sessies	  ontdekte	  hij	  hoe	  hij	  als	  volwassene	  nog	  steeds	  bezig	  was	  geweest	  met	  het	  
bewijzen	  naar	  zijn	  ouders	  dat	  hij	  geen	  domme	  jongen	  was.	  Anders	  dan	  zijn	  veelgeprezen	  zusje	  
die	  Cum	  Laude	  was	  geslaagd	  voor	  het	  Gymnasium	  en	  de	  universiteit,	  had	  Tom	  ‘maar’	  Havo	  
gedaan.	  Hierna	  was	  hij	  de	  wereld	  gaan	  ontdekken	  om	  vervolgens	  zijn	  eigen	  business	  op	  te	  
starten.	  
	  
Het	  pijnlijke	  besef	  dat	  de	  hoop	  op	  erkenning	  en	  trots	  van	  zijn	  ouders	  nog	  altijd	  de	  onbewuste	  
drijfveer	  achter	  zijn	  succes	  was	  maakte	  een	  ander	  mens	  van	  hem.	  Anderhalf	  jaar	  later	  had	  hij	  
zijn	  zaak	  dusdanig	  gereorganiseerd	  dat	  hij	  zelf	  een	  stapje	  achteruit	  kon	  doen	  en	  meer	  tijd	  had	  
voor	  zijn	  Grote	  Liefde	  die	  bij	  hem	  terug	  gekomen	  was	  nadat	  ze	  de	  verandering	  in	  hem	  had	  
gezien.	  Dit	  was	  de	  man	  waar	  ze	  echt	  mee	  kon	  en	  wilde	  verbinden.	  	  
 
Groeidoelen op een rijtje 
 
● Leer herkennen wanneer je geraakt bent. Hoe sterker deze Heart 

Defender in jou ontwikkeld is, hoe lastiger het kan zijn om dit te 
herkennen.  

● Leer om jezelf te ontwapenen in plaats van een zogenaamde 
‘tegenaanval’ in te zetten. 

● Leer om te vertrouwen dat de ander er niet op gericht is om je pijn te 
doen of de macht te afpakken.  

● Leer om je kwetsbaarheid te voelen. 
● Besef dat er meerdere manieren zijn om iets te doen dan de jouwe.  
● Leer met anderen delen wat er in jou leeft. Maak jezelf kwetsbaar door 

over pijnlijke gevoelens of lastige stukken in jezelf te praten 
● Leer uitreiken: laat jezelf vasthouden en troosten. 

 
De eerste stappen om de Steamroller te ontmantelen  
 
Gewaarzijn 
 
De eerste stap om iets te veranderen is altijd gewaarzijn. Ontdekken 
wanneer je welke reacties vertoont is belangrijk als je hardnekkige 
relatiepatronen wil veranderen. Ons lichaam is daarbij een goed instrument 
waaraan we kunnen leren aflezen wat er in ons binnenste omgaat. Zo kan je 
bijvoorbeeld beginnen met het observeren van je houding, spierspanning en 
je ademhaling. Let eens op het verschil in jezelf als je in ontspannen 
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toestand verkeert en wanneer dat niet zo is. Wat is het verschil in 
ademhaling? Zit deze hoog in de borstkas of laag in de buik? Is deze 
oppervlakkig of diep? Welke houding neem je fysiek aan in contact met de 
ander? Deze observaties zijn het begin van het ontrafelen van een patroon 
van je Heart Defenders. 
 
In het verlengde van het oefenen van gewaarzijn ligt het ontdekken van de 
manier waarop je communiceert. Hoeveel ruimte laat je voor de waarheid of 
visie van de ander? Wat gebeurt er met je als je voelt dat je geraakt wordt 
in onzekerheid, irritatie of angst? Met de Steamroller als Heart Defender is 
de kans groot dat je taal gebruikt die overheersend of bagatelliserend 
overkomt zodat je controle houdt en ongemakkelijke gevoelens in jezelf 
makkelijker hanteerbaar zijn.  
Het pantser laten smelten 
 
Als je beter doorhebt welke situaties of mensen een gevoel van ‘je groter 
maken’ oproepen, kun je gaan oefenen met het verzachten van je houding. 
In plaats van het opzetten van een ondoorlaatbaar pantser waarbij je 
eigenlijk van jezelf niet eens de pijn mag voelen, begin je met toegeven aan 
jezelf: “Au, dit doet pijn.” Het oefenen van gewaarzijn samen met de kennis 
die je over deze Defender hebt, zullen je helpen om minder reactief te zijn. 
Je kan dan waarnemen dat alles in jou wil terugvuren en hoe ongemakkelijk 
en kwetsbaar het voelt om dat niet te doen.  
 
Leren aannemen 
 
De Steamroller in jou is vooral getraind in ‘verkrijgen’ en/ of afdwingen. Het 
geloof dat anderen jou echt iets onvoorwaardelijk willen geven is 
daarentegen niet of nauwelijks ontwikkeld. Het oprecht aannemen van steun 
of presentjes is daarom lastig. Word je daarom bewust van hoe je anderen 
‘binnenlaat’ als er een gebaar jouw kant op komt. Doe je er lacherig over? 
Wuif je het weg? Word je er misschien wantrouwig van? Wat gebeurt er in je 
lijf? Zodra je in kaart hebt wat je ‘gewoonte’ reacties zijn, kan je oefenen 
met deze te stoppen en voelen wat het met je doet als je niet reageert op je 
oude manier. Een simpel ‘dank je wel’ naar de ander is een start naar het 
ontvangen van wat er voor je is.  
 
Respecteer de ander 
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Het is voor de Steamroller in ieder van ons zo normaal om bijna alleen 
gericht te zijn op het de grootste, beste en sterkste zijn, dat we aannemen 
dat anderen in dezelfde race zitten. Wanneer iemand een eigen mening of 
andere manier van doen heeft die afwijkt van de onze, wordt deze praktisch 
tot een gevaarlijke concurrent gemaakt die ons bedreigt. Van belachelijk 
maken tot ruzie maken, bedreigen en zelfs fysiek geweld, het zijn allemaal 
middelen waar Steamrollers zich in het heetst van de strijd toe wenden. Het 
is daarom voor iedereen die zich bewust is van de Steamroller in zichzelf 
belangrijk te beseffen dat niet iedereen dezelfde levensbeleving heeft als 
hijzelf heeft. Niet iedereen is bezig de beste, grootste of sterkste te willen 
zijn, maar iedereen heeft wel een eigen schat aan levenservaring die hem of 
haar een eigen visie, mening en verlangens heeft gegeven. Het is belangrijk 
deze shift in jezelf te maken en anderen het respect te geven dat je zelf 
misschien nooit gehad hebt, tenzij je het afdwong.  
 
Schrijf je eigen levensverhaal 
 
Nu je meer kennis hebt over de Steamroller en zijn of haar 
ontstaansmogelijkheden, is het tijd om jouw geschiedenis onder de loep te 
nemen. Mensen met de Steamroller als primaire Heart Defender zijn vooral 
toekomst georiënteerd. Stilstand is achteruitgang. En kwetsbaarheid moet 
tegen elke prijs vermeden worden want het draagt niet bij aan het doel, 
welke dat ook moge zijn. Beide overtuigingen mag de Steamroller 
doorbreken. Je mag ontdekken waar jij je bent gaan afsnijden van je 
speelsheid, je dromerigheid, je luiheid, je zachtheid. Door erover te 
schrijven en er niet meer voor weg te lopen, komt er langzaam maar zeker 
een opening om deze kwaliteiten opnieuw te ontdekken en je eigen te 
maken. 
 
Praat over jouw verleden 
 
Als je over jouw levensverhaal hebt geschreven en hebt ontdekt hoe je jezelf 
bent kwijtgeraakt, wat je mist in jezelf en hoe je onder enorme druk hebt 
gestaan in je jeugd, is het wellicht de tijd om daarover te praten met iemand 
die naar jouw verhaal wil luisteren. Iemand die je kan zien en erkennen in je 
hele wezen, niet alleen van de buitenkant. Iemand die jouw kwetsbaarheid 
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kan zien en je kan erkennen. Misschien jouw partner, of een fijne vriend(in), 
en anders wellicht een goed afgestemde therapeut. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Wat als je jouw partner in de Steamroller herkent? 
 
Als jouw partner veel overeenkomsten met de Steamroller heeft is het goed 
om te beseffen dat diep onder de stoere of harde buitenkant een bang, boos 
en onzeker innerlijk kind schuilgaat. Dat betekent niet dat je, uit medelijden 
met zijn of haar innerlijk kind, je de mogelijke neiging van je partner om je 
te domineren maar moet laten welgevallen. De kans is groot dat deze 
Steamroller-partner in jouw leven is om je de oefening te geven om de 
kracht in jezelf te vinden, je behoeften te leren uiten en je grenzen te stellen 
en te bewaken. De krachtige uitstraling van je partner waar je misschien 
ooit op gevallen bent, mag je in je eigen innerlijk gaan ontdekken en op een 
gezonde manier ontwikkelen. Concreet betekent dit leren om op een 
compassievolle manier je grenzen en behoeften kenbaar te maken.  
 
Voor iedereen die een conflict met een Steamroller heeft is de kans groot dat 
je in een machtsstrijd getrokken wordt. Als je tenminste niet wilt dat er over 
je heen gewalst wordt, voelt het alsof je een flinke strijd moet leveren om 
overeind te blijven. De nieuwe manier die je te oefenen hebt is daarom bij 
jezelf te blijven zonder in de machtsstrijd mee te gaan. Besef dat er een 
bang kind getriggerd is dat reageert door zich groter en dreigender voor te 
doen. Wanneer je dit werkelijk doorziet verdwijnt de noodzaak om jezelf ook 
groter of kleiner te maken en is het makkelijker om te blijven staan.  
 
Dave	  was	  een	  zachtaardige	  man	  met	  een	  goed	  woord	  en	  steun	  voor	  iedereen	  in	  zijn	  omgeving.	  
Zijn	  boekenwinkel	  was	  dan	  ook	  altijd	  gezellig	  druk.	  Zijn	  vrouw	  Vienna	  bezocht	  de	  zaak	  
wekelijks.	  Ze	  had	  altijd	  wel	  iets	  aan	  te	  merken	  op	  het	  interieur,	  dan	  wel	  op	  een	  medewerker,	  
dan	  wel	  op	  hem.	  Zodra	  ze	  een	  voet	  in	  de	  winkel	  zette	  leek	  het	  wel	  of	  zij	  de	  eigenaresse	  was.	  Ze	  
had	  overal	  een	  mening	  over	  en	  had	  al	  de	  daad	  bij	  het	  woord	  gevoegd	  voordat	  Dave	  er	  iets	  van	  
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kon	  zeggen.	  Zo	  ging	  het	  thuis	  dus	  ook	  altijd.	  Dit	  zorgde	  na	  elf	  jaar	  relatie	  voor	  flinke	  irritatie	  
en	  verwijdering.	  Dave	  hanteerde	  meestal	  het	  principe	  ‘ene	  oor	  in	  en	  andere	  oor	  uit’	  en	  deed	  
toch	  wel	  wat	  hij	  wilde.	  Als	  dat	  voor	  ruzie	  zorgde	  stelde	  hij	  zich	  quasi	  dom	  op.	  	  Vienna	  gaf	  
geregeld	  te	  kennen	  dat	  ze	  hem	  ook	  écht	  dom	  vond	  .	  Toen	  ze	  hem	  er	  voor	  de	  zoveelste	  keer	  
geïrriteerd	  op	  wees	  dat	  hij	  de	  indeling	  van	  de	  winkel	  nog	  steeds	  niet	  had	  aangepast	  zodat	  het	  
efficiënter	  zou	  zijn,	  	  kon	  hij	  voelen	  dat	  hij	  niet	  meer	  wilde	  doen	  alsof	  hij	  dom	  was.	  Hij	  legde	  
haarfijn	  uit	  dat	  hij	  haar	  gehoord	  had	  en	  het	  er	  niet	  mee	  eens	  was.	  Vienna	  reageerde	  zoals	  
gewoonlijk	  met	  boosheid,	  maar	  hij	  bleef	  rustig	  en	  voegde	  toe	  dat	  het	  niet	  háár	  winkel	  was.	  Hij	  
bedankte	  haar	  voor	  het	  willen	  meedenken,	  maar	  wees	  haar	  erop	  dat	  hij	  de	  
eindverantwoordelijke	  was	  en	  bleef.	  
	  
 
Tenslotte is het ook belangrijk dat je beseft dat je je partner niet kan 
veranderen en dat de wens daartoe vanuit je partner zelf dient te komen. 
Als je verandering wenst dan begint deze bij jezelf, bij het ontmantelen van 
jouw Heart Defender.  
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Slotwoord 
 
Fijn dat je helemaal tot het eind van dit boek gekomen bent! Wij hebben 
met heel veel liefde onze kennis, ervaring en inzichten van de Heart 
Defenders met je gedeeld. Veel van onze kennis is gedistilleerd uit onder 
andere de prachtige werken van de Karakterstructuren van Wilhelm Reich en 
Alexander Lowen, de Hechtingstheorie van John Bowlby en Mary Ainsworth 
en Voice Dialogue/Psychologie der Zelven van Hal en Sidra Stone. De lijst 
waaruit wij onze inspiratie geput hebben is veel langer, maar deze drie 
methodieken vormen de hoofdpijlers van ons werk waarop wij verder 
bouwen. 
 
Als je dit boek gelezen hebt is de kans groot dat negatieve patronen die 
eerst onbewust waren, nu ineens helder zijn. Soms kan je het idee zelfs 
hebben dat die patronen eerst verergeren. Wees gerust, dit is alleen omdat 
je ze nu door begint te krijgen en er andere bewegingen in mag gaan 
maken. Het kan zelfs lijken alsof je eerder achteruitgaat dan vooruit. Weet 
dat iedere echte transformatie op die manier gaat; je komt erachter wat je 
ál die jaren op automatische piloot hebt gedaan en beseft nu wat niet werkt. 
Met vallen en weer opstaan kun je nieuwe manieren van reageren eigen 
maken. Wees als een kind, onbevangen en nieuwsgierig! Verwonder je. En 
besef dat groeien en leren nu eenmaal niet zonder pijn gaat. Maar het is 
toch ook het mooiste in dit leven, om helemaal jezelf te mogen worden en 
zijn? En vanuit die prachtige verbinding met jezelf, liefdevolle en voedende 
verbindingen met anderen aan te gaan?  
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Blijf in beweging, blijf leren, blijf open. Blijf kwetsbaar! Steeds weer, open 
je, ook als je geraakt bent en je gekwetst voelt, geef niet op! Lees dit boek 
om de zoveel tijd nog eens door, bestudeer de andere Heart Defenders. 
Spoedig zul je deze universele beschermers werkelijk óveral gaan zien. Je 
kunt gratis lid worden van onze gesloten Facebook groep en Instagram 
pagina, waar we je regelmatig nieuwe content aan zullen bieden: blogs, 
filmpjes, muziek en inspirerende quotes. Dit is ook de plek waar je je 
verhaal of vragen kunt delen met ons en andere mensen die hetzelfde 
verlangen hebben om fijne verbindingen aan te gaan en te behouden. 
   
In de tussentijd blijven wij aan nieuw materiaal werken waarmee je nog 
beter leert omgaan met de Heart Defenders. Mocht je persoonlijke 
ondersteuning nodig dat kun je overwegen om persoonlijke coachingsessies 
bij ons te volgen of partnersessies. Een paar dagen per maand maken we 
daar tijd voor. Ook geven we periodiek workshops rond de thema's die we in 
dit boek behandeld hebben.  
Op onze website www.thereallovecommitment.nl vind je actuele informatie 
over onze sessies en workshops. 
 
DANKWOORD 
Rest ons nog een woord van dank aan de editors van dit boek die ons enorm 
fijn ondersteund en geprikkeld hebben!  Dank je Gerard Grimbergen, dank je 
Gwen Eckhaus, dank je Erica Hofstra, dank je Martje Gulikers, dank je Kim 
Maartje Lakke. 
 
En tenslotte dank jou, lezer van dit boek, voor je aandacht en interesse. 
Voel je vrij om ons werk bij hen die het nodig hebben onder de aandacht te 
brengen. Iedereen kan onze test gratis doen, die is ook op onze website te 
vinden.  
 
We wensen je veel liefde op jouw pad. 
 
Lars & Chantalle 


