
De een is een claimer, de ander 
een klager. En zo zijn er nog wel 
meer relatietypes. Welke ben jij?
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RRelaties zijn echt mijn ding, al zeg ik  
het zelf. Op de één of andere manier duren 
eerste dates bij mij nooit één avond, maar 
eindigen ze pas tig jaar en een gedeelde 
inboedel later. Ik denk graag dat ik de ultieme 
geluksvogel ben op liefdesgebied, dat Cupido 
al drie keer flink raak heeft geschoten. 
Volgens mijn beste vriendin kan ik gewoon 
slecht alleen zijn. Ik zou het niet weten, 
want écht single ben ik de afgelopen twaalf 
jaar van mijn 27-jarig bestaan niet geweest.  

Relaties veranderen  mensen
Met nummer één groeide ik op, high  
school sweethearts. Beiden geen idee wie  
we waren, maar ik had onze twee kinderen 
met naam en toenaam al bedacht, ons 
huwelijk uitgestippeld. Het liep niet stuk  
op de babynamen – al zette zijn suggestie 
onze dochter Priscilla noemen me wel  
aan het denken – maar omdat we als 
jongvolwassenen uit elkaar waren gegroeid. 
Met nummer twee ging het in sneltrein-
vaart. Drie maanden na de eerste date 
woonden we samen en dat hielden we  
nog vier jaar vol. Todat ik en mijn wilde 
haren vonden dat er in mijn groots en 
meeslepende leven (vond ik zelf) geen  
plek meer voor hem was. Nu geloof ik heilig 
in iets met drie keer en scheepsrecht. Dat  

ik nu écht weet wat ik wil. Na een dik  
jaar latten K. en ik ‘nog’ steeds, we hebben 
toch alle tijd, en voelt alles in balans.  
Hij is mijn geliefde en beste vriend, het 
summum onder relaties. Denk ik. Dit is 
hem, denk ik geregeld. Maar ja, we zijn  
dan ook nog nooit tijdens spitsuur in de 
IKEA geweest.
Hoe dan ook, relaties veranderen mensen. 
Voorheen zelfstandige vriendinnen staren 
ineens apathisch naar hun telefoonscherm 
(‘waarom is ie online, maar reageert ie niet’), 
verdwijnen een aantal maanden van de 
radar of kopen matching fietsen met dito 
tassen mét hun echtgenoot. En dat terwijl 
de vriendin in kwestie in een vorig leven 
– of pre-Tinder – anti-huwelijk was. Wat is 
dat toch met relaties en de types die we 
worden als we gesetteld zijn? En hoe ga je 
daar als vriendin mee om? Relatietherapeut 
Rianne Roes, maker van de Alles is liefde-
podcast en expert op dit gebied, duidt de 
vijf meest voorkomende relatietypes.

De claimer 
Is haar relatie aan, dan is jullie 

vriendschap uit. En vice versa. Ze 

verkiest elke seconde met haar nieuwe lover 

boven een dagdeel met jou. Dat lang geplande 

vriendinnenweekend zegt ze om die reden 

ook af, maar ‘dat snap je wel, toch?’ Nieuwe 

afspraken blijven uit. Belt ze jou? Grote kans 

dat ze net in haar eerste ruzie zit – ‘hij vindt me 

toch te aanhankelijk’ – en wil komen uithuilen. 

Dit zegt de expert: ‘De claimer wil áltijd bij die 

ander zijn. Natuurlijk breng je je wittebroods

weken het liefst met je nieuwe verkering door, 

maar het is niet gezond als je volledig in een 

relatie verdwijnt. Een claimer heeft vaak last 

van verlatingsangst. Vaak loopt een relatie 

hier ook op stuk; de ander krijgt geen lucht. 

Door altijd maar samen te willen zijn, lijk je een 

hechte verbinding aan te gaan. Toch speelt 

de claimer het eigenlijk op safe. Vertrouwen is 

de basis en dat ontbreekt. Ga hier als vriendin 

eens het gesprek over aan, want jezelf een 

keer verliezen in de liefde kan gebeuren, maar 

bij een tweede of derde keer mag je best wat 

zelfreflectie van de ander verwachten.’

De onafhankelijke
vrouw
Je eigen boontjes kunnen doppen 

is natuurlijk fantastisch. Maar de onafhankelijke 

vrouw heeft er een sport van gemaakt zo 

 onafhankelijk mogelijk te zijn en benadrukt dit 

in alles wat ze doet. Anderen vindt ze snel klef, 

hulp aannemen onnodig. Kasten zet ze zelf in 

elkaar, de +1 blijft thuis bij verjaardagen. Nee, 

zij heeft geen wederhelft nodig om haar leven 

compleet te maken en dat zal je weten ook. 

Dit zegt de expert: ‘De onafhankelijke vrouw 

zoekt meer een faciliterende relatie dan een 

waarin je écht je leven samen deelt. Geen 

probleem, mits je allebei liever voor de lusten 

dan de lasten gaat. Of het beiden fijn vindt 

wat ademruimte te hebben. Die welbekende 

zelfde golflengte is belangrijk, want anders 

raakt de relatie uit balans. Het benadrukken 

dat je echt niemand nodig hebt, zorgt er ook 

voor dat je je nooit echt openstelt en je nooit 

echt kwetsbaar bent. En dat is toch nodig om 

de diepere connectie aan te gaan. Heb je 

een vriendin met zo’n relatie? Praat er met 

haar over. Misschien is ze wel niet gelukkig in 

haar relatie. Vraag haar waarom ze genoegen 

neemt met iemand die het niet voor haar is. 

Soms is het ook een manier om een relatie te 

laten doodbloeden.’
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Het perfecte koppel
Menig sprookje verbleekt naast het 

perfecte koppel. Dit stel heeft alles 

mee in het leven, vooral elkaar. Ruzie hebben 

ze nóóit, open communicatie áltijd. Ze zijn het 

nooit oneens, willen exact hetzelfde in het leven 

(denk: 1,5 kind en een vinexwoning met visgraat

vloer) en alle momenten samen zijn even heerlijk. 

Hun relatie is als een nooit stoppend orgasme: 

heerlijk en onmogelijk tegelijk.  

Dit zegt de expert: ‘Vaak leven deze stellen  

in een schijnverbinding, ze vinden wat de 

buiten wereld van hen denkt belangrijker dan 

diepgaand contact met elkaar. Alles wat ze 

doen is gericht op dat ene perfecte plaatje. 

Als vriendin is het moeilijk om door het pantser 

heen te breken, maar je kunt het proberen 

door je kwetsbaar op te stellen door iets over 

je eigen relatie te vertellen. Misschien dat zij 

jouw voorbeeld volgt. Deze methode is alleen 

niet altijd zinvol, want het perfecte koppel  

kan jouw hoofd gebruiken om op te staan om 

zichzelf beter te voelen. ‘Oh, dus de jeu is er bij 

jou na tien jaar en drie kinderen af? Nou, onze 

relatie is nog nooit zo goed geweest als nu.’ 

Daar kom je geen steek verder mee.’

In balans
Het perfecte koppel leefde nog lang en 
gelukkig (volgens Insta), maar hoe zit 
het dan met de normale stervelingen? 
Hoe zorgen wij ervoor dat ons liefdes-
vlammetje niet dooft als een nachtkaars. 
Of als een doorweekte vuurpijl met oud 
en nieuw? Balans en zelfreflectie zijn 
de sleutelcombinatie, volgens Roes. En 
ik maar denken dat dat communicatie 
was. ‘Praten is heus belangrijk, maar 
een beetje zelfreflectie is ook nooit weg. 
De grootste misvatting is denken dat je 
partner je op elk vlak gelukkig kan 
maken, maar daar heb je toch ook 
anderen voor nodig. Een relatie blijft 
daarom altijd balanceren tussen tijd 
voor jezelf, de ander en de rest van je 
omgeving. Liefde blijft hard werken en 
er zullen altijd momenten zijn waarop 
je elkaar dreigt kwijt te raken. Maar 
juist de momenten dat je elkaar weer 
vindt, vormen dat fundament voor een 
sterke relatie.’ Nou, K., op naar de 
IKEA dan maar? •

De klager 
De klager doet graag waar ze het 

best in is: haar wederhelft in een 

slecht daglicht plaatsen. Daar is niet veel voor 

nodig, denk een verdwenen tandpastadopje 

of een verdwaalde boxer en het is hommeles. 

Dat weet niet alleen haar partner, maar de 

hele goegemeente. In geuren en kleuren kat 

ze haar geliefde af, ook als hij ernaast zit. Dat 

maakt etentjes, als ie mee mag, nooit saai. Wel 

ongemakkelijk. 

Dit zegt de expert: ‘Dit neigt naar een 

 moederkinddynamiek. Zij weet alles beter 

en wijst haar partner daar steeds op. Dit werkt 

averechts: behandel je  iemand als een puber, 

krijg je daar een dito reactie op: ‘Jaaaahaa, 

dat doe ik zo wel.’ Vraag je af of het echt om 

die slingerende schoenen in de gang gaat of 

dat er meer achter zit. Vaak merk ik bij dertigers 

en veertigers dat ze in een isdithetnoufase 

zijn beland, dat ze ontevreden zijn over wie  

ze zijn geworden. Daar kun je je partner de 

schuld van geven, maar je kunt ook je hand  

in eigen boezem  steken. Communiceren is 

 belangrijk, maar een gesprek starten over 

een tandpastadopje terwijl het daar eigenlijk 

niet over gaat, wordt nooit een goed gesprek. 

Zit je met zo’n stel aan tafel? Dan kun je ervoor 

kiezen, als het wel heel denigrerend wordt,  

het gesprek aan te gaan. ‘Zijn jullie nog wel 

gelukkig samen?’ Een beetje beleid is hier wel 

gewenst, want voor je het weet trek je de hele 

beerput open.’

De siamese tweeling
Dit stel is samen één en niet   

alleen als ze de horizontale tango 

dansen. Ze praten voor elkaar, of nog liever  

in wevorm. ‘Wij zijn allergisch voor gluten,’  

als de ober in het restaurant vraagt naar 

 speciale dieetwensen, dat soort types.  

Soms delen ze ook een mailadres (horror!)  

en dragen ze dezelfde Gaastrajas met 

 matching bootschoenen. ‘Of ik komend 

 weekend kan afspreken? Ik moet even aan 

mijn schatje vragen of we kunnen.’ 

Dit zegt de expert: ‘Deze stellen leunen zo op 

elkaar, dat het de vraag is wat ervan overblijft 

als er eentje omvalt. Dat ze samen één zijn, 

kan ook te maken hebben met  praktische 

overwegingen. ‘Jouw wandelschoenen zitten 

lekker? Dan bestel ik ze ook!’ Vrienden delen 

vinden ze makkelijk en gezellig, daar zit geen 

kwaad achter. En je hebt natuurlijk gradaties: 

van de praktische plakkers met gevoel voor 

humor tot de  siamese tweeling zonder  

die  humor. Bij die laatste kun je beter naar  

creatieve  oplossingen zoeken om je vriendin 

los te weken dan grapjes maken over de 

 matchende fietstas. Een themaavond 

 bijvoorbeeld: girls only!’
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