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at een vreemd woord:
limerence. «Ik gebruik
het eigenlijk nooit»,
zegt Sarah Hofman, ervaringsdeskundige therapeut. «Veel vaker heb
ik het over verliefdheidsverslaving of relatieverslaving (codependentie),
nuances van dezelfde relatiethematiek.»
De Amerikaanse psychologe Dorothy
Tennov bedacht de term in de jaren
70 toen ze onderzoek deed naar de
romantische liefde. Sommige proefpersonen hadden het over een intense
en allesoverheersende vorm van
verliefdheid die hen niet losliet.
Tennov schrijft: «Ik herinner me de
verhalen van twee jongemannen. De
ene had door zijn aanhoudende
verliefdheid maandenlang niet
kunnen werken, de andere was
beginnen te drinken. Ik dacht: wat is
dat verschijnsel dat zo’n gelukzalige
toestand kan veroorzaken, maar je ook
tot alcoholisme kan drijven?»
‘Limerence’ is veel meer dan een crush

of bevlieging. Zelfs wanneer het object
van de liefde het heeft uitgemaakt,
duidelijk heeft laten weten dat er niets
mogelijk is of er zelfs nooit enige
interesse is getoond, wakkert dat de
verliefdheid alleen maar aan. Het is
wat Anna Karenina voelt als ze graaf
Vronsky ziet. Wat Bryan Ferry bezingt
in ‘Slave to Love’ en Robert Palmer in
‘Addicted to Love’. Het is één en al roze
wolk en vlinders. Het is intens en
obsessief, ongezond en uiteindelijk
ook onhoudbaar.
Verliefdheid heeft in het begin wel
vaker iets obsessiefs. Wanneer gaat
het over in ‘limerence’?
«Bij een liefdesverslaving denk je maar
aan één ding, de hele tijd: het object
van je liefde. De verliefdheid staat
centraal en alles moet daarvoor
wijken. De relatie, of vermeende
relatie, krijgt absolute voorrang en gaat
ten koste van alles. Je verwaarloost je
familie, vrienden of werk. Het is als met
elke andere verslaving: je hebt je dosis
nodig, je gaat op zoek naar de euforie
en vindt die roes alleen bij die ene

persoon. Het gaat om grootse en
dramatische gevoelens: ik kan niet
leven zonder jou.»
Zo wordt het ons in films en liedjes
ook verkocht. Wanneer gaan we dan
te ver?
«‘Limerence’ is een ongezonde vorm
van liefde. Het feit dat je denkt niet te
kunnen leven zonder die ander, maakt
je verslaafd. Een gezonde relatie is op
gelijkwaardigheid en wederkerigheid
gestoeld. Er is een geven en nemen. Je
kan samen zijn, maar bestaat ook nog
zonder elkaar. Een lovejunkie bestaat
alleen in functie van de ander. Verliefd
zijn op die ander voelt als de reden van
zijn of haar bestaan, en dat blijft ook zo.
In een ‘normale’ verliefdheid ebt die
eerste passionele golf weg en komt er
iets anders in de plaats wat we dan
liefde noemen. Een liefdesverslaafde
blijft in dat eerste stadium hangen, wil
altijd die eerste hartstocht blijven
voelen.»
Voor alle duidelijkheid: bij ‘limerence’
kan er sprake zijn van een relatie,
GP

maar vaak ook niet.
«Liefdesverslaving komt in aller
allerlei
gradaties voor. Soms bestaat
aat de liefde
uitsluitend in het hoofd van
an de
verslaafde. Het object van
an de liefde kan
een beroemdheid zijn bijvoorb
oorbeeld.
Men heeft hem of haar nog nooit
ontmoet, laat staan een signaal
gekregen dat het gevoel weder
ederzijds is,
maar toch is die ‘relatie’ voor
oor de
limerence-lijder echt. Vaak
aak verliest
v
men zich in fantasieën die even
ev
verlichting brengen, maar uiteraard
uit
niets met de realiteit te maken hebben.
Toch blijft men geloven in die ﬁctieve
liefde. Een mate van onbeschikbaar
eschikbaarheid speelt altijd een rol. Afst
Afstand
scherpt het verlangen. Zelfs als er
sprake is van contact of een rrelatie is er
vaak ‘ongelijkheid’. De ander is
getrouwd, van nature wat
at koeler en
afstandelijker, of door hett ber
beroep vaak
weg. Afwezigheid versterkt de liefde,
klinkt het in het Engels. Absence makes
the heart grow fonder.»
onder
onder.»

