
et is incognito dat we
de introductieles van
de School voor Rela -
ties bijwonen. Een
groep vrouwen hangt
aan de lippen van les-

geefster Patricia van Lingen, een Neder -
landse die vier jaar geleden naar Gent werd
gelokt door een “ontzettend liefdevolle
man”. We krijgen een metaforisch verhaal
over mannen, vrouwen, draken en zwaar-
den. En hoe belangrijk het is dat een man zijn
mannelijkheid bewijst door altijd als eerste
toe te slaan. Een man mag niet afwachten,
niet twijfelen. Alleen zo dwingt hij bij de
vrouw respect af, alleen zo kan ze zich volle-
dig aan hem overgeven, vol vertrouwen.

Een moeilijke zaak, want heden ten dage
bulken veel vrouwen van de mannelijke
energie. Ze kunnen voor zichzelf zorgen,
denken geen man meer nodig te hebben. En
als ze er eentje hebben, dan vinden ze hem
vaak te sloom en niet initiatiefrijk genoeg.
Ergo: ze verliezen hun geduld en bestieren
dan maar alleen het huishouden, het gezin.
Waarop de man nog meer in slaap dommelt
en in een hoekje kruipt.

Dit ‘foute’ relatiemodel wordt ampel bewe-
zen door de aanwezige vrouwen. Een vrouw
die samenleefde met zo’n voetveeg hield het
na twintig jaar voor bekeken. “Een man kan
alleen veranderen als jij eerst je eigen hou-
ding verandert”, probeert Patricia van
Lingen. Wat de ‘houding’ is van deze onge-
lukkige vrouw kun je zelfs uit haar lichaams-
taal afleiden: ze zet haar beklag kracht bij
door een erg mannelijke pose aan te nemen:
de elleboog fors gesteund op de knie. Een
andere vrouw, die samen met haar man een
zaak runde, besliste na negen jaar de relatie
stop te zetten. De reden, weerom: hij was in
haar ogen een slappeling. “Ik ben eigenlijk
gewoon een man geworden,” zegt ze, “nadat
we uit elkaar waren wou ik zelfs een tijdlang
geen kleedjes of rokjes meer dragen.” Nog
een andere vrouw is aan het verbouwen en
ergert zich blauw aan het geklungel van haar
partner: “Hij weet nog niet eens hoe hij een
bunsenbrander moet vasthouden zonder
zijn fikken te verbranden!” 

EEN LIEFDEVOLLE RELATIE: 
DE FORMULE

Het is opvallend hoe Van Lingen op elke
getuigenis liefdevol maar toch confronte-
rend reageert. Tegen deze laatste vrouw zegt
ze: “Pas op, het kan je je relatie kosten als je zo
doorgaat.” Wat ook opvalt: de verhalen stro-

men eruit zonder
gêne, direct is er die enor-
me openhartigheid die alleen
vrouwen kunnen tentoonspreiden. “Ik ben
ervan overtuigd dat de cursisten zich zo
openstellen omdat ik me zelf kwetsbaar
opstel”, zegt Van Lingen. “Aan het begin van
elke cursus vertel ik hoe ik zelf heb vastgeze-
ten in foute relaties. Ik heb in relaties gezeten
waar het elke dag ruzie was, van ’s ochtends
tot ’s avonds. Op een dag heb ik – heel man-
nelijk – met mijn vuist op tafel geklopt en
gezegd: ‘dit moet anders kunnen. Hoe het
ook zij: ik gá een liefdevolle relatie creëren’.”

De zoektocht naar de formule voor een lief-
devolle relatie werd voor Patricia van Lingen
vooral een zoektocht naar zichzelf. Vijftien
jaar lang volgde ze alle mogelijke opleidin-
gen en workshops tot ze het model ontwik-
kelde dat ze nu hanteert in haar training
‘Relateren doe je zo’. “Ik ontdekte dat de basis

voor een goede
relatie in de eerste

plaats een goede relatie met
jezelf is. Ik vertel in mijn les altijd een verhaal
van de Cherokee-indianen. Een jongen ziet
twee wolven vechten en vraagt zijn grootva-
der om uitleg. De ene wolf is een zwarte wolf,
en die staat voor angst, afgunst en alles wat
niet goed is. De andere wolf is wit en vol lief-
de. Het jongetje vraagt aan de grootva-
der welke wolf zal winnen. De groot-
vader antwoordt hem dat we alle-
maal die twee wolven in ons
hebben, en dat de wolf die wint
de wolf is die je het meest
voedt. We kunnen dus zelf
kiezen om ons te blijven vast-
klampen aan negatieve
gedachten of ze verruilen
voor meer positieve. We kun-
nen zelf de klik maken naar

een meer liefdevolle relatie met onszelf en
met de ander.”

“Het eerste wat ik mijn cursisten leer is hoe
je relatie met anderen alles zegt over jezelf.
Waar je verliefd op wordt, hetgeen je bewon-
dert in een ander, dát is wat in jezelf nog te
weinig is ontwikkeld. En overal waar je je aan
ergert bij je partner, dat zijn ook jouw zwak-
heden. Tijdens de eerste lessenreeks leer ik
hoe je het moet aanpakken als de vlinders
verdwijnen en hoe je er dan kunt voor zor-
gen dat de liefde blijft stromen.

“Vroeger wilde ik elke man waar ik een
relatie mee begon herscheppen naar mijn
ideaalbeeld. Ik merk dat dat bij het gros van
de vrouwen zo is: zelfs als ze nog erg verliefd
zijn, zijn ze al aan het uitvlooien hoe ze hun
partner kunnen veranderen. Mijn bood-
schap is: probeer een man niet te verande-
ren. Verander jezelf. Dat is al werk zat!
(lacht) Mannen kruipen in hun schulp als

ze bekritiseerd worden, het
is veel beter ze te

ondersteunen en
te zeggen: ‘Dat

doe je fantas-
tisch!’ Zo

voelen ze
zich geres-
p e c t e e r d
en voor je
het weet
vragen ze

zelf aan jou
welk hemd

hen het best
staat. De meeste

mannen zijn lieve
wezens, die eigenlijk

maar één ding willen: dat
hun vrouw gelukkig is.” 

VOED JE VROUWELIJKHEID

“Al vijftien jaar lang hoor ik hetzelfde liedje.
Vrouwen komen klagen dat ze geen man
hebben maar een ‘extra kind’, en mannen
komen dan weer klagen dat hun vrouw een
‘zaag’ is. Ik ben het levende bewijs dat het
anders kan. Ik heb geleerd om mijn
Hollandse kwebbel dicht te houden als ik
thuiskom. Dat je een man moet laten voor-
gaan, hoe lang je ook moet wachten tot hij
eindelijk uit de startblokken schiet. Het is
heel mooi als je een stap terugzet en je je man

zijn mannelijke kracht laat terug-
vinden. Alleen zo kun jij ook je vrou-

welijke kracht terugvinden. 
“Dat is precies waar veel vrouwen het spoor

bijster zijn. Ze denken dat ze een sterke vrouw
zijn omdat ze hun eigen boontjes kunnen
doppen, maar ze zijn het contact met hun
grootste sterkte, hun vrouwelijkheid, kwijt.
Ze weten niet hoe ze hun hart moeten open-
stellen voor een man, hoe ze zich kwetsbaar
moeten opstellen. Een goede verhouding
voor een vrouw is 70 procent vrouwelijke
energie en 30 procent mannelijke energie, zo
ben je mooi in balans (en voor een man is dit
percentage andersom). Ik raad vrouwen die
een mannelijke job hebben, waar veel daad-
kracht voor vereist is, dan ook aan als ze thuis-
komen erg vrouwelijke dingen te doen.” 

PROACTIEF HANDELEN

“Psychotherapie zorgt ervoor dat mensen
tot inzicht komen. In mijn trainingen ga ik
nog een stap verder. Door heel veel praktijk-
gerichte oefeningen én huiswerk leer ik
mensen de nieuwe inzichten toe te passen.
Mét succes, want de meesten merken tijdens
de training al vrij snel resultaat. Omdat het
emotioneel niet altijd evident is, krijgt ieder-
een ook een buddy. En we hebben het
Vrouwennetwerk, dat om de zes weken
samenkomt rond een spreker of thema.
Nadien volgt er altijd deugddoend geklets.
Iedereen die aan de trainingen deelneemt,
wordt automatisch lid. Er is dus ook nazorg.
Ik denk dat vrouwen elkaar moeten onder-
steunen om op een krachtige, vrouwelijke
manier in het leven te staan. Dat betekent
ook proactief handelen: verantwoordelijk-
heid leren te nemen voor je eigen leven, niet
zitten wachten tot de ander verandert. Als
vrouwen de eerste stap zetten, ben ik ervan
overtuigd dat een transformatie mogelijk is.”

En de mannelijke pendant van deze lessen-
reeks, waar blijft die? “Voorlopig kunnen
mannen alleen in het individuele traject of
in de gemengde training ‘Leer je grenzen
stellen’ terecht.“ Les geven aan vrouwen is
voor mij het meest evident. Omdat ik zelf een
heel traject heb doorlopen, weet ik precies
waar vrouwen staan. Maar ik ben dus hard
op zoek naar een Vlaamse man die ervaren
én onderlegd genoeg is om hier hetzelfde
voor mannen te komen doen (lacht)!”

Op 7, 13 & 19 april 2011 geeft Patricia van Lingen

een gratis introductieles. Op 28 april en op 

23 mei start een basismodule van acht lessen

‘Relateren doe je zo’. www.schoolvoorrelaties.be 
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PATRICIA VAN LINGEN startte in Gent de ‘School voor relaties’ op

Eén
vak hebben we op

school nooit gekregen: 
‘relateren’. Nochtans is de nood
hoog, als we het stijgende aantal 
scheidingen en singles bekijken.

Relatietherapeute Patricia van Lingen zet
vrouwen weer op de schoolbanken en

onderwijst hen in de kunst van de liefde.
Een gat in de markt, zo blijkt, want voor

haar lessen loopt het storm.
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Ex-cursist Ingrid Notterdaeme (37): ‘Verademing
om op een nieuwe manier in het leven te staan’

“Ik kwam bij Patricia
terecht omdat ik het
gevoel had dat er van
alles schortte, zowel aan
mijn professionele leven
als aan mijn relaties”,
zegt Ingrid Notterdaeme.
“Ik wou groeien en voor-
uitgaan. Vroeger zocht ik
altijd de oorzaak bij een
ander voor zaken die
misliepen. Via de training
leerde ik te vertrekken
vanuit mezelf. Telkens als

er iets voorviel wat ik
onaangenaam vond,
vroeg ik me af wat dit me
leerde over mezelf.
Spiegelen, heet dat. Nu
heb ik niemand anders
meer nodig om mezelf
gelukkig te maken. Ik kan
gerust zeggen dat ik een
beetje verliefd ben
geworden op mezelf.” 

“Deze nieuwe manier
van in het leven staan is
voor mij zo’n verademing

dat ik het iedereen wil
aanraden. Het is zelfs een
beetje mijn missie gewor-
den. Mijn leven is zo fun-
damenteel veranderd: als
je zelf straalt, komen er
automatisch allerlei posi-
tieve ervaringen en posi-
tieve mensen je richting
uit. Ook je relaties met
vrienden en collega’s ver-
anderen. En ik merk dat
er nu erg leuke mannen
op me afkomen (lacht)!” 

Relateren
kun je
leren

PATRICIA VAN LINGEN:

Mijn boodschap is:

probeer een man 

niet te veranderen.

Respecteer hem, 

en hij zal hetzelfde     

doen


