
Mart i jnenAmandadedenerniet temoei l i lkover.Tatum
legt zich er bi1 neer en zelfs voor Winston en Renate is

vreemdgaan geen issue dat meteen tot een scheiding

leidt 'HetverbaasttrendwatcherAdj iedjBakashelemaal
niks:volgens nem is onze kilk op monogamie en relaties

namelijk drastisch aan het veranderen'

ïATUlrl DAGÊIEÏr

'Al le mannen gaan
vreemd. Of je

voetballer bent, heeft
daar niets mee te

maKen

,.Ikbenvreemdgegaanendatweetze.Hetisnatuurliiknietleukenhetdoetpijn,maar

iedereen begrijpt dat het #i#'fi:l';i;ff 11ii"Ër 
r"'l erg herkenbaar' het is geen

iauoe."r.rdus".r*'n':suïeïk';"ai'r":::*::*:f#:$ï:1ïrïït1ïïlï'ffi I

9,,*'.",m*:)ï,ïiË:ï:I#ïï3iïï1,ïïiiffi ;6';*,takrabbéAmanda
fiï;;il;:vií:::::#kgíï*Ïl*.*jlru*:'l':l'li#i:ï:
daardoor in een crlsls en

dingarsoprieg.,i",,.*ffi ïF;ir:g*l"l;*l*"f Sf ïïï;i,t'"H:'o*
*ttÍ*ru:l#ïÏ13ffiÏ'#iïiïiïlïil;;;;JJ* "p'" "r' het àm vreemd-
gaan gaat. "Als ie een *"*ii" 

'"t 
i"eft met ieman-d? Ach' lk zÀg niet: alsieblieft doe

het. lk hoef het ook nlet tíeten, maaÍ het gebeurt heus wel," zegt ze over haar voet-

ballendevriena o""'ntàt=^iliï"ó- a'u*t"t"t ""sÏJ"t1tt'3"i'"-"'t:i::9en: 
"AIle man-

nengaanvreema'n"tr 'ettï"it i ' t"*urt""*ttoilËuátiballerbent'Daniëlzegt: 'Inmijn
hoofàben ik altijdbij jou' Daar ga ik nooitvreemdi Dat is voor mij genoeg"'

winston Gersct turro*ii, ,.gt í"t nij niet onmidàeliijkvan nenate zal scheiden als ze een

keer op een ui, ut r'""0 gËI"n""";rsáneelsfeest *tftt" u"a"t zoent' "En zelfs als er meer

ffi ,;i:" *;;;;;;ii;", d:";ïk nïet dat dat eenlreuk betekent'"

Angelina Jolie heeft aI ÈËï*"ïu" àut e'*a 
"i"t 

r"ï uU""ttrecht heeft op sel< met haar'

want ze betwijfelt of 'trouw essentieel is voo' 
"t" 

Àotà" relatie'' Zelfs Gwyneth Paltrow'

dietochbekena 
"""t "fïïà*'"ut'tt -ui'ituu"à?Ït"t' 

uertelde in The Sun: "Ikben een

romanticus. Muur:" *i"rïrrï"ïr.r"* ""x 
realistisch blijven. Het leven is soms gecom-

oliceerd. Enixt""*"'i'-ttïit iit""o'* 
"'pttt""t 

t"u*onder en die tochvreemd zijn

í.i,"fiitÏÏfrïïïÏff'"t:ïl;eval Hiuywood en Ho[ywood de ingebakken monosame )
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TRENDWATCHER ADJIEDJ BAKAS:

'Onze generatie
wordt waarschijnlijk

honderd, 'Tot de
dood ons scheidt'
duurt wel erg lang'

38.VlVA

moraal aan het overdenken zijn. Maar ook

Brits onderzoek laat zien dat vreemdgaan
geen hoofdoorzaak meer is van scheidin-
gen. Bij een rondvraag onder Britse echt-

scheidingsadvocaten kwam naar voren

dat tegenwoordig lichamelijk geweld en

financiële zorgen de hoofdredenen zijn

om te scheiden, terwijl ontrouw alle voor-
gaande jarenbovenaan stond. Die omslag

heeft direct een positieve invloed op de

cijfers: het aantal scheidingen in Engeland

is op het Iaagste niveau sinds 1974. In Ne-

derland zijn op dit moment geen recente

scheidingsscijfers bekend, maar feit is wel

dat sinds 2008 het cijfer flink is gedaald in

vergelijking met voorgaande jaren'

*=*3é** eêÍË€ G gí.€eê ËT
Dit is een goede ontwikkeling. Want bij

elkaarblijven, ooknaontrouw, is de moeite

waard. Dó Amerikaanse onderzoeker Paul

Amato ontdekte dat gescheiden mensen

minder gelukkig en gezond zijn dan men- 
-

sen die bij elkaar blijven' En dat gold zowel

voor de getrouwden als de niet-getrouw-

den. Vooral mensen die een in de kern

goede relatie beëindigen, omdat erbijvoor-

Ëeeld sprake was van een slippertje of

affaire, gaan er hard op achteruit qua ge-

luk. Veel mensen beginnen te besefÍen

dat het verbreken van een relatie niet

altijd een oplossing is en zoeken nieuwe

redenen om wél samen te kunnen blijven'

Met de tijdsgeest veranderen ook onze

moralen, ziet'Trendwatcher des Vader-

lands'Adjiedj Bakas. Vorig jaar kwam zijn

boek'De toekomstvan de liefde' uitwaar-

in hij al voorspelde dat onze kijk op liefde

en relaties drastisch gaatveranderen en as

we speak al aan het veranderen is. "Mono-
gamie zit nou eenmaal niet ingebakken in

de mens," zegt hij. "Tot tweeduizend jaar

geledenwas niemand monogaam. We zijn

met de komst van huwelijken monogaam
gemaakt door kerk en staat, omdat we zo

makkelijker te controleren en te managen

waren. De kerk heeft ons bijvoorbeeld het

missionarisstandje bijgebracht, omdat we

een band krijgen met onze sexpartner
als we elkaar aankijken. Als je het doggy

style deed, was je duivels bezig. Dat was te

dierlijk. Maar nu leven we in een tijdperk

waarin zowel kerk als staat enorm ver-

zwakt zijn: de macht ligt bij het individu
en de sociale controle is minder groot' We

DE ENVARINGSDESKUNDIGL'

'lk weet dat ikztjn
nummer één ben,
\Aaar ik moet hem
wel delen met andere

Ivrouwen

willen goed leven en bepalen zelf wat ons

getukkig maakt. Bovendien worden we ook

steeds ouder. Begin vorige eeuw werden

we gemiddeldveertig. AIs je dan rond je

vijfóntwintigste trouwde had je een huwe-

lijivanvijftien jaar. Dat is nogte overzien'

I\i"ut ottrl g.neratie wordt waarschijnlijk

honderd en ouder. Dan duurt'tot de dood

ons scheidt'wel heel erg lang. Kijk, we zijn

altijd vreemdgegaan, de behoefte is er

altijd geweest. AIIeen is de schijnmonoga-

miè waarin we zo lang geleefd hebben

steeds meerweggevaagd sinds de eeuw-

wisseling. Door de komst van internet zijn

platformen ontstaan om nieuwe mensen te

óntmoeten. Een site voor vreemdgangers

als secondlove.nl heeft inmiddels al

200.000 leden' En vlak ook niet de invloed

van de mobiele telefoon uit en het feit dat

steeds meervrouwenwerken' De werkplek

is een broeinest van affaires. Het komt er

op neer dat onze wereld ineens heel groot

is geworden, met de bijbehorende verlei-

dingen. Daar kunnen we steeds meer be-
grip voor opbrengen."

'ËÈêêË*Éb='J€**gtEJ€ Jg J*C=1F +"Ë=F l€èÀË?'

Josha (24) is iemand die dat maar al te
goed begrijpt . Zo\ang zijop nummer één'

itaat, heeft ze er geen problemen mee als

haar vriend ook zijn ogen openhoudtvoor
andere vrouwen. "Ikben voor openheid en

eerlijkheid," Iegt ze uit. "En ik doe altijd

mijn best om de ander te begrijpen' Dus

toen mijn ex-vriend me vertelde dat hij ook

verliefd kon worden op anderen en dat ik

hem daarin niet kon tegenhouden, heb ik

dat geaccepteerd. Hij was er ook kinderlijk

open over: hij hield van mij, maar hij had

ook aandacht van andere vrouwen nodig'

Ik leerde dat begrijpen, al ging dat niet

zonder slag of stoot. 'Ik ben zó verliefd!'



zei hij een keer tegen me. 'Maar ze doet

zo afstandelijk."Waarom zegje dat?' ant-

woordde ik. Maar toen ikuitlegde dat ik

dat echt niet leukvond om te horen, was

hij oprechtverbaasd.'Waaromvergelijk
je jezelf nu methaar?' Ikbegreep ineens

dat hij dat verband echt niet kon leggen'

Het ging hem ook alleen om aandacht' hij

heeft verder nooit iets met ziin gevoelens

voor andere meisies gedaan. Maar hij was

er wel open over en dat \Maardeerde ik'"

Josha's relatie hield uiteindelijk geen stand,

omdat haar vriend het vrij gezellenleven

miste. Maar dat heeft haar kijk op relaties

nietveranderd. "Ikheb geen moeite met

vreemdgaano zeker niet als het puur om

sex gaat. Zelf voel ik die behoefte niet, maar

*ut *ii b.tt.ft, is het bespreekbaar"'

=.+?.iË= L:=€ê:a
Is dat dan de sleutel tot de nieuwe mono-

gamie? Begrip opbrengen voor de behoef-

Iun u"r, 
"att 

uttder en ze vervolgens be-

spreekbaar maken? Volgens relatiecoach

Leonie Linssenwel. Leonie is eenvan de

weinige therapeuten die een lans breekt

voor mensen die verlangen naar een open

of een polyamoureuze relatie' "Vreemd-
gaan is nog steeds vreselijk als je er mee te

maken krijgt," zegtze, "Er is eenvertrou-

wensbandverbroken en dat geeft altijd

een litteken. Maar als je juist dan veel met

elkaar praat,je kwetsbaar opstelt enjeje

in elkaar probeert in te Ieven en uitzoekt

waarom dat is gebeurd, kan daar een ander

soort vertrouwen voor terugkomen' Een

nieuw soort gelijkwaardigheid die heel

waardevol kan zijn. Als je gevoelens hebt

voor een anderwil dat zeker niet per defi-

nitie zeggen datje eigen relatie slecht is'

We beseffen steeds meer dat het idee van

de prins op het witte paard achterhaald is'

Het is onmogelijk dat één partner alles

heeft wat we zoeken' Ik denk datwe in een

overgangsfase zitten waarin we monoga-

mie langzaam gaan loslaten. Niet iedereen

zal daarin meegaan, maar ikverwacht dat

er meer liefde en verbinding tussen ver-

schillende mensen zal ontstaan' Het is in

de toekomst niet meervanzelfsprekend
om maar één geliefde te hebben."
Een goede manier om je relatie te 'openen'

is door afsprakente maken met elkaar'

Leonie: "Ook over de details' Wil je partner

met een ander naar bed, maar ligt bij jou >

DE RELAÏIECOAG}I:

'Als je gevoelens hebt
voor een ander wil dat
zeker niet zeggen dat je
eigen relatie slecht is'

EEN OPEN RELATIE: HOE DOEJE DAT?
Lijkt het je wel wat? Die ,oiog"ri" nieuwe stiil? Dan zijn dit de tips van relatiecoach

Leonie Linssen.

à=*-:€Èë+F:E+€qil=
. . Ikbengeenvoorstandervanst iekemvreemdgaan,welvanopencommunicat ie 'Praatover le

behoeÍtesenVerlangens.Ena|sjebes|ui tderelat ieopentegooien,maakafspraken,ste|
grenzen en hou je daar ook aan'"
_?€=== FL=F=E==l
,,Leef je in in de ancler, zonder daar direct iets van te vinden. Luister, en als je jaloers wordt'

denk dan na over wat die gevoelens over jou zeggen in plaats van over de ander' En dat geldt

anclersom
==* ëë:LFË=*T€**ËÈï€
,. ledereenheeftz i jnonzeKerheden,maaraIsIeerdoor inbesIaggenomenwordt, iseenopen

relatie - nog - geen goed idee. Werk eerst aan je ze|Íbee|d, zorg dat je jeze|Í de moeite waard

vindt."
=Ë+ +=*=L+
,,Het is een avontuur dat je samen aangaat, het kost t i jd om aan het idee te wennen en le weg

er intevinden,Monogamreisa|eeuwendemoraal ,dats|ajeernietzomaarevenui t . ' '

MeerIezenoverdi tonderwerp?LeonieLinssenheeftsamenmetStephanWikhetboek
,Love unlimited - een vri ie kijk op l ieÍdesrelaties'geschreven. Met twaalf ervaringsverhalen

van mensen die worstelen met gevoelens voor anderen'
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reIutie

< de grens bij zoenen, maak dat dan duide-
Iijk. En respecteer elkaar daar in. Wees
ook eerlijk overje angsten enjaloerse ge-

voelens, want die zijn logisch. Maar zie dat
ook als een uitnodiging om te ontdekken
wat die angsten overjou zeggen. Het is een
avontuur datje samen aangaat en waarin
je heelveel leert overjezelfen de ander'
Wat wel helpt, is als je een positief zelf-

beeld en een groot inlevingsvermogen
hebt. Dan kunje van een open relatie een
energieboost krijgen. Het is een transfor-
matieproces waar je samen doorheen moet
om meer intimiteit en respect te creëren."

':":== È=€=H +3C',
Dat zijn mooie woorden, maar een open
relatie lijkt makkelijker gezegd dan ge-
daan. Want de nieuwe monogamie in
theorie omarmen, is iets anders danhet
in praktijk brengen, ontdekte Cat (27). Zíi

woont al zeven jaar samen met een man
die er nooit een geheim van heeft gemaakt

dat hij ook met andere vrouwen naar bed
gaat. "Hij was altijd duidelijk: ïe moet
ermee leven of me laten gaan'' En ikkan
er inmiddels ook redelijk mee leven' Want
wij hebben het echt goed. Hij is mijn beste
vriend, we lachen, huilen en bespreken
alles samen. Ikweet dat ik zijn nummer
één ben. Maar ik moet hem wel delen met
andere vrouwen, want hij is constant op
zoek naar aandacht. En naar sex. Meer
is het niet. AIs hij weer eens is vreemd-
gegaan, vertelt hij me dat altijd. Hij is
honderd procent eerlijk tegen me. En
daar heb ik het soms juist moeilijk mee.
Ikwil me vrouwvoelen, ik heb soms
behoefte aan romantiek, zoete woordjes.

Lieg tegen me, zeg ik dan. Stop met die
eerlijkheid, want ik wil het soms gevroon
niet horen." Cat is zelf nog nooit vreemd-
gegaan, omdat ze nooit iemand tegenkwam
die ze leuker vindt dan haar eigen vriend.
"Maar ikwilbinnen een jaar zelf eenkeer
vreemdgaan. En als ikhet dan aan hern
vertel, wil ik dat hij zich kut voelt. Dat hij
ook eens voelt dat het niet leuk is om dat
te horen. Het is eigenlijkvreselijk dat ik
deze spelletjes moet spelen. We zijn verder
gelukkig samen, dus ikwil nog niet opge-
ven. Maar kan ik dit blijven accepteren?"

E:J **È= =Ë? **g
Om dilemma's zoals die van Cat te voor-
komen, heeft trendwatcherAdjiedj Bakas
naar eigen zeggen eenbetere hoofdregel
voor de nieuwe monogamie: don't ask,
don't teII. 'Anders krijg je alleen maar
ellende. Mensen zijn nou eenmaal van
nature jaloers en bezitterig als het om de
liefde gaat en dat zie ik niet snel verande-
ren. Mijd het onderwerp gewoon en vraag
er ook niet naar. Praat er over met anderen,
maar niet met elkaar. We gaan, denk ik'
steeds meer de Surinaamse kant op als
het om de liefde gaat, met buitenmannen
en buitenvrouwen die we van elkaar ge'

dogen. Dan hoefje ook niet te liegen."
Zo doet Carm en (27) het tegenwoordig
ook. "Vreemdgaan is kinderlijk eenvoudig
en als je het eenmaal een keer gedaan hebt,
is het niet zo erg als je denkt. Het is span-
nend en met een beetje geluk is de sex
ookheerlijk. Ikheb het nu een aantal keer
gedaan en ikvoel me er geen seconde
schuldig over. Mijnvriend doet het ook,
dat is overduidelijk. Hij heeft het nooit
toegegeven, maar het feit dat zijn compu-
ter en telefoon voor mij altijd op slot zijn,
zeggen genoeg. Ook vond ik een keer een
gebruikt condoom in zijn prullenbak. Tja,
hoeveelbewijs wil je hebben? In hetbegin
van onze relatie worstelde ikhier erg mee
en ikheb hemvaakhuilend om ophelde-
ring gevraagd. Maar hij gafgeen strobreed
toe en nu ben ik zover dat het mé helemaal
niets meer doet. Ikben niet onzeker meer
enwe hebben allebei recht op onze ge-
heimen. Mijn relatie met hem is leuk en
hecht en hij is lief voor me. We gaan alleen
vreemd, omdat we ook aandacht en sex
bij anderen zoeken. Ik neem mijn vriend
zoals hii is. datvind ikveel meerwaard." a

REIA.AFKO'S VAN DE TOEKOMST
Van setje naar drie-eenheid. Wat kunnen we zoal verwachten in de toekomst?

#*Lê
Een Huweliik Op Loopafstand. Wordt nu al naar volle tevredenheid getest door Amanda en

Marti jn Krabbé, en er zullen vast velen volgen. Want elkaar de vri jheid gunnen heeÍt de
toekomst, vindt trendwatcher Bakas,
*êF

Huwelijk voor Automatische Termijn. Bakas: "Dit is het huwelijk voor de toekomst. Je sluit

een contract af voor telkens vijÍ jaar en je kijkt na die periode oÍ je dat wilt verlengen. ln Mexico

zijn er nu al plannen om dit t i ideli jke huwelijk in te voeren."
*€gË
Relatie met Een Vrouw Ernaast. Dus j i j , je partner en een vriendinnetje voor jull ie allebei.
Volgens Bakas worden we in de toekomst steeds biseksueler. "Meer dan 300/o geeft nu al

aan biseksuele gevoelens te hebben en die trend gaat doorzetten. De grens tussen homo

en hetero zal steeds meer vervagen, omdat mensen meer op personen gaan vallen."
ËË€*
Relatie met een Robot. Zeker niet onmogeli jk, zegt Adiiedj Bakas. "ln de toekomst zullen
we verliefd kunnen worden op robots. Die robots worden steeds menseli jker en levensechter
en ze zullen ons alti jd vertellen dat we de mooiste en de l ieÍste zijn. Ze kunnen op den duur

zelfs menseli jke l ieÍde vervangen."
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