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moraal aanhet overdenkenzijn. Maar ook DEENVARINGSDESKUNDIGL'
Brits onderzoeklaat zien dat vreemdgaan
geenhoofdoorzaakmeeris van scheidingen.Bij eenrondvraagonderBritse echtkwam naar voren
scheidingsadvocaten
dat tegenwoordiglichamelijk gewelden
financiëlezorgende hoofdredenenzijn
om te scheiden,terwijl ontrouw alle voorI
gaandejarenbovenaanstond.Die omslag
heeftdirect eenpositieveinvloedop de
cijfers:het aantal scheidingenin Engeland
is op het Iaagsteniveausinds1974.In Nederlandzijn op dit moment geenrecente
willen goedlevenen bepalenzelf wat ons
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getukkigmaakt. Bovendienwordenwe ook
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zei hij eenkeertegenme.'Maar zedoet
zo afstandelijk."Waaromzegjedat?'antwoorddeik. Maar toen ikuitlegde dat ik
dat echt niet leukvond om te horen,was
hij oprechtverbaasd.'Waaromvergelijk
je jezelfnu methaar?'Ikbegreepineens
dat hij dat verbandecht niet kon leggen'
Het ging hemook alleenom aandacht'hij
heeft verder nooit iets met ziin gevoelens
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Is dat dan de sleuteltot de nieuwe monogamie?Begrip opbrengenvoor debehoefuttderen zevervolgensbeIun u"r,
"att maken?Volgensrelatiecoach
spreekbaar
LeonieLinssenwel.Leonieis eenvande
weinigetherapeutendie eenlans breekt
voor mensendieverlangennaareenopen
of eenpolyamoureuzerelatie' "Vreemdgaanis nogsteedsvreselijkalsje er meete
makenkrijgt," zegtze,"Er is eenvertrouwensbandverbrokenen dat geeftaltijd
eenlitteken.Maar alsje juist danveelmet
elkaarpraat,jekwetsbaaropsteltenjeje
in elkaarprobeertin te Ievenen uitzoekt
waaromdat is gebeurd,kan daareenander
soort vertrouwen voor terugkomen'Een
die heel
nieuwsoortgelijkwaardigheid
waardevolkan zijn. Als je gevoelenshebt
voor eenanderwil dat zekerniet per definitie zeggendatje eigenrelatie slechtis'
Webeseffensteedsmeerdat het ideevan
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beelden eengroot inlevingsvermogen
hebt.Dan kunje van eenopenrelatieeen
krijgen.Het is eentransforenergieboost
matieproceswaarje samendoorheenmoet
om meerintimiteit en respectte creëren."
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Dat zijn mooiewoorden,maar eenopen
relatie lijkt makkelijker gezegddan gedaan.Want de nieuwemonogamiein
theorieomarmen,is iets andersdanhet
in praktijk brengen,ontdekte Cat(27).Zíi
woont al zevenjaar samenmet eenman
die er nooit eengeheimvan heeft gemaakt
dat hij ook met anderevrouwen naar bed
gaat."Hij was altijd duidelijk: ïe moet
ermeelevenof me latengaan''En ikkan
er inmiddels ook redelijk meeleven'Want
wij hebbenhet echtgoed.Hij is mijn beste
vriend, we lachen,huilen en bespreken
allessamen.Ikweet dat ik zijn nummer
éénben.Maar ik moethemwel delenmet
anderevrouwen,want hij is constant op
zoeknaar aandacht.En naar sex.Meer
is het niet. AIs hij weer eensis vreemdgegaan,vertelt hij me dat altijd. Hij is
honderdprocent eerlijk tegenme.En
daarhebik het somsjuist moeilijk mee.
Ikwil mevrouwvoelen,ik hebsoms
behoefteaanromantiek,zoetewoordjes.

Lieg tegenme,zegik dan. Stopmet die
eerlijkheid,want ik wil het somsgevroon
niet horen." Cat is zelf nog nooit vreemdgegaan,omdatze nooit iemandtegenkwam
die ze leuker vindt dan haar eigenvriend.
"Maar ikwilbinnen eenjaar zelfeenkeer
En alsikhet dan aanhern
vreemdgaan.
vertel, wil ik dat hij zich kut voelt. Dat hij
ook eensvoelt dat het niet leuk is om dat
te horen.Het is eigenlijkvreselijkdat ik
dezespelletjesmoetspelen.We zijn verder
gelukkigsamen,dusikwil nogniet opgeven.Maar kan ik dit blijven accepteren?"
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dogen.Dan hoefjeook niet te liegen."
Wat wel helpt, is alsje eenpositief zelfZo doet Carmen (27)het tegenwoordig
ook. "Vreemdgaanis kinderlijk eenvoudig
en alsje het eenmaaleenkeergedaanhebt,
is het niet zo ergalsje denkt.Het is spannenden met eenbeetjegelukis de sex
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