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Avontuur voor
een nacht

Overspel is een taboe. Toch gaan veel mensen net zo makkelijk
vreemd als dat ze van ondergoed wisselen. Vier deskundigen - de
ondernemer, de vreemdganger, de privédetective en de relatiepsycholoog – kunnen het weten.
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Als er iets is dat vreemdgaan
makkelijker maakt, dan is het wel
Second Love en C-Dating. Sites waar
- gebonden - mannen en vrouwen
spanning en seks zoeken en vinden.
Second Love (‘Life is short, have a
Second Love!’) en C-Dating (‘Casual
dating, de nieuwe term voor spontane
kans op seks’) beloven allebei anonimiteit en discretie. Het zijn twee deuren
waarachter contact te vinden is met gelijkgestemden, met mannen en vrouwen
die ‘voor iets nieuws openstaan’.

Heel veel stouterts
Is het succes van Second Love met
200.000 leden (waaronder ook singles
die geen ruimte hebben voor een vaste
relatie door kinderen of een recente
scheiding) nog bescheiden, C-Dating
telt volgens eigen zeggen meer dan vijf
miljoen geregistreerde fans. Daaronder
zitten heel veel stouterts. Op C-Dating
zegt 35 procent van de leden een
vaste relatie te hebben en nog eens 35
procent meldt getrouwd te zijn. Doen
we even net of fakers en fraudeurs niet
bestaan, dan praat je over het ridicule
aantal van 3,5 miljoen (!) potentiële
vreemdgangers. Opvallend is dat van de
leden van Second Love zeventig procent
man en dertig procent vrouw is (met een
leeftijd die varieert tussen de 25 en 45
jaar), terwijl op C-Dating de vrouwen de
lakens uitdelen (58 tegen 42 procent).
Dat laatste heeft ongetwijfeld alles te
maken met het seksistische contributietarief. Jan-Jaap Anbeek van C-Dating
is er duidelijk over: “De relatief hoge
prijs voor mannen zorgt ervoor dat de
betaler werkelijk een realistische kans op
spontane seks heeft.”

Kick van de verovering
Er is natuurlijk veel rumoer om dit soort
sites, want is dit niet een klassiek gevalletje van ‘de kat op het spek binden?’
Jan-Jaap denkt niet dat we er vaker
door vreemdgaan: “Er is alleen een
efficiënte manier bijgekomen.” Anders
moet je ook alle cafés sluiten, beaamt
Erik Drost, die Second Love oprichtte uit
persoonlijke behoefte. Ook hij vindt dat
hij niemand aanzet tot overspel, maar
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alleen een mogelijkheid biedt. Erik: “Ik
ben de eerste die zegt: ‘Blijf bij onze site
weg als het thuis goed gaat.’ Aan de
andere kant vragen veel mensen zich af:
‘Is dit het nou in het leven?’ Ze denken
dat ze de enige zijn die met een soort
onbevredigend gevoel kampen. Maar
we hebben het allemaal wel eens, dat
onontkoombare gevoel van depressie.
Op Second Love kom je gelijkgestemden
tegen.” Een opvallend feit is trouwens
dat vrouwelijke leden vaker klagen over
mannen die niet zijn komen opdagen op
een date – en dat kan ook gewoon voor
een kop koffie zijn – dan andersom. Als
puntje bij paaltje komt, aarzelen mannen
kennelijk. Dan pas gaan ze nadenken:
‘Oh shit, waar ben ik aan begonnen?’
“Waarschijnlijk is de kick van de verovering voor mannen vaak al voldoende. Als
de date genoteerd is, vinden ze het vaak
wel prima”, aldus Erik.

Je ei kwijt kunnen
Toegeven aan de verleiding op S
 econd
Love hoeft niet het einde van je relatie
te betekenen. Erik durft te zeggen dat
vreemdgaan je relatie juist kan redden.
“Als je zo vastzit in je relatie, in je leven,
in je hoofd, met fantasieën… En via
Second Love vind je iemand waarbij
je - sorry voor de beeldspraak - je ei
kwijt kan, dan werkt dat bevrijdend, als
een opluchting.” Dat merkt Erik vaak
genoeg; elke keer als hij weer het bericht
krijgt dat ze iemand mogen uitschrijven
omdat hij na een enkele escapade al zijn
energie weer in zijn huwelijk wil steken.
“Die heeft even op het gras van de buren
gelopen en ontdekt dat het daar allemaal
niet veel groener is. Ja, sommigen zien
we ook weer terugkomen.” Er mogen
dan meer mannen dan vrouwen op zijn
site zitten, Erik denk niet dat de behoefte
aan vreemdgaan bij mannen sterker is
dan bij vrouwen. Hij verklaart: “Mannen
treden er eerder en makkelijker mee naar
buiten, daarom lijkt het alsof het mannen
meer eigen is om vreemd te gaan. En ja,
mannen denken vaker aan seks.”

Ze heeft het allemaal. Een eigen b
 edrijf,
een mooi huis, twee schatten van kinderen en een goed huwelijk, inclusief
goede seks. Maar daarnaast heeft

Sophie ook een paar buitenmannen.
Sophie (36) woont in Voorburg, heeft een
eigen bedrijfje en werkt veel vanuit huis.
Haar prikkelende profiel - ‘Leuke, jonge
vrouw staat open voor gewone seks,
een trio of een avontuur voor een nacht’
- levert haar dagelijks vijf invitaties op.
De aandacht en de complimentjes vindt
ze egostrelend. Nee, het is Sophie niet
alleen om de vluchtige seks te doen. “Ik
ben natuurlijk niet vies van seks en een
chat mag best erotisch zijn, maar ik ben
niet het type dat meteen zegt: ‘Kom, we
gaan het doen’. Als ik nu seks wil, dan is
dat trouwens veel sneller via andere sites
te regelen. Of anders wel in de kroegen
waar ik kom.”

Bloemetjes buiten zetten
Sophie is een vrouw om jaloers op te
zijn. Ja, ze is sexy en ondeugend. Ze
voelt zich happy als ze eens buiten de
lijntjes kleurt. Aan de andere kant weet
ze dondersgoed dat ze een man heeft
met wie ze rekening moet houden en dat
ze aan haar relatie moet blijven werken.
Dat doet ze dan ook, en ze voegt eraan
toe dat ze de rest van haar leven bij
haar man blijft. Tenminste, dat is haar

bedoeling. Over haar man gesproken:
die weet niets van Sophie’s escapades.
Wel heeft Sophie een keer gezegd dat
ze tijdens een avondje uit met een man
had gezoend. Hij werd niet boos, vroeg
zelfs hoe het was. Hij lijkt het slippertje
geaccepteerd te hebben en verder niet
meer te willen weten. Helemaal lekker
zit het Sophie niet. “Ik denk niet dat hij
vermoedt dat ik weleens seks heb met
een ander. Eigenlijk zou ik het willen
vertellen, maar dan doe ik ‘m misschien
pijn.” Dan nog zou ze haar profiel op
Second Love niet verwijderen. De aard
van het beestje verandert toch niet,
zegt ze. “Laat ik het zo zeggen: ik ben
een leukere vrouw voor hem als ik mijn
scharreltjes heb.”

Je sekswensen bespreken
Wat Sophie opvalt is dat negen van
de tien mannen op Second Love
monogamie, net als zij, een achterhaald
idee vindt. “Wat voor mannen dat zijn?
Breed geïnteresseerd, goed opgeleid,
veel ondernemers en niet bang om
vreemd te gaan. Ja, mijn mannen zijn
getrouwde mannen, want ik vind dat je
op hetzelfde niveau moet zitten.” Wat

Overspel ‘goede’
scheidingsoorzaak
Ontrouw is na slechte communicatie
de belangrijkste reden om te scheiden.
Dat blijkt uit een poll op – hoe toepasselijk – www.allesoverscheiding.nl.
Van de 529 deelnemende bezoekers
wees een kwart overspel aan als de
reden voor de scheiding. Onderzoek
naar scheidingsoorzaken in Engeland,
uitgevoerd door Engelse advocaten,
laat een andere uitkomst zien. Daar
staat de buitenechtelijke affaire bovenaan, gevolgd door de midlifecrisis. Van
alle Engelse huwelijken die kapot gaan
door overspel, is de man in 78% van
de gevallen de boosdoener…
WWW.LOUDER.NL
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Vijf indicaties voor een ontrouwe partner
• 1. Mobiele telefoon
Zijn/ haar mobieltje is opeens
uitgerust met een wachtwoord, is
vaker afgeschermd of verstopt.
• 2. Pc/laptop
Je lief brengt opvallend meer tijd
door achter de pc of laptop en
wachtwoorden zijn veranderd,
waardoor je er bijvoorbeeld niet
meer op kan, laat staan bij de
mail kan komen. Ook merkwaardig: hij/zij heeft opeens nieuwe
e-mailadressen aangemaakt voor
zichzelf.
• 3. Geur
Even vooraf: het reukvermogen

van vrouwen is beter ontwikkeld
(of moeten we zeggen getraind?)
dan die van mannen. Wie een
paar uur in gezelschap van een
ander doorbrengt, zeker als er
seks plaatsvindt, ruikt anders.
Ruikt je vriendin bij thuiskomst
anders dan normaal, sterk naar
parfum (net aangebracht) of
duikt ze snel onder de douche,
dan moet je vragen stellen.
• 4. Gedrag (van je partner)
In termen van tijd: je partner is
langer en vaker weg dan gebruikelijk en brengt vanwege meetings en overwerk minder tijd

thuis door. Of fysiek: je partner
geeft (uit schuldgevoel) meer
blijk van affectie en naar meer
seks. Andersom kan ook en is
ernstiger: je partner houdt je
op afstand – om daarmee een
voorschot te nemen op de
aanstaande breuk.
• 5. Gedrag (van je omgeving)
Niet zelden zijn vrienden en/of
collega’s al op de hoogte van
wat zich afspeelt. Zij zoeken
mindercontact met je en durven
je (ook uit schuldgevoel voor
hun stilzwijgen) nauwelijks aan
te kijken.

haar ook opvalt, is dat de m
 annen die
ze ontmoet thuis niet durven te vertellen hoe passievol ze zijn. “De fantasieën
die mannen met me delen, zijn helemaal
niet bizar. Dat gaat vaak niet verder dan
een hotelkamer, een kort rokje, een fles
champagne en een blinddoek.” Ze zou
de vrouwen van die mannen w
 el eens
willen spreken. Waarom halen ze er niet
uit wat er in zit? “Er zouden meer stoute
vrouwen moeten zijn. Maar veel vrouwen
durven niet ondeugend te zijn omdat ze
in hun hoofd alleen maar bezig zijn met
het draaiende houden van het gezin.”
Sophie raadt ‘bange’ vrouwen aan om
bijvoorbeeld eens naar een parenclub te
gaan. “Misschien dat ze dan eens wat
minder krampachtig worden. Bovendien
krijgt hun relatie een impuls en blijkt er
veel meer in het vat te zitten. Ik bedoel
gewoon dat je je sekswensen moet
bespreken en niet elke zaterdagavond
hetzelfde riedeltje; jij bovenop, ik onder.”

Verliefd bij de slager
Is Sophie niet bang om lopend tussen al
die mooie mannen verliefd te worden?
“Verliefd worden kan altijd, ook bij de
slager. Dat overkomt je. Maar echt
verliefd worden, dan gebeurt mij niet zo
snel. Natuurlijk ontstaat er op Second
Love spanning, maar het is een knop die
je moet omzetten. Ik ontmoet weleens
een man en die avond ben ik dan verliefd. Dat sta ik mezelf toe. De volgende
dag heb ik dan echt niet de behoefte om
hem te sms’en. Dat is natuurlijk ook het
leuke van Second Love, je zit allemaal in
hetzelfde schuitje.”
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Hij scoort hoog in het rijtje met
ongewone beroepen. Nico van den
Dries is oprichter van Strongwood,
een bedrijf dat gespecialiseerd is in
crisismanagement. Daaronder valt
ook ‘relatieonderzoek’, wat negen
van de tien keer zoveel betekent als
het fotograferen van een overspelige
partner. Als het even kan met de broek
op de enkels.
“Mijn klant krijgt geen expliciete foto’s
te zien, liever hou ik het bij de ‘subtielere’ beelden. De expliciete foto’s zijn te
shockerend.” Nico voegt er direct aan
toe dat hij foto’s heeft gemaakt die zelfs
wij niet willen zien. Klanten krijgen in zijn
kantoor in Schiphol-Rijk te horen én te
zien dat hun bange vermoedens juist
zijn. Om dat aan te tonen, sluipt Nico
achter ‘verdachten’ aan, uitgerust met
petten, zonnebrillen en mobieltjes met
vernuftige opnameapparatuur. En ja, ook
Nico heeft weleens in een bos gestaan
om beelden te schieten van een stelletje
dat eigenlijk op kantoor had moeten
zitten. “Mijn favoriete gadget”, zegt
Nico, die een achtergrond in observatie
technieken heeft, “is een videocamera
die er uitziet als een mobieltje. Je bedient
hem ook als mobieltje, maar intussen
wordt alles in HD opgenomen.”

Diep undercover
Om het goedkoop te houden, is de
eerste logische stap van het onderzoek
een digitale observatie van de ‘verdachte’ (kosten: vierhonderd euro per week).
Daarvoor plaatst Nico een tracer onder
de auto van de bedrieger en houdt hij
één of twee weken lang 24 uur per dag
bij waar de (auto van de) persoon zich
bevindt. Nico klapt zijn iPad open en
toont een plattegrond van Schiphol-Rijk
met een icoontje op de parkeerplaats.
“Dat is mijn auto, voor eventuele calamiteiten ook uitgerust met een tracer.” Een
vingerbeweging floept een gedetailleerd
logboek tevoorschijn met zijn rijbewegingen en stopmomenten van de laatste
dagen. Hij legt uit dat op basis van zo’n
logboek met de klant wordt bekeken
welke bezochte plekken verdacht zijn
en waar een observatie in het veld of
een (auto)achtervolging nodig is om

het bewijs rond te maken. “Een rapport
interesseert klanten vaak niet, ze willen
bewijzen hebben, foto’s zien.”
Strongwood kan binnen vier uur operationeel ergens aanwezig zijn. Daarom
wil het ook wel voorkomen dat de klant
opeens belt om te zeggen dat de partner
straks een vage afspraak heeft. Om
te checken of het verhaaltje - zeg een
bioscoopbezoek met vriendinnen - klopt,
kun je Nico dan met een afbeelding van
de vrouw in kwestie en zijn ‘HD mobieltje’ in de hand bij de bioscoopingang
verwachten. Nico voegt eraan toe dat als
hij undercover gaat, je dat niet aan hem
ziet. “Een klant kan het zo gek maken
als hij of zij wil. Ik heb weleens meerdere d
 agen in een chique hotel in Miami
gezeten omdat ene manlief daar een
meeting zou hebben.”

De clichés kloppen allemaal
Gevraagd naar de samenstelling van zijn
klantenbestand schudt Nico een paar
keer snel met z’n hoofd, zijn handen in
de lucht, om maar te zeggen dat dit zo
divers is. Ja, modale mensen, maar ook
VIPS en gefortuneerde personen voor
wie naast verliezen ook veel te winnen
valt. Immers, zegt Nico, dat soort lui
trouwt onder huwelijkse voorwaarden en
er staat echt wel ergens op papier dat
de partner die overspel pleegt nergens
recht op heeft. Maar het komt ook voor
dat partners samen een bedrijf hebben
en er dus enorme financiële belangen
spelen. Ook de oude clichés van piloten
en stewardessen, doktoren en verpleegsters kloppen volgens Nico allemaal.
“Personeel van een Nederlandse luchtvaartmaatschappij, waarvan ik de naam
niet noem, krijgt van ons standaard
korting. Je begrijpt, het is nu de partner
die thuis zit en die niet weet wat ‘ie
met al zijn ‘vrije tijd’ moet doen…” Nico
begint te lachen: “Ja, vanuit die branche
groeit ons klantenbestand.”

Profiel van de vreemdganger
Nico richtte Strongwood in 1999 op;
zijn eerste klus was het betrappen van
een overspelige echtgenoot. Na bijna
twaalf jaar ervaring in het veld herkent
hij drie typen vreemdgangers. De eerste
is echt op zoek naar spanning buiten
de eigen bedstee. Het is vanwege dit
type dat Nico meerdere fakeprofielen

Strongwood
Het internationaal opererende
crisismanagement-bureau Strongwood
bestaat sinds 1999, heeft zes man in
dienst en telt nog eens 24 freelancers.
Naast overspelsituaties (circa 120 intensieve onderzoeken per jaar) werken
ze ook aan partner-alimentatiezaken.
Daarin toont Strongwood aan dat de expartner aan wie alimentatie verschuldigd
is, in een nieuwe relatie is verwikkeld
en opnieuw samenwoont. Een (prijzig)
onderzoek van zo’n vijftien weken resulteert in een rapportage die voor de rechter als bewijsmateriaal geldt en hem zal
bewegen tot een nihilstelling (waarmee
de alimentatieverplichting vervalt). Ook
is Strongwood standaard de adviseurdeskundige voor televisieprogramma’s
als Editie NL of Hart van Nederland.
Strongwood speelde ook een rol in Rattengate. Zo ontdekten ze dankzij NASAfotosoftware dat niet Rob de Nijs, maar
zijn vriendin de foto’s van het vervuilde
huis van Robs ex Belinda had gemaakt.
www.strongwood.nl
www.gaatmijnpartnervreemd.nl
www.relatieonderzoek.nl
WWW.LOUDER.NL
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op populaire datingsites als Lexa en
Relatieplanet heeft aangemaakt om
van daaruit een hinderlaag te kunnen
leggen. De tweede schuinsmarcheerder
beweegt zich in kantoor- en werkomgevingen en heeft - vaak spontaan - een
buitenechtelijke relatie aangeknoopt met
een collega of klant. Ook spontaan is de
overspelrelatie van het derde type: binnen een sociale kring van kennissen en
vrienden. Dan verrast de overspelspecialist met de opmerking dat hij iets vaker
mannen dan vrouwen op bezoek krijgt.
Wat de vraag opwekt of vrouwen nu
vaker vreemdgaan dan mannen of dat
mannen makkelijker actie ondernemen
als er iets niet helemaal snor zit? Nico
denkt het eerste.

Urenlange stakeout

Seksuele twijfel
leidt tot overspel
Geen goed nieuws voor
vreemdgangers. Onderzoekers
van de universiteit van Indiana ontdekten dat getrouwde
mannen en vrouwen die onzeker zijn over hun bedprestaties eerder in het bed van een
ander stappen. Vrouwen die
zich zorgen maken over het opgewonden zijn en klaarkomen,
zijn 8 procent meer geneigd
om vreemd te gaan. Bij mannen die zich druk maken over
impotentie en te snel klaarkomen ligt dit percentage op 6
procent. Klinkt tegenstrijdig.
Reden is dat deze mannen en
vrouwen minder druk voelen
wanneer ze het doen met
iemand die hun seksuele verleden niet kent – en dat werkt
bevrijdend. Dus maak jij je zorgen of je vrouw vreemdgaat,
dan goed opletten hoe ze zich
gedraagt in de slaapkamer.
Oh ja, uit de studie kwam ook
naar voren dat bij vrouwen die
ongelukkig zijn in hun relatie
de kans op vreemdgaan met
bijna 3 procent toeneemt.
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Een van de meest bizarre cases waarin
Nico belandde, speelde jaren geleden.
Een minnares geeft opdracht om haar
overspel met een getrouwde man aan
het licht te brengen (!). Niet veel later
belt een vrouw die de rapportage van
Strongwood heeft ontvangen waaruit blijkt dat haar man vreemdgaat.
Of Nico de inhoud kan bevestigen.
Dat kan hij. Nog gekker wordt het als
iemand van een groot bedrijf twee
weken later een onderzoek wil laten
starten naar zijn diepgelovige directeur.
Want ja, het zevende gebod verbiedt
overspel. Precies, de directeur is
de man die in het eerder genoemde
onderzoek al ‘schuldig’ is verklaard.
De soap is compleet als na een klein
jaar een vierde persoon zich meldt. Hij
wil zijn vriendin, met wie hij serieuze
trouwplannen heeft, natrekken. Hij
heeft namelijk een rapportage gevonden waarin de naam van zijn vriendin
wordt gelieerd aan een getrouwde
man… Een gniffelende Nico: “Al weet
je al een hoop, we kunnen info uit
het ene rapport natuurlijk niet zonder
meer gebruiken voor een volgende.
Het kwam erop neer dat we drie keer
dezelfde zaak hebben onderzocht.”
Leuk beroep toch? Ja, vindt Nico,
maar het betekent soms ook urenlange
stakeouts. “Ik heb eens zes uur in een
auto in Portugal gezeten. Het was 38
graden, auto vol in de zon. Dan vraag
je je wel even af waarom iedereen toch
zo nodig vreemd wil gaan.”

Bert Ruitenbeek is relatiepsycholoog en
krijgt in zijn praktijk dagelijks bedriegers
en bedrogenen over de vloer.

Waarom gaan we vreemd?
“Heb je even? Partners hebben een
probleem omdat ze iets niet krijgen - en
gaan vervolgens iets doen om het wel
te krijgen. Dat kan aandacht of intimiteit
zijn, maar ook seks. Vaak is de hoofdoorzaak gewoon energie: ‘Ik krijg geen
energie meer van hem of haar.’ Let wel,
vreemdgaan is een gevolg, niet een
oorzaak van een relatieprobleem. Die
ligt ergens anders. En bedenk dan dat
twee van de drie stellen wel ergens een
probleem over heeft.”

Gaan we sneller en vaker vreemd
dan vroeger?
“Je zou het bijna zeggen. Wie doet het
niet? Is het niet fysiek, dan wel virtueel
of in je fantasie – ook een vorm van
vreemdgaan. Maar nee, overspel is
van alle tijden, een normaal, menselijk
verschijnsel. Het spel van begeerte moet
gespeeld worden. Sla de klassiekers er
maar op na: Shakespeare, de Griekse
en Romeinse literatuur en anders wel
Lady Chatterley en haar tuinman. Niets
nieuws onder de zon. Vreemdgaan komt
vaker voor dan griep - en dat wordt nog
vergoed.”

Het zijn natuurlijk altijd mannen
die de kluit belazeren...
“Welnee! Mannen hebben de naam,
maar ik ontmoet net zoveel mannen die
belazerd zijn. Ook vrouwen gaan graag
vreemd en zijn gek op het bouwen van
intriges. Zelfs als alles oké is binnen hun
relatie zoeken veel vrouwen naar dat
extraatje. Fiftyfifty zeg ik.”

En dan maakt het niet uit dat
mannen - in emotioneel opzicht
- makkelijker vreemdgaan dan
vrouwen?
“Ook dat idee is hardnekkig - en
misschien is het ergens wel zo. Maar
mijn ervaring is dat wat voor mannen
geldt, ook voor vrouwen opgaat. En
dan heb ik het over de behoefte aan
spanning en thrill seeking. Ik zie veel
vrouwen die heel sterk hun mannelijke

kant hebben gevormd en die jou net zo
goed van de fiets trekken en zeggen:
‘He, lekker ding, kom eens hier, ik zie
jou wel zitten.’ Dat zijn mogelijk vrouwen
die zelfbewust zijn, een goed contact
met zichzelf hebben en weten wat ze
willen en voelen.”

Iedereen lijkt het te doen, maar we
blijven het ongepast vinden.
“Niemand vertelt dat hij of zij vreemdgaat. In de media lijkt het wel of we het
normaal vinden, maar dat is niet zo.
Daar zit een probleem, dat niemand
praat over zijn relatieproblemen. Een
taboe versterkt zichzelf. Als je de
behoefte voelt, maar er niet over kan
praten met vrienden of collega’s, dan
gaat je onderbuik het overnemen. Dan
heb je al besloten om het te doen, nog
voordat de kans zich aandient en het
echt gebeurt. Wat nog gekker is, is dat
we wel negen à tien uur per dag goed
op mogen schieten met een collega.
We delen alles met elkaar, begrijpen
elkaar, hebben een geestelijke intimiteit
en zijn steeds in elkaars nabijheid. Geen
probleem. Maar zodra er een zoen
of meer wordt gegeven, dan ga je de
grens over. Ik zou juist niet goed slapen

als mijn vrouw het ‘heel goed’ kan
vinden met een collega.”

Kan een minnares een relatie
redden of is overspel het begin
van het einde?
“In China bestaat de oude wijsheid dat
dankzij de concubine de relatie kan
bestaan. Er zijn genoeg mannen en
vrouwen die – al dan niet openlijk - voor
een geregisseerde afspraak kiezen. Wat
ook voorkomt, is de binnenechtelijke
relatie. Dan weten beide partners dat
een van de twee een lover ‘on the side’
heeft. Het komt ook dubbel voor, dat
beide partners voor de spanning en/

of frequentie buiten de deur eten. Een
uitgewerkte vorm is om samen naar een
liefdesboerderij te gaan en je daar met
anderen uit te leven. Ik ken een man
die met een biertje aan de bar van zo’n
boerderij gaat zitten, terwijl zijn vrouw
zich een paar meter verderop laat uitwonen. Oh ja, alles wat je kan bedenken,
dat bestaat. Mijn klanten maken me
wijzer dan ik al ben. Hoeveel en waar
al die parkeerplaatsen zijn, op welke
datingsites je moet zijn. Maar als zulke
uitspattingen de relatie in stand houdt,
waarom niet? Wat niet wegneemt dat

Praktijk
Bert Ruitenbeek is relatiepsycholoog, coach en
mediator bij Adviespraktijk Leeuwenhart in Den
Haag. In het relatieveld
is hij bezig mensen te
helpen hun relatie te
verbeteren, scheiding te
voorkomen of in goede
harmonie te scheiden.
Hij is bovendien, samen
met Petra Slingenberg,
de initiatiefnemer van
het Scheidingscafé bij
Paagman Den Haag.
www.leeuwenhart.nl
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overspel voor veel stellen reden is om
uit elkaar te gaan. De een wil dat al na
een heimelijk sms’je te hebben ontdekt,
terwijl een ander het zijn of haar partner
nog drie keer kan vergeven voordat de
stekker eruit gaat.”

Wat moeten mannen doen om
te voorkomen dat hun vrouw
vreemdgaat?
“De verstandhouding tussen mannen
en vrouwen is veranderd. Vrouwen
willen een man die gedichten schrijft,
maar hen ook eens lekker aanpakt en
in zee gooit. Maar lieve mannen met
enorme ballen zijn moeilijk te vinden.
Mannen worden – even overdrijven - of
gedreven door testosteron of hebben er
te weinig van. Ik heb mannen ontmoet
aan wie ik heb gevraagd of ze hun
vrouw nog weleens ‘pakten’. Nog niet
eens om meteen seks te hebben, maar
meer in termen van contact. En dan zegt
de vrouw: ‘Nee, doet ‘ie nooit. Alleen
als ik ‘m opwind, lukt het wel nog wel,
maar dan is meneer al na drie minuten moe.’ Aan de andere kant heb je
macho’s die alleen het mannelijke stuk
kunnen neerzetten. Die hebben het
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ook moeilijk, want je kan wel met iedereen neuken, maar niet met iedereen een
echte relatie hebben – tenzij je neuken
ook een relatie noemt natuurlijk.”

Lastig dus?
“Ja. Er moet nu gecommuniceerd
worden. Maar veel mannen hebben
niet geleerd dat je vrouw ook je maatje
kan zijn. Veel vrouwen vinden mannen
daarom licht autistisch, per definitie.
Mannen praten nauwelijks, vertellen te
weinig over hun gevoel. Waar vrouwen
een appèl op doen, is het vrouwelijk
stuk van de man. Dat is ook weer een
taboe, dat de man zijn vrouwelijke, wat
zachtere, intuïtieve kant laat zien. Dat
heet dan kwetsbaar – maar wat valt er
eigenlijk te kwetsen?”

Nog tips?
“Wie zoekt naar een betere en duurzame
relatie kan de ‘Hand van Vijf’ als leidraad
nemen: 1) aandacht, 2) intimiteit, 3) seks,
4) communicatie en 5) onvoorwaardelijkheid en respect. Het gaat dus niet
vanzelf, liefde is immers een werkwoord.
Dus keihard werken, elke dag, voor de
relatie en voor jezelf.”

