
Vreer-ndgoon,
opbiechtenËt niet?

Rurr-n een kwcrt von c e r-ncnnen én vtcuwen
rilCi weleens een soheve sohccts Mcor zcuCen zi;

hun sLlppertle ook eerlijk cpbiechten?

Borbqro (42, getrouwd met
Jurgen en moeder vqn lwee
tieners): "Het klinkt misschien

slop, moor mijn slippertje is me

overkomen.Jurgen en ik hebben

een fijne relotie, met hem wil ik

oud worden.Toch ben ik twee
joor geleden vreemdgegoon.
lk hod een coochingsweekend
geboekt. lk wilde oon mezelf

werken, wont op dot moment
zot ik niet helemool lekker

in mijn vel. lk vond het ollemool
heel sponnend, moor een poor

minuten no binnenkomst hod
ik ol door dot het een bijzonder
weekend zou worden, Mijn oog
viei nomelijk op een knoppe

mon - een ondere deelnemer.
Al snel gingen we de diepte in.

Onbekenden legden hun ziel

en zoligheid bloot, er werd
gehuild en gelochen. Zoiets

schept blijkboor een bond.
Rogier en ik konden het goed
met elkoor vinden. No olle
gezomenlij ke sessies zochten

we elkoor op, Hij vroeg of ik zin

hod in een ovondwondeling,
Het wos ol loot, moor ik wos

zo hyper von de dog dot ik

ermee instemde. We kletsten

honderduit en Rogier zei dot hij

me leuk vond.
lk wos gevleid, Het wos long
geleden dot iemond op die
monier met mij hod geflirt.

lk schrok er ook von, wont wot
moest ik ermee? lk vroeg me oÍ

hoe het zou ztjn met hem
te zoenen. Niet veel loter wist ik

het.We zijn één keer met elkoor

noor bed geweest, in het hotel

woor we overnochtten.
De volgende dog sproken we

ollebei uit dot het doorbij
moest blijven. Rogier wos

net ols ik getrouwd, lk heb

Jurgen nooit iets gezegd. Heï

stelde écht niks voor, het wos

Iust, meer niet. lk heb Rogier

doorno ook nooit meer gezien

oÍ gesproken. Het schuldgevoel,
woormee ik nog geregeld
komp, zie ik ols mijn strof.

Doormee moet ik deolen. Moor
om Jurgen te confronÍeren
met mijn domme octie? Nee,

dot wil ik hem niet oondoen,
Doorvoor is hij te lieÍl'
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RETATIECOACH Cocky Drost (38, getrouwd
en moeder von vier kinderen): "Opbiechten.

dot slippertje.Althons, dot is wot ik zou doen,
Wot ik vook hoor in mijn proktijk. is dot mensen
bong zijn elkoor pijn te doen, ols ze een
misstop opbiechien. Nou, die pijn heb je de
onder ol gedoon toen je het deed. Heï blijÍt
een knoop in je ziel ols je dot voor lezelf houdt
Je bouwt don Íeitelijk verder op een foke-
Íundoment; ooii zol de boel insïorten
Nu hoeft getrouwd ziln niet te betekenen
dot je voor oltijd bij elkoor moei blilven. Het is

wel verstondig uiï te zoeken woor je onrust
vondoon komt. Als je een goede relotie hebt
en elkoor niet kwijt wilt, hoeft het niet op
één keer vreemdgoon stuk te lopen. Het is

een onder verhool ols het goot om geregeld
of longdurig vreemdgoon. Het vreemdgoon
kon een symptoom zijn von een onderliggend
probleem, Proten jullie nog wel met elkoor?
Leven jullie niet te veel longs elkoor heen?
ls de bosis von de relotie wel in orde? ln zo'n
gevol kon het opbiechten von vreemdgoon
juist de druppel zijn om uit elkoor te goon.
Soms wordt vreemdgoon joren loïer
opgebiecht, Zo ken ik iemond die dot
pos no vijf joor deed, Op het moment dot
het vreemdgoon plootsvond, wos de reloiie
niet sterk genoeg dot te overleven. Moor
in de vijf joor die volgden heeft de relotie
zich verdiept en is hij sterker geworden.
Het opbiechten von het vreemdgoon wos
heï lootste wot nog iussen het stel in stond.
Mijn odvies: mook het onderwerp binnen
je relotie bespreekboor, ook ols vreemdgoon
niet oon de orde is, Het is mokkelijk te roepen
dot het voorbij is ols de onder vreemdgoot,
moor doormee zorg je er wel voor doï hei
moeilijk wordt er eerlijk over ïe proten,
terwijl dot juistzo belongr;k s.Wees er
genuonceerd over."
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Nqnette (34, getouwd met Johon, moeder von een
zoon vqn ocht): "lk heb Johon huilend opgebiecht
dot ik wos vreemdgegoon, de dog nodot het wos
gebeurd, lk kon niet met een leugen leven. lk wisÍ
ook dot ols ik het verborgen zou houden, hei voor
oltijd ïussen ons in zou blijven stoon. Je hoort in een
huwelijk niet zulke grote geheimen voor elkoor
te hebben, Omgekeerd hod ik het ook willen weten.
Don moor Íelle pijn, mocrr don kun je von dooruit
wel verder, De blik in Johons ogen toen ik het zei,

vergeet ik nooiÍ meer, Hij wos zo verdrietig.
lk wos bong dot hij een punt ochter ons huwelijk
zou zetten,Tegelijkertijd wist ik ook dot hij ons gezin
niet zomoor zou opgeven, En ik wilde dot ook niet.
lk heb hem op olle mogelijke monieren duidelijk
gemookt dot ik ervoor wilde vechten, DoÍ dit
mijn fout wos. En een poor weken en een oontol
gesprekken loter, kwomen we erochter dot mijn
vreemdgoon wel ergens vondoon kwom. Johon
werkte in die tijd ongelofelijk veel en onze zoon
wos nog klein en vroeg veel oondochi. lk miste iets
en heb dot gezocht bij de eerste de beste mon die
oprechÍe interesse in me toonde, Het is geen excuus,
moor wel een verkloring. We zijn in theropie gegoon.
Het heeft even geduurd voordot ik Johons vertrouwen
volledig hod teruggewonnen, Het is nu zes joor
geleden en onze relotie is sterker don ooit, lk ben blij
dot ik het destijds heb gezegd."

,Als ik héf
opbiecht,

is mijn relotie
zeker over'

',lk'lk§ír.fi,iet
g§,n,l,te.U§'i

àn,,.lhèb,,,l;lf §l
id§.§:aö:m...y§If§.§;

+.r@SiW!:'.
.., :+!!c.:.1Fi,1!,lr:lj :r+.

:

Morilynn (31, woont somen met Morc): "lk ben een losbol, een feestbeesi
en dot weet Morc, Er is geen feestje doi ik overslo - of ik moet ziek op bed
liggen, lk hou von oondocht en íirten. Dot geeft me een goed gevoel,
Soms goot dot flirten wot ver. Don zoen ik met een ondere mon,
Morc weet dot en heeft gezegd dot door bij hem wel een keihorde grens
ligt.'Een onschuldige zoen, door lig ik niet wokker von, Moor ols je het bed
deelt met een ondere mon, ben ik weg', heeft hlj gezegd.lk durf hem niet
te vertellen dot ik die grens een keer ben overgegoon, Het wos een klossiek
verhooli fijn feest, goede muziek, veel te veel wijn en een knoppe vrijgezelle
mon,'Recipe Íor disosteí, zei mijn beste vriendjn nog lochend, toen ze ons
somen zog, lk deed er luchtig over; er zou échi niets gebeuren. Moor het
ging wel mis. Die knoppe mon en ik hingen de hele ovond om elkoor heen.
En oon het einde von de ovond wos de sponning zo grooi. dot ik toch
met hem meeging. Het wos een onenightsiond von hooguit een uur.
Toen no de seks de sponning uit de lucht wos, heb ik me oongekleed
en ben ik snel op mijn fieis gesprongen, lk weet niet eens hoe hij heettel
Omdoi Morc zo Íel en stellig zegï dot hij me verloot ols ik ooit vreemdgo,
houd ik het voor me, lk wil hem niet kwijt, doorvoor ben ik veel te gek
op hem. lk heb me voorgenomen het nooit meer zover te loten komen
en probeer er niet te veel oon te denken. Het wos stom von me, moor ik

weiger zo'n missiop mijn relotie te loten verknollen."
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Theo (44, woonl somen en is moeder von drie kinderen): ,,Nondo hod
door doÍ er iets met me oon de hond r,,,cs C ^. - , :.e )í, stond er ol een
tijdje slecht voor, moor vonof heï mome.t oc- ' =3- cÍorre kreeg met een
collego, werd ik onders, Mijn humeur glng c 3 r3^-3. cp Het ene moment
wos ik euÍorisch door mijn verrieÍdhe d. Het crce.= -3.^enï weer down
door de ellendige situotie woorin ik mezelÍ hcd ce-cnoeuvreerd.,wot is er
toch meÍ je? Heb je soms een onder?,wilde h I r.,,eter-, no weer eens een
huilbui, Doordot hij het zo rechistreeks vroeg, gof tk ee: 1k onïwoord,
Die biecht bleek de drupper, Nondo en ik hebben koir coorno besroten
uit elkoor te goon. rk wirde geen theropie, ik wirde verder met die coilego,
We zijn nu zes joor gescheiden en met die collego von ïoen, woon ik
inmiddels somen én we hebben een kindje gekregen. k ben nu veel
gelukkiger don ik in mijn huwelijk ooit geweest ben.Toch voel ik me
nog steeds schurdig over dot bedrog, rk hod dot liever onders oongepoki."

Diler-nr-no

LIEFDE§PSYCHOTOOG Mire[o Brok
(38, woont somen): "Op de vroog
oÍ je vreemdgoon wel of niet moet
opbiechten, kon ik geen eenduidig
ontwoord geven, Doi is per persoon,
per relotie, per offoire verschillend.
Als het om een eenmolig incident
goot en het betekende niets,
kun je ervoor kiezen voor oltijd ie
zwijgen. De emoties moet je in het gevol
von zwijgen zelf drogen.
lk rood mensen wel oon oon zelÍonderzoek te
doen no vreemdgoon, probeer er een les uit
le trekken. Deed je hei bijvoorbeeld omdot je
oondocht kreeg tijdens het stoppen en net iets
te veel hod gedronken, don kun je besluiten dot
risico voortoon 1e vermijden, AÍs je besluit het je
portner wel te verïellen, kon doi je ook weer iets

'Je kunt ervoor kiezen
voor oltijd te zwijgen'

leren over het mens-zijn. Hoe kijken jullie eigenlijk
noor vrijheid en hormonie binnen de relotie?
We zijn geneigd fouten oÍ te stroffen, moor jullie
kunnen er ook mei mededogen noor kijken,
Vroog je doorom ook oÍ of je portner een biecht
oonkon, Of hij oÍ zij rotioneeÍ genoeg is erover
ie spreken, er sqmen von te leren en uiteindelijk
vergeving 1e bieden.
lk geef mijn cliënten in gevol von vreemdgoon
geen odvies, lk go met ze in gesprek en loot ze
zelfonderzoek doen; jij bent zelÍ expert in de
groei von je relotÍe.
Woor je wel rekening mee moet houden, is de
mogelijkheid dot het bedrog ooit wordt onidekï.
De een zegt ochïeroÍ: 'Hod ik hei moor nooi.l
geweÍen.'Moor vook hoor je bij een lo.lere
ontdekking juist: 'Hod het me moor eerder
verteld.'Hoe zou jouw portner reogeren? Als 1e
somen een situotje von vreemdgoon goed vi +

doorstoon, moet je ollebei openstoon voor g.oe
Je zult ollebei oon de slog moeten. lk heb ,;ee
koppels gezien die von tevoren riepen do: ze :=
relotie zouden verbreken ols de onder oc - tl _

vreemdgoon, moor dic ioch somen do3-e ^ g=-
Je kunt zoieïs niet von levoren inschc-e- .,=-

zools je ook niet kunt stellen dot 11 ncc - 
==^misstop zult moken, Vreemdgoon _ c. ^=- ^- _

om flirien, emotioneel vreemdgcc- :c:^=^ :.
seks goot - is'doen woï n et mcE -=- g:.-
sponning, hei is heï hoogsie spe cc- ,.. . < _-,^e.
spelen. De verleiding is grccï e. = <_.- c e ó co
uit de bocht v regen. leder me.s .r-ockï.ot.rïen
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'Mijn biecht

wos de druppel,
we gingen uit elkoor'
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