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IN HAAR ZOJUIST VERSCHENEN BOEK (S)EXPERIMENTEREN BESCHRIJFT ZE HAAR ZOEKTOCHT NAAR EEN
ALTERNATIEF VOOR EEN MONOGAME LIEFDESRELATIE.

Het keerpunt in mijn leven diende zich aan toen ik moest concluderen dat mijn open relatie faliekant mislukt was. Wat een
blamage! Lang had ik als een missionaris deze vorm van vrije
liefde gepredikt. Ik was ervan overtuigd dat het de stairway to
heaven was. Dé manier om duurzame liefde te combineren met
een spannend seksleven. Maar wat in theorie prachtig klonk,
bleek in de praktijk niet te werken. De reden was simpel: ik
kon seks en liefde niet scheiden. Ik ontwikkelde gevoelens voor
mijn minnaars. Bestelde sushi met ze, dronk wijn in bed, knuffelde, deelde geheimen en keek ze in hun ogen tijdens de seks.
Dat was niet de deal – alleen betekenisloze onenightstands
waren geoorloofd. Het is alleen hartstikke moeilijk het bij één
keer seks te laten wanneer je een geweldige klik
hebt met een minnaar. Ik wilde een open relatie
zodat ik juist níét hoefde te liegen en bedriegen.
Maar binnen no-time had ik affaires en werd
mijn leven onvoorstelbaar gecompliceerd.
Het kostte me mijn relatie en ik wist zeker: dit
nooit meer. Ik wilde nooit meer grenzen overschrijden en nooit meer mijn relatie op het spel
zetten. Het zou dus logisch zijn geweest als ik in
het vervolg voor monogamie had gekozen. Maar
er was één probleem: ik kon me nog steeds niet
voorstellen dat ik tot het einde der dagen seks
zou hebben met maar één man. Nóóit meer de
spanning van flirten, verleiden en veroveren.
Kon het echt niet anders?
Relaties zijn ingewikkeld. We hebben bijna
allemaal behoefte aan geborgenheid, aan liefde. Maar op erotisch vlak hebben we vaak óók

‘IK WILDE NOOIT
MEER MIJN
RELATIE OP HET
SPEL ZETTEN’

behoefte aan spanning en avontuur. Die spagaat
is lastig. Een persoon moet al onze tegenstrijdige, hooggespannen verwachtingen waarmaken, tot de dood ons scheidt. En we leven láng
tegenwoordig. Niet zo gek dat het een slagveld
is in relatieland! Het romantische ideaal van
strikte monogamie wordt ons
met de paplepel ingegoten, maar
er wordt vreemdgegaan bij het
leven.
Ik besloot op onderzoek uit
te gaan. Passie is voor mij te
belangrijk om zonder slag of
stoot in te leveren voor ‘houden
van’. Ik wilde het beste van twee
werelden: duurzame liefde én
avontuur. Daarom stelde ik de
vraag: bestaat er een relatievorm
waarin ik die zaken veilig kan
combineren? Ik heb met allerlei
mensen gesproken die overtuigd monogaam waren of juist
onconventionele relaties hadden
en leerde dat een goede relatie
maatwerk is. Er is geen one size fits all. Mijn
nieuwe liefde en ik zijn er wel uit. We hebben
van alles uitgeprobeerd. Een open relatie past
ons niet. Maar we houden de deur op een kier
voor de broodnodige frisse lucht.
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