
pvallend uit-
gangspunt van
de Nederlandse
Blanca: de ge-

volgen van over-
spel kunnen in

één lang weekend
verwerkt zijn, of toch

in die mate dat het paar
zicht heeft op een uitweg. «In mijn
praktijk in Amsterdam kreeg ik veel
stellen over de vloer bij wie de relatie
was vastgelopen op ontrouw. Je praat-
te dan een uur, maar dat was zelden
lang genoeg. Net wanneer het interes-
sant begon te worden, moest je hen
naar huis sturen, waar ze weer wer-
den ondergedompeld in hun routine
van kinderen, koken en werken. Hier
hebben we tijd om tot de kern door te
dringen met een programma dat spe-
cifiek is opgezet rond de verwerking
van ontrouw. Het paar is een heel
weekend samen en moet alleen aan
elkaar en de relatie denken. Dat de
therapie in een idyllische omgeving
plaatsvindt, is een meerwaarde.»
De schilderachtige schoonheid van
Orta San Giulio als pleister op de won-
de, en de golven van het Ortameer —
het kleinere zusje van Lago Maggiore
  — voor meer innerlijke rust. Orta San
Giulio is van oudsher een bedevaarts-
oord, het klooster op Isola di San Giu-
lio biedt al eeuwen onderdak aan zoe-
kers en dwalers. Geliefden in woelige
waters passen wel in dat rijtje. 

Verwoestende pijn
Ze beginnen met Blanca aan een lange
zoektocht: hoe verwerken we dat
overspel? «Bij sommigen is het bedrog
zeer recent en nog erg rauw, bij ande-
ren is het tien jaar geleden gebeurd,
maar blijft men ertegenaan lopen. Bij
de ene ging het om een dronken avon-
tuurtje tijdens de vrijdagavondborrel,
de ander leidde een jarenlang dubbel-
leven. Maar wat alle stellen gemeen
hebben, is de bereidheid om er samen
voor te gaan, om te zien of ze de on-
trouw een plaats kunnen geven.»
«Ontrouw is verwoestend», zegt Blan-
ca. «Ik hoor weleens: ik wou dat mijn
partner was overleden in plaats van
vreemdgegaan. Dat klinkt hard, maar
het geeft aan hoe diep de pijn zit. Een
overlijden verwoest de toekomst die

je voor ogen had, maar laat het verle-
den intact. Ontrouw werpt ook een
schaduw op het gemeenschappelijke
verleden. Was het allemaal een leu-
gen? Je wordt echt binnenstebuiten
gekeerd.»

Slachtoffer en dader
Een verblijf in het Cheat Retreat be-
gint met een welkomstgesprek op
donderdag, waarin Blanca peilt naar
het ontrouwscenario: wie, wanneer,
waar en wat nu. «Dan is het al helder
hoe de kaarten liggen en waar de pijn-
punten zitten. Meestal is er een grote
bereidheid: ze willen heel graag leren
tot elkaar komen, begrip hebben voor
elkaar. Het is mooi om dat te zien.»

Vrijdag gaan de therapeute en het
paar op stap. «We nemen het bootje
naar de overkant van het meer. Soms
om te picknicken, soms hebben we
een lunch in een gastronomisch res-
taurant, naargelang wat het stel wil.
We praten de dag door. Wat is er ge-
beurd? Waar lopen ze tegenaan?»
Het programma is maatwerk, maar dé
rode draad is om niet alleen het ver-
driet van de bedrogene te respecteren,
maar ook oog te hebben voor de pijn
van de bedrieger. «Overspel wordt
vaak gereduceerd tot een clichématig
verhaal met een dader en een slacht-
offer», zegt Blanca. «Alle aandacht
gaat naar het slachtoffer, wiens we-
reld volledig is overhoop gehaald. De
vreemdganger krijgt zelden een stem,
terwijl ook zijn of haar verhaal be-
langrijk is. In mijn aanpak krijgt ook

de ‘dader’ voldoende aandacht. Na-
tuurlijk is het pijnlijk. Het is moeilijk
om als overspelige toe te geven dat de
affaire je goed heeft gedaan, dat je je
relatie wel wil redden, maar ook wor-
stelt met liefdesverdriet om de min-
naar of minnares. En het is zeker heel
erg pijnlijk om dat te moeten horen.
Maar ik ben er echt van overtuigd dat
hier de ‘winst’ zit. Je moet de twee
kanten van het verhaal kennen en ver-
werken. Schuld, spijt, liefdesverdriet...
Het zijn moeilijke thema’s maar erg
belangrijk om aan te raken, want daar
zit de heling. Het is mijn taak als the-
rapeut om dat gesprek te leiden als
onpartijdige derde. Dan worden die
lastige emoties makkelijker om aan te
horen. Juist het feit dat ze besproken
kunnen worden, geeft verlichting.»

Twee tempo’s
De bedrogene is vaak erg geïnteres-
seerd in alle details: hoe is het begon-
nen, waar spraken jullie af, hoe was de
seks? «Dat is logisch», zegt Blanca. «Je
zoekt naar houvast, wil helderheid en
inzicht krijgen in de brij waarin je
bent aanbeland. Je wil opnieuw struc-
tuur brengen in het leven, want je
weet het even niet meer. Maar het is
geen goed idee om daar te ver in gaan.
De vraag: wat heeft die affaire met je
gedaan, is belangrijker dan te weten
welke kleur haar ondergoed had, of
wat zijn favoriete standje was. Boven-
dien introduceren die details een
beeld in je hoofd dat je misschien niet
meer kwijt raakt. Dat veroorzaakt veel
ellende.»
De therapeut heeft als opdracht twee
tijdsbelevenissen met elkaar te ver-
zoenen. Blanca: «De vreemdganger
weet uiteraard al lang waar hij of zij
mee bezig was en wil zo snel mogelijk
verder, zodra de affaire aan het licht
komt. De focus ligt op de toekomst:
zand erover en doorgaan. De bedroge-
ne loopt achter de feiten aan, zit vast
in het verleden en stelt vragen als:
‘Waar was je toen?’ en ‘Kenden jullie
elkaar toen al?’. Die wil alle puzzel-
stukjes leggen. De kunst voor de aan-
richter van het kwaad is om daar ein-
deloos begrip voor te hebben en ein-
deloos veel tijd voor vrij te maken, zo-
dat de ander al die gevoelens ver-
werkt krijgt. Meestal voel ik snel bij
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Goede manieren gaan nooit uit de
mode.Onze journaliste

LENE KEMPS vraagt zich af wat
wel en niet kan in een snel
veranderende wereld.

Het huis leegmaken
Ik ben samen met mijn broer het huis van mijn moeder
aan het leegmaken na haar overlijden. Een hele klus, die
ook emotioneel zwaar weegt. Meubels kan je verkopen,
maar wat doe je met zaken die voor haar belangrijk 
waren, maar waar je niets mee kan: de vele doop- en
postkaartjes, communie- en doodsprentjes... Om van
foto’s en dia’s nog maar te zwijgen. Het voelt niet goed
om ze weg te gooien, maar je kan toch moeilijk alles
bijhouden. Enige suggesties?
K. Y. uit Mol

Je staat voor een moeilijke 
opgave want haast elk object
roept herinneringen op, en elk
stukje papier krijgt emotio-
nele waarde. Sara Van Wesen-
beeck (lifecoach en professio-
nal organizer, www.barking-
dogs.be) heeft tips die kunnen
helpen bij dit soms pijnlijke
proces. «Het zijn niet zomaar
kleren, meubels of postkaar-
ten, het gaat om herinnerin-
gen. Je maakt een huis leeg en
komt een mensenleven tegen.
Maar je kan natuurlijk niet al-
les bijhouden», beseft Sara.
«Een vraag die bij het schiften
kan helpen is: wat zijn mijn
mooiste herinneringen; en
welk object, kaartje of fotootje
ondersteunt die? Een huis
leegruimen is een proces van
loslaten: wat vind ik belang-
rijk?, wat wil ik bijhouden?, wat
geeft me energie?, welke her-
innering maakt me blij? Maar
vraag je ook af wat in jouw
huis alleen maar extra ballast
zal zijn. Een heel geruststellen-
de gedachte bij het leegrui-
men, is dat je bepaalde zaken
een tweede leven kan geven.
Jij hebt niets aan die dozen si-
garenbanden, maar ergens is
er een verzamelaar voor wie ze

veel betekenen. Jij weet niet
wat aan te vangen met die
doodsprentjes of oude foto’s
van mensen die je niet kent,
maar voor de heemkundige
kring van je dorp kunnen ze 
interessant zijn. Als er nog
broers of zussen van je ouders
leven, kan je hen ook contac-
teren. Zij zijn misschien blij
met de oude foto’s en kaarten.
Het internet biedt een schat
aan informatie over verzame-
laars en liefdadigheidsinstel-
lingen, nog los van de kring-
winkels die goede spullen
aanvaarden en recycleren. Een
huis leegmaken staat dus ze-
ker niet gelijk met weggooien.
Als je twijfelt, is een fotoboek
maken soms een uitweg. Je wil
niet noodzakelijk dat oude
bloemetjesservies mee naar
huis nemen – het is niet meer
volledig en kan niet in de vaat-
wasser – maar kan er wel een
foto van nemen. Net als van
andere spullen die je moeilijk
kan loslaten, maar niet meteen
in je huis wil. Trek in elk geval
genoeg tijd uit voor dit proces.
Laat je niet onder druk zetten.
Je wil geen spijt hebben dat je
sommige zaken hebt wegge-
gooid.»

Al die pakjes
De verloofde van mijn zoon laat de pakjes die ze bestelt
bij ons thuis leveren omdat wij er haast altijd zijn. De
jongste tijd vinden we het een beetje overdreven hoe-
veel er bij ons aankomen, het lijkt wel elke dag sinter-
klaas. Ze zijn nog jong, begin de twintig, en ik vind het
geen goed voorteken voor als ze ooit trouwen, dat ze 
zo makkelijk geld uitgeeft. Hoe snijden we het onder-
werp aan bij onze zoon?

M.B. uit Bonheiden

Het is een begrijpelijke, men-
selijke reactie om je vragen te
stellen over hun koopgedrag
bij het zien van zoveel pakjes,
maar Ilse De Block (Opvoe-
dinglijn.be, 078/15 00 10)
raadt toch aan op de tanden 
te bijten. «Je wil je zoon be-
schermen tegen mogelijke fi-
nanciële kraters, daar kunnen
we alleen maar begrip voor
hebben, maar de vraag is: is
het nog jouw taak om in te
grijpen? Natuurlijk vind je dit
een vervelende situatie, maar
het gaat om twee jongvolwas-
senen die op eigen benen
staan. Het is beter ze hun ei-
gen keuzes en fouten te laten
maken, hoe moeilijk het ook is
om dat te zien. Elke generatie
heeft recht op zijn eigen leer-
proces.»
«Het is ook goed om eraan te
denken dat je interpretaties
misschien wat te voorbarig
zijn. Uiteindelijk wéét je niet
wat er in die pakjes zit. Mis-
schien sparen ze hun potten
en pannen wel bij elkaar voor
het huwelijk. Je gaat ervan uit

dat het om overbodige aan-
kopen gaat, om ‘verspilling’,
maar dat weet je niet zeker.
Misschien heeft ze die spullen
nodig voor haar werk, mis-
schien kosten ze alles bij el-
kaar niet zoveel, misschien zijn
de pakjes wel voor iemand 
anders. Trek niet te snel con-
clusies, want je hebt niet alle
informatie. Als je het onder-
werp toch wil aansnijden, doe
het alleen als je het luchtig kan
houden en zonder verwijten-
de of sarcastische ondertoon.
Met een kwinkslag, zoals je
schrijft: ‘Het is hier precies elke
dag sinterklaas tegenwoor-
dig’. Probeer in te schatten
hoe zo’n opmerking bij je
zoon en zijn vriendin zou bin-
nenkomen. Wat je zegt, kan
immers scheurtjes in de relatie
veroorzaken. Is het dat waard?
Probeer de situatie te zien als
een oefening in loslaten. Je
zoon bouwt zijn leven op met
zijn vriendin, en het is goed
om hen de vrijheid te geven
om dat met zijn tweeën te
doen, zonder inmenging.»

Weekend
zaterdag 19 september 2020

«Het werkt onwijs goed als je mensen uit hun
dagelijkse sleur haalt», zegt relatietherapeute
Blanca van den Brand, die zich specialiseerde
in het aanpakken van ontrouw tijdens
zogenaamde ‘cheat retreats’ in Noord-Italië. 
Op die idyllische locatie ziet ze veel jonge,
overspelige vrouwen «op zoek naar een betere
versie van zichzelf.»      LENE KEMPS

«Mannen
‘managen’ een 
affaire veel beter.
De verhouding is
voor hen zelden 
een reden om hun 
huwelijk op te 
blazen»
Blanca van den Brand

Nederlandse relatietherapeute         

Relatietherapeute
Blanca van den
Brand maakt zich
sterk in een lang
weekend de 
gevolgen van 
ontrouw aan te
kunnen pakken,
zodat koppels 
verder kunnen. 
Foto’s Harold Pereira

Jullie beloofden elkaar ooit  eeuwige
trouw, maar na jaren samenzijn leken
de kriebels verdwenen. Tot je hart plots 
voor een ander weer in vuur en vlam
stond en je die   belofte verbrak. 

Kan een relatie ontrouw
overleven? Ja, zegt de
relatietherapeute.

OVERLEEFT  LIEFDE
NA  ONTROUW?

«8  op  de  10 

koppels of die bereidheid er is. Als ze
nog openstaan voor de pijn van de an-
der, voor schuldgevoelens en verdriet,
is er kans tot slagen.»
In de verwerking van het bedrog
speelt vaak een element van straf
mee. De dader moet lijden en kruipen.
«Ook dat is logisch», vindt Blanca. «De
bedrogene wil dat de dader dezelfde
pijn voelt. Ontrouw is een erg goede
stok om mee te slaan. Dat is gelijk ook
het risico, met dat meppen kan je een
heel leven doorgaan. Het is goed die
boosheid toe te laten, en kenbaar te
maken wat er in je omgaat. Maar op
een gegeven moment moet het over
zijn en moet je elkaar kunnen verge-
ven. Dan kan je er sterker uitkomen.
Al moet je van goeden huize zijn om
het aan te kunnen, het is een zwaar en
soms slopend proces.»

Wie zijn de stellen die Blanca op be-
zoek krijgt in Italië? «Tegenwoordig
zie ik veel jonge vrouwen als vreemd-
ganger, ze maken tachtig procent van
mijn cliënteel uit. Ze verdrinken in
wat er allemaal van hen verwacht
wordt: werken, moeder zijn, pampe-
ren, eten geven, voorlezen... Ze heb-
ben het gevoel dat ze alle ballen in de
lucht houden, maar zelf niet meer
meetellen. Als ze dan iemand ont-
moeten die hen aantrekkelijk en inte-
ressant vindt, geïnteresseerd is in hun
politieke opinies en hun zin voor hu-
mor waardeert... Tja, dan is de verlei-

ding groot. Je vindt dan de persoon te-
rug die je vroeger was, voor er kinde-
ren waren. In dat opzicht ben ik het
eens met relatietherapeut Esther Pe-
rel. Een affaire heeft weinig te maken
met je partner: je wil geen betere ver-
sie van hem of haar, je bent op zoek
naar een betere versie van jezelf.»
Vrouwen zijn ‘minder goed’ in
vreemdgaan, stelt Blanca vast. «Over-
spel brengt hen in totale verwarring.
Mannen ‘managen’ een affaire veel
beter. De verhouding is voor hen zel-
den een reden om hun huwelijk op te
blazen, maar bestaat als een parallel
universum naast hun vaste relatie.
Vrouwen kunnen de twee moeilijker
splitsen. ‘Dit heb ik nog nooit meege-
maakt’, zeggen ze. ‘Hier moet ik iets
mee doen.’ Ze willen vaak alles achter-
laten voor die plotse verliefdheid. Dat
vind ik schrijnend. De oplossing is niet
om je leven op te blazen en in die af-
faire door te schieten. Zelfs met een
andere man verandert je leven niet
plots. Je blijft moeder. En je komt altijd
en overal jezelf terug tegen.»
Belangrijk is om de reden van het
overspel te achterhalen. «Het ‘waar-
om’ is de weg terug. Als je inziet waar-
om je bent vreemdgegaan, dedrama-
tiseert dat de zaken. Je hebt een reden,
er is een soort van logica. Als je er dan
in slaagt daar lessen uit te trekken, is
dat fantastisch», zegt Blanca. Haar 
belangrijkste tip: «Leid een rijk leven.
Probeer de opwinding uit de affaire te
integreren in je dagelijkse realiteit.
Waar voel ik me goed bij? Wat geeft
me energie? Wanneer zie ik mezelf
graag? Creëer een vol bestaan voor je-
zelf, ondanks alle verplichtingen.»

Open relatie
Als dag één heel pijnlijk en diep kan
zijn, dan is het daarna vaak wat meer
ontspannen. Blanca: «Vaak hebben ze
die eerste dag de bodem bereikt, en
zijn ze op dag twee trots en blij dat ze
er nog zitten. Ik heb die dag ook indi-
viduele gesprekken met hen, om te
zien of er nog zaken meespelen waar-
over ze met de partner erbij niet dur-
ven praten.»
Praten is key. Blanca is een groot voor-
stander van de open relatie. «Niet sek-
sueel, maar communicatief. Als paar
zou je moeten proberen om een grote
openheid te bereiken. Je hoeft niet ál-

les te zeggen, maar het moet wel ge-
zegd kunnen worden. Dat is het moei-
lijkste wat er is, want je wil de ander
niet kwetsen én je eigen kwetsbaar-
heden beschermen. Toch is het goed
om net dàt te delen wat je amper durft
te zeggen, om te tonen wat je het liefst
zou verbergen. Dat brengt een enor-
me verdieping in de relatie.»
Waar Blanca op aanstuurt in de thera-
pie, is dat oh zo belangrijke moment
van verbinding. «Dat moment dat ze
elkaar weer eens stevig vastnemen of
samen lachen. Dat ogenblik dat je
voelt en ziet dat ze ‘samen’ zijn. Als ze
dat gehad hebben, kunnen ze maan-
den of zelfs jaren verder. Of dat mo-
ment nu vijf minuten of een halfuur
duurt, het is kostbaar. Want daar wil
je als paar steeds weer naartoe.»

Huiswerk
Enige raad onder het motto ‘voorko-
men is beter dan genezen’? «We wo-
nen op Temptation Island. De verlei-
ding is er altijd, voor beide partijen.
Het is goed te beseffen dat die mo-
menten er zullen zijn en we die mo-
gen delen. Waarom vertellen we niet
gewoon: ‘Nu heb ik toch zo lekker ge-
danst met de buurvrouw, ik ben er he-
lemaal opgewonden van’ of ‘Wat een
fijne babbel was dat met de collega, ik
ben er niet goed van’. We zijn bang om
de ander onnodig ongerust te maken,
maar dat niveau van openheid is waar
je naartoe moet werken. Als je je part-
ner betrekt bij die eerste prille gevoe-
lens, is het gevaar al geweken. Dan
wordt die vonk niet groter, maar ver-
sterkt ze net de relatie.»
Op de laatste dag in Italië wordt de
synthese gemaakt en huiswerk uitge-
deeld. «Ik gebruik alles wat ik heb ge-
zien om opdrachtjes mee te geven. Zo
houden ze in de periode na het retreat
die energie nog even vast, en werkt
die positieve instelling door.»

Als botbreuk
De succesrate van het Cheat Retreat
ligt hoog, al is dat voor Blanca niet per
se samenblijven. «Weloverwogen uit
elkaar gaan, vind ik ook een succes.
Als alles gezegd en besproken is en het
paar besluit desalniettemin in goed
overleg elk hun eigen weg te gaan, dan
is dat ook oké voor mij. Maar een paar
dat samenblijft, is uiteraard een mooi
en groot cadeau. Ik zie gigantisch veel
effect na zo’n weekend, dat is ma-
gisch. Mensen zeggen: we hebben ja-
ren rondjes gedraaid en plots zijn we
eruit. En dat ligt niet aan mij, hoor. Dat
is een dynamiek die het paar zelf op
gang brengt. Alles wat in hen zit aan
kracht en verbinding komt naar bui-
ten. Het is telkens weer ontroerend
om mee te maken hoe mensen elkaar
terugvinden en sterker uit ontrouw
komen. De kwetsuur blijft, maar ik
durf het te vergelijken met een bot-
breuk. Er groeit wat beschermend
weefsel omheen, en het zal nooit
meer op dezelfde plaats breken.»
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        organiseert ‘Cheat Retreats’ voor koppels in Italië 

«Waarom vertellen
we niet gewoon:
‘Wat een fijne 
babbel was dat met
mijn collega, ik ben
er niet goed van’.
Als je je partner 
betrekt bij die 
eerste prille 
gevoelens, is het
gevaar al geweken»

«Jonge vrouwen
verdrinken in 
wat er van hen 
verwacht wordt en
hebben het gevoel
dat ze zelf niet meer
meetellen. Als
ze dan iemand 
ontmoeten die hen
aantrekkelijk en 
interessant vindt, 
is de verleiding
groot»

ZOVEEL KOST ‘CHEAT RETREAT’ 
AAN ITALIAANSE ORTAMEER:
LOGEREN: overnachten in 
Menaggio kan vanaf € 60 per
nacht. Guest house Villa Giulia-
na bijvoorbeeld kost € 100 per
nacht in laagseizoen. 
booking.com.
ERHEEN: retourtickets naar
Milaan Malpensa vanaf € 50
per persoon, mits je tijdig
boekt. easyjet.nl. 
TER PLAATSE:auto huren voor
€ 80 per weekend, vanaf termi-
nal 2 viaww.autoeurope.nl.
RELATIETHERAPIE: Blanca’s
uurtarief bedraagt € 100 (excl.
21% btw en eventuele extra
kosten als samen een koffietje
drinken ‘s ochtends, lunchen,
de boot pakken en/of dineren).
TOTAALPRIJS: een optelsom
brengt ons op een totaalprijs
van € 1.400 per koppel, inclu-
sief vlucht en vervoer (€ 200),
twee overnachtingen (€ 200),
twee dagdelen relatietherapie
(€ 800 + btw), overige onkosten
voor versnaperingen, lunches,
diners (€ 200).
Meer info: https://www.in-
sightorout.com/cheatretreat

overspeligen hier 
zijn jonge vrouwen»

Blanca ontvangt koppels in het Italiaanse stadje Orta san Giulio, schilderachtig
gelegen op een schiereiland in het Ortameer. Foto’s Harold Pereira


